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1. Allmänna anvisningar 
Härmed inbjuds du som deltagit med föredrag, workshopspresentation eller 
poster vid Svenskans beskrivning 35 att bidra till konferensvolymen. Konfe-
rensvolymen utkommer både i tryckt format och som internetutgåva och kom-
mer att ingå i två serier: dels Svenskans beskrivning, dels Göteborgsstudier i nordisk 
språkvetenskap (GNS).  

Det här dokumentet inleds med allmän information om konferensvolymen. 
Därefter följer information om den dokumentmall som bidragen ska skrivas i (se 
avsnitt 2) samt skrivanvisningar och riktlinjer för bidragens grafiska utformning 
(se avsnitt 3). 

1.1 Inlämning och granskningsförfarande 

Eftersom antalet presentationer överstiger antalet artiklar som ryms i den tryckta 
konferensvolymen räknar vi med att sovra bland de bidrag som skickas in. Alla 
bidrag kommer därför att bedömas av minst två anonyma granskare. Vid be-
dömningen kommer bidragets vetenskapliga kvalitet att beaktas, och företräde 
kommer dessutom att ges till artiklar som presenterar befintliga forskningsresul-
tat (framför planerad forskning) och till bidrag som rör forskning som inte tidi-
gare publicerats. 
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Bidraget sänds in via en länk på konferensens webbplats.1 Länken kommer att 
finnas på sidan senast den 15 augusti. Bidraget ska sändas in både som Wordfil 
(helst .docx) och som pdf-fil. Vid insändande av bidrag till volymen godkänner 
författaren både tryckt och elektronisk publicering. Om det är flera författare till 
ett bidrag måste godkännande från samtliga författare ha inhämtats innan bidra-
get sänds in. 

Fristen för insändande av manus är fredagen den 16 september 2016 och 
meddelande om accepterat bidrag och korrektur kommer att vara författarna till 
handa i slutet av oktober. Korrigerat manus ska återsändas i slutet av november. 
En detaljerad tidplan kommer allteftersom att publiceras på konferensens 
webbplats. Eftersom det gagnar alla att forskningsresultat blir allmänt tillgäng-
liga så snart de föreligger strävar redaktionskommittén efter att ha en tydlig tids-
plan, med strikta marginaler. Bidrag som gäller sektionsföredrag, postrar och 
workshopspresentationer får inklusive bilagor och litteraturlista omfatta högst 
30 000 tecken (med blanksteg), vilket motsvarar ungefär 10 sidor text. Plenarfö-
redragen får omfatta högst 45 000 tecken (med blanksteg), vilket motsvarar 
ungefär 15 sidor text.  

2. Om GNS-mallen 
Ditt manus ska skrivas i den dokumentmall som finns i dokumentet 
GNS_SveBe35_mall.docx och texten ska formateras med hjälp av de format-
mallar som följer med dokumentet. Formatmallar är fördefinierade mallar som 
bestämmer storlek, färg, utseende och marginaler på texten.  

Inlagan till boken kommer i första hand att tryckas i gråskala, oavsett färg i 
Worddokumentet. Om någon illustration måste vara i färg, ska detta avtalas i 
förväg med redaktörerna.  

Nedan följer information om hur man hanterar dokumentmallen (2.1), appli-
cerar formatmallar i texten (2.2) och klistrar in text från andra dokument (2.3).  

2.1 Att hantera formatmallar 

Öppna dokumentet GNS_SveBe35_mall.docx i MS Word. Under fliken Start 
(PC) eller Hem (Mac) hittar du en sektion som heter Format/Formatmallar. Där 
finns nu dels en rad fördefinierade formatmallar som är inbyggda i Word, dels 
en uppsättning formatmallar som tillhör GNS-serien. Eftersom du bara får an-
vända de formatmallar som tillhör GNS-serien kan det underlätta arbetet om du 
väljer att enbart visa dessa formatmallar. Instruktioner för hur du gör denna 
inställning på PC respektive Mac följer i 2.1.1 och 2.1.2 nedan.  

                                                        
1 <https://svenskansbeskrivning35.wordpress.com/konferensvolym/> 
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2.1.1 Välja formatmallar på PC 

Under fliken Start i Word hittar du en sektion som heter Format. Klicka på pilen 
nere i högra hörnet för att få upp fönstret Formatmallar. Klicka sedan på Alterna-
tiv och sätt sedan Välj formatmallar som ska visas till I aktuellt dokument. 

 

 
Sätt Välj hur listan ska sorteras till Alfabetisk ordning. Tryck på OK. Du har nu en 
lista över de formatmallar som finns i dokumentet. Dessa fönster kan se lite 
olika ut beroende på vilken version av Word du använder men funktionerna är 
desamma. 

