
Lathund
för rapportering av kvantitativa studier inom vetenskaplig psykologi

Denna skrivmall ger råd om hur man utformar en rapport innehålls-
mässigt. För formalia hänvisas till Publication Manual of the Ameri-
can Psychological Association (APA).

◆ INLEDNING ◆

 Inled med att beskriva hur fenomenet yttrar sig för människor, vad 
det är angående människor som studien undersöker. Undvik att ut-
trycka detta i termer av variabler eller forskning – skriv om människor. 
 Formulera en frågeställning, i termer av människor, om fenomenet 
som studien kommer att undersöka.
 Redogör för vad befintlig forskning svarar på frågan. Även här bör 
beskrivningen avse människor. Undvik att använda forskarnamn som 
subjekt i meningarna och fokusera på slutsatserna från tidigare forsk-
ning snarare än detaljer från resultaten. Ofta är det viktiga vad man 
kom fram till, inte vem som kom fram till det. Skriv inte en komplett, 
historisk genomgång. Begrunda vad som är nytt med den föreliggan-
de studien och vad den bidrar med. Välj sedan litteratur med syfte att 
visa vad som saknas – den föreliggande studien!
 En variant är att okritiskt redogöra för relevant litteratur och i näs-
ta stycke föra fram tankegången att det finns problem, begränsningar 
eller obesvarade frågor i litteraturen som återgetts. Man kan här refe-
rera tillbaka till litteraturen och ge exempel på problem man pekar ut. 
Som resultat ska läsaren ifrågasätta slutsatserna från den forskningen 
och längta efter kompletterande forskning – den föreliggande studien 
– som rätar ut frågetecknen. En risk med denna ansats är att läsaren 
tar till sig den okritiska genomgången bättre än presentationen av 
problemet och inte hänger med i logiken bakom ansatsen. Därför bör 
man påminna läsaren om detta skifte av fokus genom resten av rap-
porten i inledningar av stycken, i summeringar och slutsatser.
 En annan variant är att presentera problem eller begränsningar i lit-
teraturen direkt och sedan redogöra för litteraturen med det uttalade 
syftet att visa på problemen. Om litteraturgenomgången används till 
att peka på problem, begränsningar eller obesvarade frågor är det en bra 
strategi att inleda med problemen och begränsningarna. Oavsett vilken 
av dessa två ansatser man väljer ska läsaren få en klar bild av vilken lucka 
i forskningen den föreliggande studien kommer att fylla.
 När problem, begränsningar eller obesvarade frågor i den befint-
liga forskningen klargjorts är det dags att presentera den föreliggande 
studiens forskningsfrågor. Dessa ska vara exakt de som läsaren nu för-
står skulle lösa problemen, överbrygga begränsningarna eller besvara 
de obesvarade frågorna.   

◆ METOD ◆

Deltagare
 Ta med så mycket information som möjligt om deltagarna: ålder, 
könsfördelning, hur de rekryterades, egenskaper, hur många av urva-
let som deltog, och så vidare. Ge så många detaljer som möjligt.
Material
 Mätinstrument ska kunna härledas direkt till forskningsfrågorna. 
Beskriv exakt hur begreppen mätts – inklusive vilka frågor som ställts 
och vilka svarsalternativ som fanns.
 Introducera inga nya begrepp på det här stadiet. Om forsknings-
frågorna rör till exempel företagsledare och antisocialt beteende, in-

troducera inte självkänsla i metoddelen. Flera olika mått på antisocialt 
beteende kan introduceras men inte helt nya begrepp. Ramen för be-
grepp ska ha definierats i Inledningen.
 Redogör för alla items i skalorna som används. Vissa anser att det 
räcker att referera till andra studier där samma instrument använts men 
det strider mot vetenskapens anda. Läsarna ska få en komplett beskriv-
ning av allt som gjorts i studien och de ska inte behöva leta fram andra 
artiklar för att förstå hur viktiga begrepp mätts i den föreliggande stu-
dien. Syftet med Metoddelen är att övertyga läsarna om att studien är 
välgjord. De ska inte behöva bedöma det utan all information.
Procedur
 Här inkluderas all information som låter läsarna förstå att bias 
undvikits genom gedigna och genomtänkta procedurer. Beskriv allt 
som deltagarna fick erfara under studien.
Analys
 Om flera olika analyser gjorts, eller om ovanliga analysmetoder 
använts, redogör för detta under en egen underrubrik. Här beskrivs 
alla avvikelser från gängse praxis, som till exempel mer eller mindre 
generösa signifikansnivåer. 
Allmänt om metoddelen
 Metoddelen ska innehålla fullständig information och göra studien 
replikerbar.
 Metoddelen ska övertyga läsarna om att studien är välgjord – att 
man tänkt på möjliga bias, samvarierande variabler och problem, och 
vidtagit åtgärder för att undvika dessa.

