
Bli säker på PM 

PM – den utredande texten 
NE: klarläggande, anskaffning och sammanställning av 
uppgifter 

 

Wikipedia: …ett projekt som syftar till att analysera en 
fråga och sammanställa information kring den.  



Olika utredande texter 
Kortare utredande text – PM 

 

Längre och mer omfattande – uppsats 
eller rapport 

Att lära sig skriva uppsats/rapport/PM är 
att lära sig att forska 

 

För att skriva en utredande text behöver 
du kunna följande: 



Samla stora mängder information samt 
göra ett relevant urval 
 

Bearbeta och infoga information = referera, 
citera och källhänvisa 
 

Ange källor 
 

Anpassa språket  

Diskuter, reflektera, dra slutsatser 

 



Referera! 
Ditt referat ska vävas in i den egen text!  
Hitta textens huvudtankar 
Skriv med egna ord 
Var neutral 
Citera 
Ange källa 
Referatmarkörer  
Se mer utförligt Att skriva referat under 
Nyttigheter! 



Att ange källa! 
1:a gången: I boken Vart är vi på väg? (Norstedts, 2011)  skriver 
Siv Strömquist att förändringarna i språket tycks gå snabbare i 
dag än tidigare.  

2:a gången: Strömquist menar också att… Strömquist påpekar 
att… 

 

På forskning.se beskrivs hur läsningen har utvecklats ……. 
(www.forskning.se/nyheterfakta, 2013-03-05) 

På samma webbplats kan man också läsa att …   

http://www.forskning.se/nyheterfakta


Citatteknik! 
= att återge exakt vad någon annan skrivit eller sagt 

 

”En svensk förstår en engelsk nyhetsuppläsare bättre än en 
norsk”, skriver Patrik Hadenius. 

 

Om du utelämnar något: ”En svensk förstår en engelsk […] bättre 
än en norsk”, skriver … 

 

Vid stavfel: ”Det är inte alltid rolligt [sic!] i skolan” 



Källförteckning! 
Kommer sist i arbetet 

 

Alfabetisk ordning 

 

Författarens efternamn 

 

Vid många källor delar du upp dem enligt nedan: 

Tryckta källor, otryckta källor, elektroniska källor, muntliga källor 

 

För en utförligare beskrivning, se Hur du redovisar källor under 
Nyttigheter! 



Språk och stil 
Informellt – på baksidan av mjölkpaketen, blogg, mejl, sms 

 

Formellt – sakprosa, vetenskapliga texter 

 

Tja, tjena, hallå, hejsan, hej, god dag 

 

Pengar, cash, stålar, likvida medel, kontanter, deg 

Mat, käk, förtäring, krubb, måltid, traktering 

Dö, avlida, kila runt hörnet, gå hädan, kola vippen, gå bort 



Språkliga råd  
Var sparsam med ordet ”Jag” – används i inledningen: Jag ska 
undersöka/ta reda på hur utanförskapet skildras … 

samt i den avslutande diskussionen: Den tydligaste skillnaden 
som jag ser är … 

 

För övrigt: Man kan tänka att…. Det som framkommer är… En 
reflektion som kan göras…. 

 

Tänk på de texter av vetenskaplig karaktär som du har läst! 



Sambandsmarkörer 
Samordning: 

och, också, dessutom, därutöver, ytterligare, för det första/andra 

Jämförelse: 

men, däremot, i gengäld, på samma sätt, ett annat  perspektiv, å 
ena sidan, å andra sidan 

Exemplifiering: 

till exempel, exempelvis, bland annat, som   

Orsak och verkan: 

mot bakgrund av, mot denna bakgrund, som en följd av, därför, 
varför, resultatet blir, på grund av, följaktligen, tack vare 

Sammanfattning: 

Slutligen, avslutningsvis, sammanfattningsvis, till sist 



Till sist: 
Välj ett ämne 

Avgränsa dig 

Ha frågeställningar 

 

Disposition: 

Rubrik 

Inledning  

En utredande del 

Avslutning  

Källförteckning  

 

Underrubriker behövs inte för ett kortare PM 