2.1.2 Välja formatmallar på Mac 

Under fliken Hem i Word hittar du en sektion som heter Formatmallar. Klicka på 
symbolen nere i högra hörnet för att få upp fönstret Formatmallar. I rullmenyn 
Lista väljer du I aktuellt dokument. 
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Du har nu en lista över de formatmallar som finns i dokumentet. Dessa fönster 
kan se lite olika ut beroende på vilken version av Word du använder men funk-
tionerna är desamma. 

2.2 Applicera formatmallar 

För att formatera ett textparti markerar du först det textparti som ska ändras 
(för styckeformat räcker det att textmarkören står i det stycke som formatering-
en avser). Sedan väljer du önskad formatmall i fönstret med formatmallar. 

Det är mycket viktigt att du använder formatmallarna så långt det går och inte 
övergår till s.k. direktformatering vilket innebär att du använder Words egna mallar 
och snabbkommandon för fetstil, kursiv, textstorlek etc. En direktformatering 
kommer inte vara kopplad till volymens mall; den försvinner när texten sätts 
och måste sedan göras om manuellt i korrektur. Notera alltså att du inte kan 
använda Words inbyggda snabbkommandon, för t.ex. kursiv stil, när du skriver 
din text.  

När du arbetar med formatmallarna kan sättaren enkelt överföra texten till 
InDesign med bibehållen formatering. Detta kommer att underlätta sättnings-
processen och säkerställa att ingen formatering faller bort i överföringen. Det 
kommer också att minska arbetsbördan för dig när du får korrektur på den satta 
texten.  

2.3 Klistra in text från andra dokument 

Om du klistrar in text från ett annat dokument och vill ta bort all formatering i 
ett stycke markerar du det aktuella textpartiet och väljer Radera formatering högst 
upp bland formatmallarna. Du börjar då om från Normal. 

Om du kopierar in text från ett annat Worddokument kan formatmallar från 
ursprungstexten följa med. Detta kan du lösa på två sätt.  
 
Alternativ 1, klistra in som oformaterad: På PC väljer du startfliken följt av 
Klistra in - Klistra in special - Klistra in som oformaterad text. Formatera sedan texten 
manuellt med GNS-mallens formatmallar. På Mac hittar du samma alternativ i 
Redigera-menyn. Detta är det enklaste tillvägagångssättet.  

 
Alternativ 2, klistra in som formaterad: Klistra in texten som vanligt och leta 
sedan upp de formatmallar som följt med i menyn Formatmallar. Högerklicka på 
de oönskade formatmallar som följt med, välj ”Markera alla instanser av…” och 
ersätt manuellt den aktuella formatmallen med en av GNS-mallens formatmal-
lar. När du gör detta måste du vara noga med att kontrollera så att alla formate-
ringar följer med i överföringen (kursiv, fet, etc.).  
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3. Skrivanvisningar 
Nedan finns en förteckning över de formatmallar som ingår i dokumentmallen, 
exempel/anvisningar om användning samt hänvisning till eventuella fördju-
pande avsnitt på de efterföljande sidorna. 
 
Formatmall Användning Läs mer 
Betoning kursiv stil 3.4 
Betoning2 fet stil 3.4 
Bildtext - Figur beskrivning av aktuell figur  3.9 
Bildtext - Tabell beskrivning av aktuell tabell 3.9 
Blockcitat  3.5 
Exempel för utbrutna exempel  3.8 
Författardetaljer organisation och mejladress på 

bidragets sista sida 
3.1 

Författarrad författarnamn på bidragets första 
sida 

3.1 

Glossning – exempel exemplet som ska glossas  
Glossning glossningen  
Glossning – översättning översättningen  
Huvudrubrik bidragets titel  
Huvudrubrik underrubrik bidragets ev. undertitel  
Liststycke punkter punktlistor  
Liststycke numrerad numrerade listor  
Normal brödtext 3.2 
Normal första stycke brödtext utan indrag 3.2 
Referenslista hela referenslistan 3.10 
Rubrik 1 3. Rubrik  
Rubrik 2 3.1 Rubrik  
Rubrik 3 3.1.1 Rubrik  
Rubrik 4 3.1.1.1 Rubrik  
Rubrik 5 3.1.1.1.1 Rubrik  
Stark betoning kurs iv  o ch  f e t  s t i l  3.4 
Tabell - Data data	eller	text	i	tabellceller	 3.9 
Tabell - Data kursiv kursiv	stil	i	tabellceller	 3.9 
Tabell - Rubrik tabellhuvud	 3.9 
Transkribering 1 A  hej 

2 B  hej då! 

3.6 

Upphöjd upphöjd text  
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3.1 Författare 

Uppgifter om bidragsförfattare skrivs på två ställen. På första sidan anges förfat-
tarnamn under huvudrubriken med formatmallen Författarrad. På sista sidan, 
efter referenslistan, anges namn, organisation och mejladress för respektive för-
fattare på varsin rad. Här används formatmallen Författardetaljer. Namnet format-
eras sedan med formatmallen Betoning. 

