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Förord 
 
Mitt första examensarbete där jag tjänstgjorde som handledare var redan på 1970-talet. Då 
hade jag nyss gjort mitt eget arbete, det första arbetet i Optimeringslära vid LiTH. Sedan dess 
har jag handlett så många uppsatser och examensarbeten att jag tappat räkningen i företagse-
konomi och industriell ekonomi vid Mälardalens Högskola och Luleå tekniska universitet. I 
PLAN:s (Föreningen för alla logistiker) uppsatstävling har jag tjänstgjort som bedömare och 
domare i flera år. På uppdrag från Universitetskanslerämbetet (Högskoleverket) har jag varit 
granskare och läst och bedömt uppsatser i industriell ekonomi. Jag har varit sakkunnig vid 
tillsättandet av lektorer och professorer. Utifrån deras ansökningshandlingar har jag förstått att 
min erfarenhet och omfattning av handledning och examination slår de flestas. – Varför har 
jag nu skrivit ned mina erfarenheter och rekommendationer? Jo, jag tycker mig märka att 
många studenter under senare år, tänker och tycker att bara jag skriver ett långt kapitel om 
vetenskaplig metod med ord som abduktion, reabilitet, validitet etc., så skriver jag en veten-
skaplig uppsats. Det är ett synsätt som jag vill komplettera med: 
 
Du skriver en uppsats, ett självständigt arbete, för att slutföra en utbildning; du skriver en 
uppsats för att visa att det du lärt dig i alla olika kurser under din utbildning kan omsättas i ett 
självständigt arbete. Det räcker inte att drilla vetenskapliga termer i ett avsnitt, det behövs 
mer, hela rapporten skall ha en vetenskaplig ansats och redighet. Problemformulering, under-
sökningsupplägg, teorikoppling, analys, diskussion och tillämpning, den praktiska relevansen; 
allt måste gå att följa och förstås av läsaren. 
 
Vissa studenter har måttlig träning i skrivande, därför innehåller skriften också råd och regler 
för skrivande. ”En inledning till den bästa förklaringen”, det är vad uppsatsen/examensarbetet 
bör presentera, mer om detta i den kommande texten. Skriften avslutas med en checklista; ett 
arbete som klarar att besvara alla dessa punkter nöjaktigt - det borde absolut vara godkänt, för 
att inte säga ett utmärkt arbete. Men bedömning av studentarbeten är aldrig helt objektivt, din 
handledare/examinator bestämmer i slutändan. Därför är min förhoppning att även handle-
dare/examinatorer tar del av den text som presenteras här. 
 
Rapporten är ett ”working paper”, nya utgåvor kan komma utifrån nya intryck och 
erfarenheter.  
 
Luleå och Svanfors 2018/19 
Anders Segerstedt  
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Starten av en uppsats eller examensarbete 
 
Varför gör du ett examensarbete 
I Sverige och i många andra länder är det en tradition att en utbildning skall avslutas med ett 
självständigt arbete. Det är ofta ett måste, skall du avklara en viss utbildning så måste du göra 
ett självständigt arbete! Examensarbetet är ofta en möjlighet att visa upp dig för kommande 
arbetsgivare. Erfarenheten visar att examensarbetet ibland är en ingång till ett fortsatt arbete. 
Examensarbetet eller uppsatsen visar tänkbar arbetsgivare din förmåga, intresse och inriktning 
på din utbildning. Framtida arbetsgivare torde inte syna betyg i enskilda ämnen speciellt hårt, 
förutom om man exempelvis söker anställning som ekonom och redovisningschef eller 
logistiker, då bör du ha betyg eller intyg om redovisning respektive logistik. Det intryck du 
ger vid den intervju du förhoppningsvis kallas till, och examensarbetet, har förmodligen ett 
stort inflytande när arbetsgivaren bestämmer sig om du skall bli anställd eller inte. 
 
Hur får du ett examensarbete, hur skaffar du ett examensarbete 
Större företag och organisationer annonserar sina förslag till studentarbeten/exjobb på sin 
hemsida. Universitet och högskolor brukar sammaledes ha en hemsida som utlyser de arbeten 
de fått kännedom om. 
 
Ett alternativ kan vara att kontakta ett intressant företag eller organisation och erbjuda dina 
tjänster att utföra ett arbete. Då bör du i förväg tänka ut ett problemområde du vill studera 
eller förbättra, ge gärna organisationen några alternativ. Speciellt mindre och medelstora 
organisationer kan vara ovana med studentarbeten och omedvetna om den nytta ett sådant 
arbete kan skapa. 
 
