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Granskning av manus till uppsatser,
artiklar och avhandlingar

Förslag till checklista

Sven Åke Hörte

INTRODUKTION

Det finns många olika syften med skrivna alster. Den modell till granskning av manus som
här föreslås avser främst manus till vetenskapliga arbeten inom det samhällsvetenskapliga
forskningsfältet, där forskningsfältet definieras på ett brett sätt.

Checklistan kan användas av författaren för att kontrollera om det egna manuset har brister
som bör åtgärdas innan manuset publiceras. Det bör påpekas att även om kontrollen av manu-
set enligt checklistan faller väl ut, kan manuset naturligtvis ändå innehålla brister. Checklistan
ersätter inte andra sätt att granska manus som t.ex. presentation och diskussion av manuset vid
seminarier och kritisk granskning av manuset av kolleger.

Checklistan kan användas som stöd för handledare t.ex. vid diskussion med författaren om
manusets svaga och starka sidor. En möjlighet är t.ex. att handledaren föreslår att författare
som önskar få sitt manus granskat bifogar en "självvärdering" av sitt manuset, t.ex. i form av
en ifylld checklista.

Checklistan är under utveckling. Om du har tips, synpunkter eller på annat sätt vill kommen-
tera behovet av en checklista, utformningen av den, kommentarerna av den eller något annat,
så är du välkommen att göra detta, helst i form av email (sven-ake.horte@ies.luth.se), direkt
till mig.

Luleå den 10 januari 1999

Sven Åke Hörte



Anvisning: Checklistan ansluter terminologiskt till en generell modell [1] om val av "teori",
"metod" och "empiri", där dessa begrepp används i vid mening. Korta kommentarer av de olika
aspekterna i checklistan finns nedan.
1. Gör en bedömning av de olika delaspekterna på skalan 1-5 och för in dem i kolumnen för

poäng.
2. Gör sidhänvisningar eller skriv kommentarer som stöd för motiveringen av din bedöm-

ning.
3. Summera poängen så att du får avsnittspoängen.
4. Summera avsnittspoängen så att du får totalpoängen.

Förslag till bedömning: Vid den granskning av ett "slutmanus" får inget enskilt bedömnings-
område ha värdet 1 och inget bör ha värdet 2, ingen avsnittspoängsumma bör understiga 10,
och totalsumman bör vara högre än 60.
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 Metodologisk ansats
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 Referenser
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TOTAL POÄNG (av max 90 poäng)
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Bocka av de aspekter som du granskat.
För in din bedömning i checklistan. Anteckningar

”TEORI”
1) Val av teoretisk anknytning

ÿ Har du motiverat och diskuterat ditt val av teorianknytning?
ÿ Har du med alla de begrepp som du behöver?
ÿ Om du diskuterar fler begrepp än de som du senare kommer att an-

vända i din egen teoretiska referensram, problembeskrivning, analys
och/eller diskussion; Har du motiverat att dessa begrepp finns med
trots att du inte använder dem i fortsättningen?

2) Begreppsbildning
ÿ Vilka är dina viktigaste nyckelbegrepp, d.v.s. de begrepp och vari-

abler som du har med i  din formulering av syfte/frågeställning-ar /
hypoteser o.dyl? (Tips: Använd sökfunktionen i din ordbehandlare
så att du hittar alla ställen i texten där du använt begreppet.) Skilj
mellan termer, begrepp och det som man önskar bestämma eller be-
skriva. Termen (ordet) ”stol” du använder du för att beteckna alla de
”objekt” som du menar ingår i ditt begrepp ”stol” [2]. Ibland kan

man i sin text använda flera olika termer när man egentligen menar
samma begrepp, men detta leder lätt till oklarheter.
ÿ Har du använt begreppet med samma betydelse på alla ställen?
ÿ Har du angett en teoretisk definition av begreppet? Kom ihåg att

det finns flera sätt att definiera ett begrepp. Ofta skiljer man
mellan nominaldefinitioner och realdefinitioner.1