◆ RESULTAT ◆

Inledningsvis besvaras forskningsfrågorna som ställts i slutet av Inled-
ningen. Målet är att ge svar, inte att testa läsarens minnesförmåga el-
ler förmåga att resonera abstrakt. Därför ska denna del vara läsvänlig. 
Gör inte misstaget att tro att denna del endast bör handla om statistik. 
Forskningsfrågorna ställdes med ord – besvara dem med ord. Använd 
statistiken till att backa upp orden, till att ge läsaren möjlighet att själv 
verifiera svaren. 
 Börja med att påminna läsaren om forskningsfrågorna.
 Påminn sedan läsaren om vilka mått som använts och vilka analyser 
som gjorts för att besvara forskningsfrågorna. 
 Ge resultatet i ord – ord om människor och vad de sade eller gjorde, 
inte beskrivningar av regressionsvärden eller huvudeffekter i anova.
 Därefter ges de statistiska resultaten som verifierar svaren men sä-
kerställ att texten är meningsfull utan siffror.
 Summera eller dra slutsatser i termer av begrepp gällande svaren på 
forskningsfrågorna.
Allmänt om Resultatdelen
 Resultatdelen är till för att besvara de forskningsfrågor som ställ-
des i Inledningen. Använd underrubriker och påminnelser för att 
hjälpa läsaren genom forskningsfrågorna och svaren. Påminn läsaren 
om forskningsfrågorna först begreppsmässigt och sedan operationellt. 
Ge svaren i operationella termer tillsammans med statistik som 
backar upp. Dra avslutningsvis en slutsats om svaren på forsknings-
frågorna.
 Utsagor om människor är lättare att hantera än utsagor om varians-
analyser. Därför har läsaren lättare att förstå vad studien kommit fram 
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till och varför den är viktig om man talar om människor i stället för 
analyser. 
 Det viktigaste med Resultatdelen är att den besvarar de forsknings-
frågor som ställdes i Inledningen. 

◆ DISKUSSION ◆

 Inled med ett tydligt uttalande om vad man lärt sig av föreliggande 
studie. Detta görs på begreppsnivå, så tala om människor. Repetera 
inte resultatet och diskutera inte studiens variabler. 
 Fortsätt med vad mer studien tillfört litteraturen, om det finns nå-
got mer. Undvik att ta upp hur föreliggande studie på olika sätt ger 
stöd åt tidigare forskning. Fokusera i stället på vad studien tillför. 
 Ge spekulativa teoretiska förklaringar för viktiga resultat som inte 
förklaras av studiens utformning.
 Diskutera ytterligare litteratur för vilken föreliggande studie har 
relevans, även om denna litteratur inte togs upp i Inledningen. 
 Redogör för överraskande eller oväntade resultat. Läsaren kommer 
att upptäcka dem och om man inte visar att man också gjort det kom-
mer läsaren att undra varför.
 Diskutera större begränsningar eller problem förknippade med 
studien. Ta inte upp begränsningar som egentligen inte är begräns-
ningar. Redogör för hur begränsningarna eller problemen kan ha 
påverkat studiens resultat. Om det inte går, finns det sannolikt inga 
begränsningar eller problem. Ta inte med några begränsningar eller 
problem om man inte kan säga hur de påverkat resultatet.
 Diskutera sedan studiens styrkor. Redogör även här för hur de på-
verkat studiens resultat.
 Avsluta med att gå tillbaka till frågan om människor och reflektera 
över hur studien påverkat synen på dessa.
Saker att undvika i Diskussionsdelen
 Undvik att upprepa Resultatdelen.
 Ta inte med någon statistik och undvik att tala om variabler. Tala 
på begreppsnivå.
 Placera inte studiens begränsningar i sista stycket.
 Fyll inte Diskussionsdelen med all tidigare forskning som studien 
stödjer.