3.2 Brödtext 

Det här är ett exempel på en paragraf som är satt i formatmallen Normal första 
stycke. Denna mall används efter rubriker, tabeller, figurer, exempel, listor och 
blockcitat.  

Nytt stycke markeras med indrag och då används formatmallen Normal, som i 
det här stycket. När du gör ny rad i ett stycke formaterat med Normal första stycke 
ändras formatmallen automatiskt till Normal. 

3.3 Avstavning och brytningar 

Lägg inte in s.k. hårda radbrytningar i din text annat än när du gör nytt stycke 
och lägg inte in några sidbrytningar eller manuella avstavningar. Även detta kan 
innebära merarbete vid sättningen. 

Om du vill påverka hur ett ord avstavas lägger du istället in en s.k. mjuk av-
stavning, dvs. ett bindestreck som bara syns när ordet avstavas. På PC görs mjuk 
avstavning genom kommandot Ctrl + bindestreck (-) och på Mac genom Cmd + 
bindestreck (-).  

3.4 Markeringar i brödtexten 

All fet och kursiv stil sätts med formatmallar. Kursiva ord sätts i formatmallen 
Betoning och fetstilta ord i Betoning2. För fetad kursiv stil används formatmal-
len Stark be ton ing . Dessa går att använda med vilken annan formatmall som 
helst, i brödtext, i rubriker, i tabeller osv. 

3.5 Citat 

Korta citat i löpande text markeras med citationstecken och källhänvisning inom 
parentes, exempelvis ”Detta är ett citat” (Andersson 2016:2). Blockcitat sätts 
med formatmallen Blockcitat. Här kommer ett exempel på hur ett blockcitat ser 
ut i förhållande till brödtexten: 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eget odio 
molestie, porta magna non, sollicitudin leo. Donec odio leo, pellentesque vel 
tristique ac, feugiat at diam. Donec maximus velit non odio accumsan, sed 
fringilla leo ullamcorper. (Författare årtal) 

3.6 Transkriberingar 

För transkriptioner används formatmallen Transkribering. Radnumrering sker vid 
hårda radbrytningar, med Enter-tangenten. Mellanrummet mellan talarens initia-
ler och texten görs alltid med tabbtangenten, aldrig med mellanslag. 
 

3 AB  Vem är du? 

4 D  Jag är Döden. 

5 AB  Kommer du för att hämta mig? 

6 D  Jag har redan länge gått vid din sida. 

7 AB  Det vet jag. 

3.7 Fotnoter 

Den här texten finns bara här för att visa hur en fotnot ser ut i dokumentmal-
len.2 Vi rekommenderar återhållsamhet med fotnoter. 

3.8 Exempel 

Språkexempel i brödtexten sätts med stilmallen Betoning, och betydelseangivelser 
anges med enkla citationstecken på följande vis: uttrycket trilla av pinn betyder 
’dö’. Utbrutna exempel sätts med formatmallen Exempel. Dessa är inte fältkoda-
de i dokumentmallen och får alltså numreras manuellt. Utbrutna exempel ser ut 
enligt följande: 

 
(1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam elementum, justo 

luctus blandit vulputate, ex felis maximus ex, eget auctor orci purus at nisl. 
Aliquam aliquet est vel lacus tempor mollis.  

Glossade exempel sätts med stillmallen Glossning – exempel, glossningen med 
Glossning och översättningen med Glossning – översättning. Inga mellanslag görs i 
de två översta raderna i ett glossat exempel; istället används tabbar för att linje-

                                                        
2 Fotnotstext som är till för att visa på hur texten har ett visst indrag när den blir längre än två 

rader. Såhär. 
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ring mellan exempel och glossning ska åstadkommas. Glossade exempel ser ut 
enligt följande: 
 
(2) Ite Oktobers berjan to prästn till två viko först svensk bånena. 

i oktobers början tog prästen till två veckor först svensk barnen 
’I början av oktober tog prästen först till sig de svenska barnen i två veckor.’  

3.9 Tabeller och figurer 

För tabeller och figurer finns formatmallar som är betecknade Bildtext – Figur 
och Bildtext – Tabell. Dessa ska användas i beskrivningen av den aktuella figuren 
eller tabellen. Tabellbeskrivningar placeras ovanför tabellen, men figurbeskriv-
ningar placeras under figuren (se exempel nedan). 