                                               
1  En nominaldefinition anger att du tänker använda en term för att beteckna något speciellt som kan vara klum-
pigt att  beskriva varje gång du tänker skriva om det, t.ex. kan du ange att med termen  ”arbetsgivaren” avser du
beteckna alla de inom ”företaget xx” som har en arbetsledande ställning, oavsett på vilken administrativ nivå i
företaget. Med en nominaldefinition anger du således hur ett ord (term) ska tolkas i din text.
En realdefinition anger istället hur ett objekt eller ett fenomenet är beskaffat, dess ”sanna väsen” eller särdrag [3
, sid 116] (v Wright, Logik, filosofi och språk, Aldus, 1971, s 116). När man talar om ”defensiva företag” så är
detta ett försök att säga något som är ett särdrag hos dessa företag, d.v.s. ”defensiva företag” används inte bara
som en praktisk ”kortversion” av något som annars kunde beskrivits med flera ord. Med teoretiska begrepp defi-
nieras vanligen genom realdefinitioner (även om vi kan lägga till en praktisk nominaldefinition också).
K Marc-Wogau [4, sid 39-40] skiljer mellan stipulativ definition (d.v.s. hur du kommer att använda begreppet,
ex: "med ´kausalitet´ menar jag ett nödvändigt beroendeförhållande mellan två skeenden"), lexikalisk definition
(s.k. namnförklaring, ex. "med kausalitet menas förhållandet mellan orsak och verkan", du ersätter ett uttryck
(kausalitet) med ett annat (orsak och verkan) som du förutsätter är känt och som inte analyseras vidare), och

Ett objekt 
eller händelse 

Ett 
begrepp 

En term, 
ett ord 

 
betyder 

ingår i betecknar 



Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Industriell organisation

Professor Sven Åke Hörte
Tel.0920-91423, Fax: 0920-72145, email : sven-ake.horte@ies.luth.se

C:\Mina Dokument\Metod\QManus.doc 99-05-31

4

ÿ Har du diskuterat begreppets ”innebörd”, d.v.s. vad det är för fö-
reteelse (objekt) som begreppet beskriver?

ÿ Har du angett en operationell definition (t.ex. hur du tänker ”,
mäta” en undersökt enhets (företag, individ eller annan enhet)
värde på variabeln; en skala e.dyl.)?

ÿ Har du diskuterat andra likartade fenomen eller objekt som kan
inkluderas i de nyckelbegrepp som du använder?

ÿ Har du diskuterat alternativa termer, som kanske andra har an-
vänt, vilkas teoretiska innebörd är detsamma som de termer som
du använder?

3) Vad innebär det sätt som du formulerat din syftesbeskrivning och fråge-
ställning?
ÿ Vilken typ/vilka typer av frågor är det som du ska försöka besvara

[5]? Är frågorna av  explorativa (hur?, vad?), deskriptiva (hur myck-
et? …  ) eller explanativa (varför?) typ?

ÿ Har du diskuterat vad dina formuleringar innebär när det gäller av-
gränsningar av ditt studieområde?

ÿ Har du diskuterat vad dina formuleringar innebär för dina anspråk på
att kunna göra generaliseringar? (teoretiskt kontra empirisk generali-
sering?)

”METOD”
1) Val av metodologisk ansats

ÿ Är valet väl beskrivet, d.v.s. inte enbart som en ”etikett” som
”hermaneutisk”/”kvalitativ”/”abduktiv”, utan på ett mer substantiellt
sätt?

ÿ Är valet diskuterat och motiverat med hänsyn till angivet syfte och
angivna frågeställningar?

ÿ Är valet diskuterat och motiverat i relation till alternativa ansatser?
2) Beskrivning av forskningsprocessen

ÿ Är forskningsprocessens olika steg, och de val som gjorts i de olika
stegen diskuterade?

3) Val av metod/teknik
ÿ Är valda datainsamlingstekniker diskuterade och motiverade?