◆ ALLMÄNNA SKRIVRÅD ◆

Ju fler stavelser per ord, och ju fler ord per mening, desto svårare är det 
att förstå ett skrivet stycke.
 Använd enkla ord. Målet är att få läsaren att förstå och eftersom 
enkla ord är lättare att förstå än komplicerade ord är det bättre att 
använda enkla ord.
 Använd enkla meningar. Målet är att få läsaren att förstå och efter-
som enkla meningar är lättare att förstå än komplicerade meningar är 
det bättre att använda enkla meningar. Komplicerade meningar gör 
texten svårtillgänglig, enkla meningar tydliggör budskapet.
 Stryk onödiga ord. Texten blir mer övertygande då. Skriv ”Fler”, 
inte ”En större mängd”. Skriv ”Lära oss hur”, inte ”Skaffa mer kunskap 
om vad vi kan göra för att”.
 Använd aktiv sats. Det innebär att subjektet utför en handling i 
stället för att utsättas för en handling. Skriv ”Författaren skriver en 
bok”, inte ”Boken skrivs av en författare” (det senare är passiv sats). 
Skriv ”Lärare som...”, inte ”Det har visats att lärare som...” Den aktiva 
satsen gör texten mer livlig och empatisk.
 Undvik akronymer. En akronym är en förkortning som bildats 
av begynnelsebokstaven i flera ord eller ordled, till exempel adhd, 
nato, eller jpsp. Akronymer kräver att läsaren först måste översätta 
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akronymen och sedan förstå meningen. Akronymer sparar inte så 
mycket utrymme som man tror, de förenklar inte läsandet och om 
man fått för sig att det är ansträngande att skriva ut hela ord kan man 
använda funktionen Sök och ersätt.
 Använd summariska utsagor och övergångar. 
 Använd ett enkelt språk. Skriv ”Det regnade en vecka”, inte ”En 
period av dåligt väder inföll”. Skriv ”Landet”, inte ”Den större makro-
sociala miljön”. 
 Se till att en menings olika delar passar ihop.
 Undvik bestämningsord och konditionalis. Man tror att bestäm-
ningsord som ”ganska”, ”väldigt”, ”mycket”, etc, gör meningar mer pre-
cisa men de blir tvärtom mer diffusa. Med konditionalis uttrycks nå-
got som skulle ske om vissa förutsättningar rådde eller inträdde. Men 
ord som ”skulle”, ”borde” och ”kunde” signalerar tvivel och ger texten 
en känsla av osäkerhet.
 Sätt ihop ord som fungerar ihop. Skriv ”I måndags konstruerade 
Martin en motor som fungerade bra”, inte ”Martin konstruerade en 
motor som fungerade bra i måndags.” 
 Definiera speciella termer och teorier. Om inte läsaren förstår vad 
orden betyder blir budskapet otydligt. Förutsätt inte att läsaren har 
specialkunskaper inom ett område.
 Undvik negativa konstruktioner. Skriv ”oärlig” i stället för ”inte 
ärlig” och ”glömde” i stället för ”kunde inte komma ihåg”.
 Avsluta meningar med det som ska betonas.
 Bryt inte flödet. Få inte läsaren att stanna upp och tänka på något 
annat. Snedstreck (t.ex. ”och/eller”) kräver att läsaren tar in meningen 
på två sätt, vilket bryter flödet. Parenteser har samma effekt. Fotnoter 
bryter också flödet. Om något är viktigt nog att tas med i rapporten, 
skriv det i texten, inte i en fotnot. Budskapet blir tydligt för läsaren 
om denne inte störs av distraherande inslag.

◆ ABSOLUT FÖRBJUDET ◆

 Använd inte talspråk, till exempel ”Vårat” som ska skrivas ”Vårt”.
 Blanda inte ihop ”de” och ”dem”. Vet du inte hur de ska användas, 
lär dig det. ”De” är subjekt och ”dem” är objekt. Det heter ”De går till 
skogen” och ”Föreläsaren hjälper dem”.
 Inga särskrivningar! ”Kycklinglever” och ”kyckling lever” betyder 
inte samma sak. ”Rökfritt” och ”Rök fritt” är varandras motsatser. Att 
beskrivas som en ”brun hårig sjuk sköterska” kan vara sårande för en 
”brunhårig sjuksköterska”. Särskrivningar får inte förekomma!

◆ STYCKETS STRUKTUR ◆

Ett stycke är ett textblock som utvecklar en del eller detalj i ett större 
sammanhang. Stycket markeras från omgivande text genom blankrad 
före och efter stycket eller indrag av styckets första mening.
 Stycket bör börja med en ämnesmening som beskriver vilken poäng 
man vill göra i stycket. Påföljande meningar bidrar med detaljer som 
utvecklar, ger exempel eller mer information om påståendet i den in-
ledande ämnesmeningen. I styckets avslutande mening drar man en 
slutsats om påståendet i ämnesmeningen, på grundval av påföljande 
detaljer, exempel eller information.
 Alla dessa delar är väsentliga för att vara säker på att läsaren följer 
med i resonemanget. Inkludera alla delar i alla stycken.   
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Låt alltid en kritisk person kontrolläsa din text innan du 
lämnar in den. Den som läser ska, förutom stavfel, markera 
delar som upplevs som svårlästa och partier där man fast-
nar i läsningen. Arbeta om texten enligt markeringarna! 
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