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Varför är det viktigt att en 
Skogsmästare 

kan skriva vetenskapligt?

1. För det är ett examinationsmål för Smsk + alla SLU-utbildningar;
2. För att kandidatarbetet kräver det;
3. Rektorn vill öka vet.skrivande ännu mer vid SLU:s utbildningar fram till 2020;
4. Ger dig verktyg att bekämpa ”alternativ kunskap” och själv kunna kritiskt granska 

påståenden senare i livet!



Att skriva Resultat-delen 
i en vetenskaplig rapport

”I Resultat redovisar du resultaten från analyserna i text, tabeller 
och/eller figurer. Praxis är att man först och främst redovisar i text, 
och om det blir otydligt så använder man en tabell. Om vissa resultat 
är svårlästa i en tabell, eller om man vill visa en trend, så 
redovisas dessa i en figur.”

Bergström, D. 2016. Skrivinstruktioner för examens- och seminariearbeten vid SBT.
Inst. för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå.



Resultat-delen

• Presentera dina tabeller/figurer genom att lyfta fram 1-2 (max 3) 
informationspunkter som du tycker är viktiga för läsaren;

• Ge gärna ett mervärde om informationspunkterna;

• ”Referera” till din tabell/figur så som du gör med dina litt.-referenser;

• Verbtempus: preteritum

• Korta, kärnfulla meningar;

• Ett stycke per tabell/figur;

• Inga enmeningsstycken.



mervärde

Info.punkt 1

ref.

Info.punkt 2

Korta, kärnfulla meningar!

Bara resultat!

Westerlund, L. 2016. Produktivitet vid GROTskotning beroende på sätt att GROTanpassa avverkningen.
Inst. skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå. Arbetsrapport 1.



3.3 Antal tillverkare

Från 1962 då skotarna introducerades, och det bara fanns 
en tillverkare av hjulskotare, ökade antalet tillverkare till 
tretton stycken på tio år. Antalet tillverkare har sedan dess 
inte varierat lika mycket under de senaste fyrtio åren då det 
årligen funnits mellan tio till fjorton tillverkare (Tabell 2).

Tabell 2. Antal tillverkare av hjulskotare, angett för vart
tionde år mellan åren 1962-2012 

År Tillverkare
1962 1 
1972 13 
1982 12 
1992 10 
2002 11 
2012 14

mervärde

Info.punkt 1

ref.

Info.punkt 2

Öhman, E. 2013. Hjulskotarens tekniska utveckling. Inst. skoglig 
resurshushållning, SLU, Umeå. Arbetsrapport 395.



Rubrikerna för tabeller / figurer:

-ska kunna ”stå för sig själv” (förstås oberoende av texten);

-ska förklara vad som beskrivs i tabellen / figuren;

-får vara flera meningar långa.

Tabell 3. Resultat från volymberäkningar. 

Tabell 5. Andel avställd kran för alla transporter med alla typer av kranbilar samt med kranbilar som 
någon gång nyttjat sig utav kranavställning under hög- och lågsäsong 2014 

Figur 1. Andel (procent) av föryngringsarealen som är föryngrad genom plantering, naturlig 
föryngring, sådd respektive ”ingen åtgärd” i landet som helhet. Skogsstyrelsens återväxtuppföljning, 
glidande 3-årsmedelvärden 1999–2015/2016. 



Bergquist m.fl. 2017



Westerlund 2016

Tabell-exempel


	Att skriva Resultat i en vetenskaplig rapport
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