Idéer till vilket arbete man skall göra kan man få genom att studera tidigare arbeten inom det 
område du skall göra (som ju kan vara olika: sjukvård, redovisning, logistik, reglerteknik, 
materiallära etc.). Handledare och lärare vid den högskola/universitet där du skall utföra 
arbetet måste kunna ge tips om lämpliga ”problemområden”. Viktigt är det att tycka att 
arbetet känns intressant, känns inte arbetet intressant blir det svårare att komma igång och att 
göra ett bra arbete. Finns det fler arbeten att välja emellan, välj det som du tycker känns mest 
intressant och stimulerande. 
 
Det är lämpligt att du gör ditt arbete tillsammans med en kamrat. Vid vissa utbildningsanstal-
ter kan det vara ett måste. Då finns alltid en diskussionspartner tillgänglig, och ni kan dela på 
vissa arbetsuppgifter, litteratursökning, intervjuer m.m. Erfarenheten visar att de bästa, ge-
nomarbetade arbeten framställs av ett samarbetande par av studenter. Valet av arbetskamrat är 
viktigt, då det gäller att hålla sams i den med- och motgång som kan inträffa under arbetets 
gång.  
 
Innan ni helt bestämmer er för arbetet 
Många arbeten görs ute i olika organisationer. I den organisation ni skall utföra arbetet bör 
finnas en utpekad handledare, ibland kanske en hel ”styrgrupp”; känn efter om det känns rätt, 
om samarbetet kommer att fungera. Gör klart för organisationen att ni skall göra en veten-
skaplig uppsats och att den förutsetts bli offentlig, tillgänglig för alla. Offentligheten skräm-
mer ibland en del organisationer, men det löses så att i slutversionen av uppsatsen framgår 
inga verkliga försäljnings-, produktions- eller övriga data som kan ge intressant information 
till eventuella konkurrenter. Behövs skyddsskor, skyddskläder eller dylikt, det bör organisat-
ionen tillhandahålla. Görs arbetet på annan ort än studieorten kan resor krävas tillbaka till 
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studieorten för gemensamma uppsatsseminarier, vem som står för den resekostnaden bör be-
stämmas. (Högskolan/universitetet gör det mestadels inte.) 
 
Det kan till och med vara lämpligt att reglera villkoren för examensarbetet i ett skriftligt avtal. 
Det är särskilt viktigt att ange om examensarbetet ska vara en anställning eller inte. Innan 
du/ni skriver under ett eventuellt avtal – kontrollera med den lokala fackklubben och/eller din 
organisationstillhörighet att villkoren är rimliga. Det bör inte finnas någon vitesklausul i avta-
let. 
 
Gäller det ingenjörsarbeten se till att ni får för examensarbetet ett bidrag, om inte anställda, 
eller lön, om anställda. Sveriges Ingenjörer kan ge råd om det är någonting ni tvekar över. 
 
Exjobbet skall göras inom den specialisering ni valt. Ibland kan ni göra det utanför den valda 
specialiseringen, förutsatt att ni har tillräckliga förkunskaper för att kunna utföra arbetet väl. 
Exjobbet skall vara en fördjupning av er utbildning, inte en breddning. Innan examensarbetet 
påbörjas ska uppgiften godkännas av universitetets/högskolans examinator och handledare 
samt registreras hos exjobbskoordinatorn för aktuellt exjobbsämne. Olika rutiner gäller vid 
olika läroanstalter. Ni behöver alltså tidigt en skriftlig beskrivning av exjobbsuppgiften. 
 
Ni bör känna till: Ifall ni är anställda under exjobbet har företaget normalt rätt att överta even-
tuella uppfinningar som ni åstadkommer. Ni har då också rätt till ersättning. Är ni inte an-
ställda äger ni själva eventuella uppfinningar som ni skapar. Om ni överlåter rätten till upp-
finningar bör ni avtala om en viss garanterad ersättning. Om ni lyckas åstadkomma en paten-
terbar uppfinning under ert exjobb – kontakta Sveriges Ingenjörer i god tid före tioårsfristens 
utgång för rådgivning om vad som är en skälig ersättning. 
 