”EMPIRI”
1) Datamatrisen (se t.ex. Galtung J. [6] eller Hellevik O. [7])

ÿ Är valet av enheter, variabler och värden beskrivna, diskuterade,
motiverade? Detta gäller generellt, d.v.s. för såväl s.k. kvantitativa
som kvalitativa ansatser, men sättet att beskriva valet och dess re-
sultat varierar naturligtvis.

2) Alternativ empiri
ÿ Är alternativa datakällor/alternativ empiri diskuterad?

                                                                                                                                                  
analytisk definition (ex. "med kausalitet menas nödvändig tidsföljd mellan två skeenden", vilket innebär att du
anger vilka kännetecken (tidsföljd mellan två skeenden) det begrepp har som du använder en term för).
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3) Datakvalitet
ÿ Är datas kvalitet (validitet, reliabilitet o.s.v.) diskuterad på ett ade-

kvat sätt, d.v.s. i relation till frågeställningar, metodologisk ansats
och vald insamlingsteknik?

”ANALYS”
1) Analytisk ansats

ÿ Är det valda sättet att genomföra analysen på i överensstämmelse
med frågeställningar, metodologisk ansats och tillgänglig empiri?

2) Transparens
ÿ Går analysen lätt att följa? Är det t.ex. tydligt vilka frågor som olika

analysavsnitt avser att diskutera och besvara och vilka svar som ges på
dessa frågor?

3) Uttömmande
ÿ Tar analysen upp alla (väsentliga) frågor som det är möjligt att be-

svara utifrån befintlig teori, och används det tillgängliga empiriska
materialet så att det ger uttömmande svar på de frågorna?

ÿ Finns det motiveringar angivna om väsentliga frågor inte diskuteras
eller analysen inte är uttömmande?

”SLUTSATSER & ”SLUTDISKUSSION”
1) Generaliseringar

ÿ Är de slutsatser som dras gjorda korrekta generaliserade (inte för
snävt angivna, men inte heller ”övertolkade”)?

2) Egen teori
ÿ Anknyter slutsatserna, och diskussionen av dem, till den teoretiska

modell/teoretiska referensram/teoretiska frågeställningar som angi-
vits?

3) Generell teori
ÿ Anknyter slutsatserna, och diskussionen av dem, till generella teore-

tiska modell/teoretiska referensram/teoretiska frågeställningar?

”UTFÖRANDE och FORMALIA”
1) Figurer och tabeller

ÿ Har figurer och tabeller rubriker och förklaringar så att de kan för-
stås utan att läsa löptexten?

ÿ Är figurer och tabeller korrekt utförda?
2) Referenser

ÿ Används referenser i löptexten på ett korrekt och systematiskt sätt,
t.ex. inklusive sidanvisning?

ÿ Återfinns samtliga i löptexten refererade arbeten i litteraturlistan?
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ÿ År litteraturlistan korrekt, t.ex. samma system för referenser an-
vänds, inga onödiga versaler används, alla punkter, kommatecken
och parenteser finns med?2

3) Språk
ÿ Går det lätt att följa skribentens presentation/argumentation, d.v.s.

arbetet är bra strukturerat, kapitel, avsnitt och stycken är ”länkade”
så att inga oförklarade hopp finns i argumentationen?

ÿ Används ”rätt” tempus, d.v.s. samma tempus används eller byte av
tempus sker på ett systematiskt sätt?3

ÿ Är texten väl genomarbetat, d.v.s. det finns inte många satser som är
skrivna i passiv form, inga grammatiska felaktigheter, fel stavade
eller fel avstavade ord eller dylikt.
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2  Backman [8] ger exempel på hur referenser kan skrivas och hur referenslistan bör se ut. Backman diskuterar
även referenser till elektronisk information.
3  Backman [8, sid 43] ger följande vägledning: Använd imperfekt i abstract, introduktionsavsnittet (tidigare
forskning), procedurbeskrivningar (som redan är utförda). Använd presens vid redovisning av resultat och dis-
kussion.