För text inne i tabellceller finns dessutom formatmallarna Tabell – Rubrik,  
Tabell – Data och Tabell – Data kursiv. Dessa används för tabellhuvuden, text i 
tabellceller respektive kursiv text i tabellceller. Tabellerna du gör i GNS-mallen 
kommer i hög grad att behöva justeras vid sättningen. Därför behöver du inte 
lägga ner tid på övrig formatering av tabellerna. 

En exempeltabell följer nedan. 

Tabell 1: Frukter i salladen. 

	 Tabellhuvud	1	 Tabellhuvud	2	
Bananer	 2	 12	
Apelsiner		 3	 6	

 
Figurer och figurbeskrivningar ser ut som följer: 

 

Figur 3:1 Preadjektiviskt och postadjektiviskt NP-argument (Platzack 2014). 

När du använder bilder (inklusive figurer eller diagram som klistras in som bil-
der) måste dessa vara i minst 300 ppi upplösning. Detta är ett krav som finns 
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hos tryckerierna för att kvalitetssäkra produkten. Här är det fördelaktigt om du 
bifogar dessa i separata bildfiler (jpeg-format) för att underlätta sättningen. Pla-
cera alltid in bilderna i manuskriptet, även om du bifogar dem som filer. 

Som tidigare nämnts kommer inlagan till boken i första hand att tryckas i 
gråskala, oavsett färg i Worddokumentet. Om någon illustration måste vara i 
färg ska detta avtalas i förväg med redaktörerna.  

3.10 Referenser och litteraturförteckning 

Litteraturhänvisningar i texten görs enligt följande modell: 
 

• som framgår av Andersson (2015:23f.) 
• Borin & Forsberg (2011:18) påpekar att... 
• (se Andersson 2015:23–32) 
• (se Österman 1959:38; Borin & Forsberg 2011:18; Andersson 2015:23) 
 
I den löpande texten anges aldrig internetadresser i sin helhet. Ange istället ett 
författarnamn eller namnet på webbsidan, och hänvisa till litteraturförteckning-
en. 

 
• (Språkbanken, Korp)  

 
För den avslutande litteraturförteckningen används formatmallen Referenslista. 
Också här kan du använda Betoning för kursivering av titlar, etc. 

Här följer en sammanställning av de konventioner för referenser som 
tillämpas i volymen, följt av en exempellista.  
 
• Samtliga författares förnamn ska om möjligt skrivas ut. 
• Vid flera författarnamn kommer förnamnet först fr.o.m. författare två. 
• Tryckår ska anges; i vissa fall är det lämpligt att även ange första utgiv-

ningsår inom klammer, se exemplet Diderichsen nedan. Eventuell uppla-
ga anges efter titeln, se exemplet Hellquist nedan. 

• Bok- och tidskriftstitlar ska kursiveras. Följ källans bruk av versaler. 
• Före en redigerad volyms titel anges samtliga redaktörer, följt av (red.) för 

verk på nordiska språk och (ed.) eller (eds) för verk på andra språk. 
• I: används framför redaktörsnamn, men inte framför tidskriftsnamn. För 

icke-nordiska antologier används In: 
• Tidskrifter anges med enbart volymsnummer (se exemplet White & Ge-

nesee nedan) eller volym följd av nummer, t.ex. 12(2). 
• Seriers namn och nummer anges inom parentes, se exemplet Fernberg 

nedan. 
• Utgivningsort anges. Om mer än en utgivningsort anges på titelsidan, 

separeras dessa med snedstreck (/), se exemplet Lyngfelt & Solstad ned-
an. 
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• Förlag, institution eller motsvarande som distribuerar boken ska anges (se 
exemplen Boyd, Fernberg & Lyngfelt nedan). 

• Litet s. används före sidnummer, och dessa separeras med långt bin-
destreck, – (”talminus”, tankstreck). Långt bindestreck på Mac: ”Alt + 
bindestreck (-)”, på PC: ”Infoga symbol –”. 

• Om mer än en referens är till samma redigerade volym, tas denna upp 
som egen post, med förkortad referens i artikelreferenserna, se exemplet 
Lindström nedan. Om verket har fler än två redaktörer, kan referensen 
förkortas, se exemplet Sköldberg nedan. 

• Referenser till standardverk kan anges med förkortning, se exemplen 
SAG och SAOB nedan. 

• Digitala hänvisningar omsluts med vinkelparenteser, <www…>, se 
exemplet Skolverket nedan. Webbadressen skall inte avstavas av författa-
ren. Ange när innehållet hämtats, i enlighet med Skolverket (2011) nedan. 
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