 
Hur börjar ni ert exjobb 
Då ni bestämt er för ett projekt, den studie av problemet som ni borde ha gjort innan ni be-
stämde er, fortsätter nu intensifierat! Installation sker på den eventuellt nya arbetsplatsen. 
Intervjuer startar för att kunna göra problembeskrivning och nulägesanalys. Tillgång till inter-
net som möjliggör start av nödvändig litteratursökning bör finnas tillgängligt. 
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Introduktion och uppsatsarbetets början 
 
När studenterna slutligen har bestämt sig för vilket arbete de skall utföra, då dyker det upp 
fortsatt en mängd undringar och frågor. Den här skriften vill ge rekommendationer och hand-
ledning till många av de frågeställningar en student råkar ut för i sitt uppsatsarbete, vid av-
slutning av sin utbildning med ett självständigt arbete. Under ett antal rubriker presenteras tips 
och krav för att framställa en bra eller åtminstone tillfredställande uppsats och examensarbete, 
men också annan typ av rapport och avhandling. Inte bara uppsatsen eller examensarbetet, 
utan även framtida rapporter och utredningar, de måste göras så att de ger en inledning till 
den bästa förklaringen! (Mer om detta i kommande avsnitt.) 
 
Ofta hör man; vi, eller ni, skriver en vetenskaplig uppsats, inte en konsultrapport!? En kon-
sultrapport skall den vara ovetenskaplig, eller speciell på något annat sätt? En konsultrapport 
byggd på förutfattade meningar, ensidigt urval av fakta och dåliga rekommendationer, den 
kommer att genomskådas. Temporärt kan den ge tillfredställande arvode, men långsiktigt ger 
den dåligt rykte. Erfarenheten visar att välkända konsult- och revisionsbolag har försvunnit; 
kvarlevorna har tvingats dyka upp under annat namn. Så råden och tipsen här, kan och hoppas 
även stärka studenten i dennes framtida verksamhet och karriär. 
 
Denna rapport försöker vara relativt kort, koncis, begriplig och räkna upp väsentligheter att 
tänka på vid sitt skrivande av uppsats och examensarbete. Rubrikerna är inte helt ömsesidigt 
uteslutande utan vad som nämns och skrivs är kopplat till varandra, för att skapa en trovärdig 
och läsvärd rapport. Det primära målet är att ge råd och anvisningar till att göra ett bra god-
känt självständigt arbete och att färdigställa en utbildning. Ett sekundärt mål är att studenten 
genom sitt uppsatsskrivande även får övning och färdighet för dennes fortsatta skrivande och 
karriär.  
 
 
Problemet och problembeskrivningen 
Ett examensarbete, uppsats eller liknade rapport måste handla om någonting. Någonting som 
läsaren, eller lyssnaren, snabbt kan förstå och helst också uppfatta som intressant.  
 
Därför börjar uppsatsarbetet och även rapporten lämpligen med en problembeskrivning. Det 
studerade problemet skall där beskrivas och sättas i sitt sammanhang. En bra problembe-
skrivning kan uppfylla några eller alla följande kriterier: 
 
Beskrivningen skall påvisa studieobjektet och vilket konkret problem som skall behandlas. 
Beskrivningen ska börja tämligen brett, så att man förstår i vilket sammanhang problemet 
finns, men sedan bli konkret och smalna av, så att den inte i slutändan känns bred och flum-
mig. Beskrivningen skall leda fram till ett syfte. - Visa på fakta kring problemet, diskutera 
”problem/kostnad” kring problemet; det väcker intresse hos läsaren. Påvisa gärna att proble-
met är generellt, att det finns och är tillämpbart på andra situationer och i andra företag och 
organisationer. Om det redan finns alternativa lösningar diskutera dessa. 
 
En avvägning är att bestämma hur mycket skall tas med i den inledande problembeskrivning-
en och vad skall komma längre in i rapporten. Den inledande beskrivningens syfte är att ge en 
beskrivning, väcka intresse och undervisa läsaren om vad det handlar om. Det kan ske en se-
paration; först en inledning och en senare längre in i rapporten en djupare analys och beskriv-
ning av problemet. 
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Den längre beskrivningen av studieobjektet och problemet blir ofta en nulägesanalys. En kart-
läggning och beskrivning av det rådande förhållandet för studieobjektet. Studieobjektet är ofta 
en händelse, en process, en företeelse, en upplevelse. En viktig punkt är själva kartläggningen, 
ibland är kartläggningen och dokumentationen av denna, det enda syftet. Ofta är syftet att 
utifrån kartläggningen och den teori som finns publicerad kring denna, föreslå förändringar 
och förbättringar ofta efter ett speciellt önskemål. 
 
 
Uppsatsens fortsatta innehåll 
När problemet är studerat och nulägesanalysen kommit en bit på väg, då är det dags för re-
flektion och planering. Då gäller det att tänka igenom vad uppsatsen fortsatt ska innehålla. Då 
bör man upprätta en tänkt innehållsförteckning, med beskrivande rubriker vad man tänker sig 
att fortsatt innehåll skall vara, och vad fortsatt uppsatsarbete skall inriktas mot. Därmed har 
man en plan för fortsatt arbete. Detta för att ni inte skall studera och lägga ned tid på sådant 
som är ovidkommande. Arbetet för att göra en uppsats eller examensarbete är tidsbegränsat. 
Det är ett självständigt arbete som oftast skall avsluta er utbildning, och det gäller också att 
visa att ni kan klara av det på utsatt tid. 
 
Tänkt innehållsförteckning, eller plan, kan alltså inte göras förrän en tämligen tydlig pro-
blembeskrivning är dokumenterad. Då kan också ett syfte med arbetet noteras, samt till syftet 
kopplade forskningsfrågor eventuellt konstateras. Med syfte, planerad innehållsförteckning 
och eventuella forskningsfrågor kan arbetet fortsätta med en konkret plan och färdriktning.  
 
Men, planen och inriktningen kommer förmodligen senare att visa sig behöva förändras. Den 
behöver anpassa sig till ny information och nya idéer som kan dyka upp under arbetets gång. 
Det är helt naturligt. För studenterna kan det ibland upplevas stressigt och som en typ av miss-
lyckande ifall ursprunglig plan inte går att följa till punkt och pricka. En tidigt utarbetad plan 
garanterar inte ett bra arbete, liksom förutfattade meningar måste den korrigeras till en verk-
lighet som påvisar andra förhållanden.  
 
Därmed är det viktigt att när arbetet är färdigt och skall slutföras, att syfte och eventuella 
forskningsfrågor formuleras så att det stämmer med vad arbetet verkligen behandlar och vad 
arbetet har kommit fram till. 
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Skrivtips och skrivregler 
 
Vem skriver ni för 
Erfarenheten visar att studenterna har ibland svårt att se vem som är mottagare, eller publik, 
för det som skrivs. Gör man sitt arbete inom en organisation är det lätt hänt att skrivandet 
vänder sig till organisationens medlemmar. Det är inte bra, studenten anammar ofta snart vad 
som ses som självklart i organisationen, och framställningen kan bli svår att följa för utomstå-
ende då förklaringar och definitioner inte är tillräckligt tydliga. 
 
Uppsatsen eller arbetet är till för allmänheten; den kommer att publiceras av berört universi-
tet/högskola. Det innebär inte att skrivandet måste anpassas till totalt ovetande, men enkel och 
tydlig skrivning är alltid att föredra. Kan inte skrivningen begripas och följas av handledare, 
examinator, studiekamrater, personer i den organisation där man eventuellt gjort arbetet då 
har man misslyckats. De som uppräknats här utgör den närmaste intressegruppen, och ni 
skriver för dessa. Men ni skriver även för intressenter utanför den gruppen; studeranden vid 
andra universitet och högskolor med liknande utbildning, yrkesarbetande med intresse för den 
studerade processen eller företeelsen.  
 
Vem man skriver för får naturligtvis konsekvenser; det påverkar och styr vad som skrivs och 
inte skrivs. Därför är det inte meningsfullt att bara relatera teori som finns tillgängligt i samt-
liga och vanliga läroböcker i det ämne man gör sitt arbete i, framför gäller detta ”master”- och 
examensarbeten. Detta borde man ha tenterat av tidigare, och det ger ingen ny information till 
de nämnda intressegrupperna ovan. Dock ett skäl att relatera och presentera från allmänna 
läroböcker kan vara att utbilda den organisation där arbetet utförts och ge stöd och argument 
för de rekommendationer som ges i arbetet. 
 
Skriv genast 
Det är viktigt i ett arbete att börja skriva så fort som möjligt. Varför? Svaret ges med ett citat 
från Esias Tegner "Epilog vid magisterpromotionen 1820": 
 
Vad du ej klart kan säga, vet du ej: 
med tanken ordet föds på mannens läppar: 
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. 
 
Det dunkelt tänkta blir mer uppenbart när det skrivs ned, även för författaren själv. Man ser 
tydligare bristerna i sitt eget resonemang. Men var inte heller för självkritisk, producera text, 
och inse att detta inte är den slutliga versionen. Det finns tid och möjlighet att korrigera och 
komplettera texten framledes. 
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Figur 1. Hämtat från Buffa (1969) s.184 
 
Man kan inte bygga ett hus som Figur 1 visar, men man kan faktiskt starta skrivandet av sin 
uppsats på detta sätt! Däremot att vänta flera veckor med att skriva kan ge upphov till skriv-
kramp. Det var inte så lätt att formulera sig som man tidigare trodde. Om dessutom tankarna 
inte var så bra som man trodde, då är det stor risk att arbetet blir försenat, och i värsta fall 
aldrig färdigt. Därför skriv när det finns saker att skriva. 
 
Skrivarbetet kan ibland kännas stressande för studenten, det kan t.o.m. störa nattsömnen. 
Vaknar man, då ska man ha en penna och papper vid sängen, den idé eller oro som dök upp, 
skriv ner den! Då är det lättare att somna om, och idén eller formuleringen som dök upp finns 
kvar och glöms inte bort. 
 
Sedan längre fram när arbetet börjar bli färdigt så måste författarna läsa igenom så att allt 
hänger ihop, det påstådda syftet måste stämma överens med vad man gjort och kommit fram 
till. Då måste skrivningen vara sådan att ”huset” framstår tydligt och inte bara ”rörmokeriet”. 
Författarna bör också läsa igenom arbetet högt, alltså göra successiva högläsningar av arbetet; 
det gör att meningsbyggnader utan ”flyt” kan upptäckas och förbättras. 
 
Skrivstil 
Alla texter har till syfte att läsas och förhoppningsvis även förstås. Därför är det viktigt att ni 
skriver på ett sådant sätt att det ni vill säga också går fram och förstås. Krångla inte till texten 
i onödan, även i en vetenskaplig framställning skall man skriva så enkelt som möjligt. I den 
mån ni måste använda facktermer som inte förstås utanför ämnet så skall dessa tydligt definie-
ras och förklaras. 
 
Innehållet bör vara lätt att ta till sig. Språket bör vara flytande och korrekt, absolut rättstavat. 
Kapitelindelning och styckesindelning skall följa en logisk struktur, det skall råda konse-
kvens. Formen är viktig, arbetet är ett litterärt alster. För många är uppsatsen/examensarbetet 
det största, längsta och mest omfattande litterära verk som de kommer att producera under sin 
livstid.  
 
Försök att göra så att texten är intresseväckande och lättillgänglig. Hur man åstadkommer 
detta, är svårt för att inte säga omöjligt att förklara. Dessutom är det subjektivt, smaken är 
delad. Vad som en upplever som intresseväckande och lättillgängligt upplevs inte så av en 
annan. Men, skriv inte för långa meningar, dessa kan bli svåra att följa. Skriv inte heller hela 
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tiden för korta meningar, det kan kännas hoppigt för läsaren. En blandning av längre och kor-
tare meningar kan vara att föredra (Frenckner, 1986). 
 
Korta stycken, bara med en och två meningar, ger intryck av att författarna vill skapa en 
rapport med många sidor. Det blir för mycket tomrum, och det ökar inte läsligheten. Däremot 
korta stycken i en del av uppsatsen, vid uppräkning eller för att peka på olika alternativ, 
punkter el. dyl.; det ökar oftast tydligheten och läsligheten.  
 
Komplicerat språk är inget självändamål, men språket skall vara precist. Det måste framgå att 
det är en "akademisk" uppsats, exempelvis ”vi satt länge och tänkte och till sist kom vi fram 
till …”, platsar oftast inte! Använd en konsekvent språkstil genom hela uppsatsen, ingen 
”högre stil” i en eventuell metoddel exempelvis. Flera författare av uppsatsen skall inte 
märkas, genom olika språkstil på avsnitten med olika huvudförfattare. Redovisade gjorda 
intervjuer med direkta citat kan självklart ha mer av talspråkskaraktär, jämfört med övrig text 
i rapporten, det kan till och med höja läsintresset och ge en bättre dokumentering av förhål-
landena. 
 
En oförmåga att hålla en konsekvent skrivstil, ger ett slarvigt intryck och kan få läsaren kan 
tappa förtroendet för författarna och därmed också för arbetet. 
 
 
Vad gäller ord 
Engelska ord i svenska språket bör undvikas. Citationstecken (” ”) kan användas för att om-
gärda utländska ord. I en akademisk text kan man definiera ett "eget" begrepp och sedan an-
vända det i den kommande texten. Sammaledes bokstavsförkortningar (LTU) kan användas 
om de först definieras. Ofta kan en speciell förteckning över alla bokstavsförkortningar vara 
nödvändigt i ett speciellt appendix. 
 
”Buzz Words”, 3–4 bokstavsförkortningar, som används vårdslöst för att ge ett sken av aktua-
litet och initiering, motverkar oftast sitt syfte. Alla bokstavsförkortningar som används måste 
först definieras tydligt. Man har faktiskt rätt att använda vilka ord man vill, bara man definie-
rar utförligt vad man menar! 
 
Typsnitt 
Typsnittet som används bör vara av ”tidningssnitt”; s.k. brödtext-typ eller antikvatypsnitt (se-
rifftypsnitt): Times New Roman, Garamond, Palatino etc. Antikvatypsnitt anses underlätta 
läsningen och därmed vara bra för vanlig brödtext. Linjärtypsnitt (sanserifftypsnytt): Helve-
tica, Verdana, Arial eller dylikt är tveksamt, mer svårläst? Använd helst inte fler än två typ-
snitt i arbetets text. Eventuellt kan ett linjärtypsnitt användas för rubriker eller eventuell ”text-
ruta”, men ett antikvatypsnitt för löptexten. 
 
Förkortningar 
Förkortningar skall användas med försiktighet. Detta gäller inte vedertagna förkortningar ex-
empelvis: bl.a., s.k., d.v.s., t.ex., m.m., o.s.v., o.dyl., jfr, etc., ibid., et al., civ.ing., tekn. dr, 
med.lic., pol.mag. tf., VD. 
 
Principen för förkortningar 
En förkortning genom avbrytning av ett ord skall följas av en punkt: t.ex. etc. Vid ett sam-
mandrag behövs ingen punkt: jämför (jfr), doktor (dr). Legitimerad sjuksköterska bör alltså 
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förkortas leg.ssk.; ett undantag kan göras för det vedertagna begreppet verkställande direktör 
(VD). 
 
Kommatering 
En detalj i det skriftliga språket som kan vara bristfälligt är kommateringen. Bra råd om detta 
finns i Svenska skrivregler som ges ut av Institutet för språk och folkminnen. Utebliven 
kommatering kan skapa oklarheter i texten och försvåra läsningen. Det finns två äldre princi-
per satskommatering respektive pauskommatering, idag rekommenderas vad som kan kallas 
tydlighetskommatering. Komma sätts för att skapa klarhet och tydlighet. 
 
Kommatecken skall sättas mellan de särskilda satserna i en mening, framförallt när det rör sig 
om fullständiga satser som är sammanbundna med ett bindeord (samordnande konjunktion). 
Bindeorden är oftast samt, och, eller, ty, för, men, alltså, att, när, då, därför att, om, för att 
etc. Exempel: ”Jag skall vaxa bilen, för att sedan sälja den. ”; ”Han kom inte in, för dörren var 
låst.” Och används i flera olika sammanhang, t.ex. vid uppräkning, och det kan därför vara 
viktigt att markera när det rör sig om ett bindeord mellan två fullständiga satser. Kan man 
infoga ett och i sin mening har man förmodligen två fullständiga satser, och bör därmed sätta 
ett komma där och passar in. Komma kan utelämnas vid korta huvud- och bisatser om sam-
manhanget ändå är klart. Exempel: ”Om det blir fel tänds varningslampa”. 
 
Ett annat viktigt typfall är inskjutna bisatser, där kommateringen underlättar läsningen och 
förståelsen. Exempel: ”August Strindbergs roman Röda rummet, som handlar om hans alter 
ego Arvid Falk och dennes vedermödor, utkom 1879.” 
 
Kommateringen skall inte överdrivas, men den skall användas för att förtydliga det man vill 
säga. Ett skämt, med också ett allvar, som förekommit på sociala medier relateras här: 
Kommateringen kan rädda liv: Vi ska äta morfar. Vi ska äta, morfar. 
 
 
Matematiska uttryck 
 
N * ii + 7/13, (a * b)2, y = k*x + l 

7 /13iN i⋅ + , 2( )a b⋅ , y k x l= ⋅ +    
 
Matematiska utryck i uppsatsen bör inte skrivas med +, / eller *; det blir i de flesta fall svår-
förståeligt. Det skrivs istället med speciella ekvationshjälpmedel i Word, MathType, Equation 
Editor eller dylikt. LaTeX är ett hjälpmedel som matematiker använder och en matematisk 
ekvation som skrivs med LaTeX kan sedan klistras in som bild i ett vanligt ordbehandlingssy-
stem (Word eller dylikt). 
 
Vid användning av exempelvis MathType rekommenderas följande inställningar när det gäller 
storlek (Size): 
 
Full:  12pt 
Index/Exponent:  75% 
Underindex/exponent:  60% 
Symbol:  120% 
Undersymbol:  100% 
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Då ursprungsindex är små och blir ibland svåra att läsa. Med sättet ovan kan man ändra en 
formel med storlek 12pt, 1( , )i jx g u v= , skapa en större formel med storlek 20pt: 

1( , )i jx g u v=  

När formatmallen definieras så sätts variabler till kursiv, grekiska gemener till kursiv, matri-
ser och vektorer till fet, övrigt lämnas orört. Teckensnittet är Times New Roman och för gre-
kiska Symbol. Variabler som man refererar till inne på en textrad skall då också vara kursiva 
och blir därmed lättare att känna igen 
 
Decimalkomma eller decimalpunkt 
Svenska skrivregler förordar att i svenska är decimaltecknet ett komma. Det kan framförallt 
för en utbildad ingenjör kännas provinsiellt och omodernt. Mobiltelefonernas kalkylatorer 
använder decimalpunkt. Därmed kan decimalpunkt accepteras. Men en blandning av decimal-
komma och decimalpunkt får absolut inte förekomma i uppsatsen, det skapar oreda och even-
tuella tvetydigheter. 
 
 

Struktur och innehåll 
 
Titel och Sökord 
Titeln ska berätta vad arbetet handlar om. Erfarenheten visar att studenterna ofta framställer 
en tämligen lång titel som försöker presentera så mycket som möjligt. Men en lång titel blir 
lätt omständlig, tråkig och trots allt intetsägande. Istället bör den koncentreras på det viktiga 
och att vara säljande som en tidningsrubrik. 
 
Sökord eller ”key words” förekommer inte i alla uppsatser och arbeten; men är oftast ett krav 
vid publicering av artiklar i vetenskapliga refereegranskade tidskrifter. Därför rekommenderas 
att studenterna finner speciella ord som pekar på innehållet i uppsatsen. Inte för många 
sökord, det ger ett ”desperat” intryck, fem räcker. 
 
Varför är titel och sökord viktiga? Numer registreras studentarbeten av biblioteken och blir 
sökbara via internet. Studenter men också personer i företag och organisationer, samt släkt 
och vänner, ”googlar” och söker information via sökord. Därför är det viktigt att arbetets titel 
och eventuella sökord är så beskrivande och säljande att den fastnar i olika sökningar. Många 
nedladdningar ger reklam och status åt uppsatsskrivarna och utbildningsanstalten (förutsatt att 
nedladdningarna inte beror på skandalaktiga brister eller annat ”fuffens”)! 
 
Sammanfattning 
Alla arbeten och uppsatser bör innehålla en sammanfattning. En sammanfattande text som 
ryms inom en A4: a. Sammanfattningen ska berätta vad man gjort, varför man gjort det och 
vad man kommit fram till. Ett i övrigt utmärkt arbete kan förstöras av en omständlig och in-
tetsägande sammanfattning. En kvalitetsgranskare eller övrig upptagen läsare börjar med 
sammanfattningen och är den oklar så blir snabbt uppfattningen att övriga arbetet också är 
svårfattligt och undermåligt. Sammanfattningen publiceras ofta läsbar på internet (exempelvis 
i Digitala Vetenskapliga Arkivet), under rubriken abstract, utan att man behöver ladda ner 
hela arbetet. Det innebär att sammanfattningen är den del av arbetet som kommer att locka 
eller avskräcka framtida läsare. Med sammanfattningen gäller det alltså ”att vinna eller för-
svinna”! 
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Uppsatsens övriga struktur och uppbyggnad 
Erfarenheten visar att många studenter från början känner sig upplåst i en struktur som sedan 
skall följas slaviskt; en struktur som exempelvis kan se ut som exemplet nedan: 
 
Inledning/Introduktion 
Problembeskrivning 
Syfte 
Forskningsfrågor 
Metod 
Teori 
Nulägesbeskrivning 
Resultat 
Analys 
Slutsatser och rekommendationer 
Diskussion 
Bilagor/Appendix 
 
Sedan kommer frågan till handledaren; det ”här” som vi gjort skall det in under nulägesbe-
skrivning, resultat eller analys? Att strikt följa en given struktur garanterar inte en läsvärd 
rapport eller att arbetet uppfattas som vetenskapligt oantastligt. Studieobjektet, den företeelse 
eller process som studeras kan innebära aktiviteter och konstateranden som är svåra att in-
passa i en på förhand bestämd mall. Därför måste det vara tillåtet att använda en struktur och 
kapitelindelning som bryter en mall som i exemplet ovan. Rubrikerna behöver inte heller vara 
enordiga, fler ord i rubrikerna kan ge ökad information och läsvärde. 
 
Rådet till studenterna blir här; hur skulle/skall ni hantera detta ”här” i er muntliga presentation 
av arbetet?! Upplevs och känns strukturen och avsnitten i den tänkta muntliga framställningen 
logiska och beskrivande med en naturlig koppling och lätt att följa? Om så är fallet, använd 
den strukturen och dess avsnitt även för den skriftliga rapporten. 
 
Bilagor 
Eventuella appendix och bilagor skall verkligen vara appendix och bilagor. I texten ständiga 
hänvisningar till olika bilagor är tröttande och försvårar inläsningen med en massa blädd-
rande, därför skall bilagor användas med måtta. Läsaren skall inte behöva bläddra fram och 
tillbaka mellan huvudtexten och appendixen för att få en förståelse. Figurer som behövs för 
förståelsen skall således inte placeras som bilagor utan inne i huvudtexten. I bilagor placeras 
sådant material som skulle försvåra en genomläsning av rapportens kapitel om det hade place-
rats där, men som samtidigt bör finnas tillgängligt för läsaren. Material av denna typ kan vara 
omfattande uppställningar med beräkningar eller andra data, layout-skisser, broschyrmaterial, 
el dyl. En bilagas innehåll ska helst kunna förstås utan att man behöver bläddra tillbaka i rap-
porten. Bilagorna skall vara numrerade på ett lämpligt sätt. Bilagorna kan vara upptagna i 
innehållsförteckningen med en titel som beskriver innehållet. Vissa arbeten kan ha många 
bilagor, bilageförteckningen bör inte var längre än övriga element i innehållsförteckningen. 
Då blir den för dominant, och bilagorna bör indelas i grupper, och endast de olika grupperna 
redovisas i innehållsförteckningen.  
 
Figurer och bilder 
Tydliga figurer och bilder behövs för att åskådliggöra samband, visa produkter, maskiner, 
planeringsprocesser och dylikt. Figurer och bilder underlättar läsandet, förståelsen och inger 
förtroende. 
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Innehållsförteckningen 
Ett studentarbete som innehåller en innehållsförteckning som först börjar med olika kapitel 
samt sedan ytterligare underrubriker i tre nivåer kan upplevas som överarbetad. Nummersatta 
rubriker ned till fyra nivåer, 1.1.1.1, dessutom insatta i innehållsförteckningen gör att den blir 
onödigt lång. Speciellt om avsnitt 1.1.1.1 är mycket kort, med maximalt tre meningar. De 
flesta innehållsförteckningar kan klara sig med nummersatta rubriker i två nivåer, 1.1, sedan 
kan eventuell underrubrik till 1.1 vara icke nummerutsatt men utmärkt på ett speciellt och 
systematiskt sätt, fetstil eller kursiv el. dyl. I innehållsförteckningen räcker det då oftast att 
enbart inkludera de två första rubriknivåerna. 
 
Det viktiga med innehållsförteckningen är att den är korrekt. Rubrik i innehållsförteckningen 
skall med samma text återfinnas i arbetet, och på den sida som anges i innehållsförteckningen. 
 
 

Förankring och Referenser 
 
Förankring 
Man måste visa att man begripit sig på studieobjektet och det problem man behandlar. Det 
gäller att få läsaren att förstå att författarna har skaffat sig kompetens och förståelse om studi-
eobjektet och dess problemområde. Vi kan kalla det förankring. Man måste visa fullständig-
het, man måste greppa hela ämnet, så att man inte bara plockar ut en bit. Om man bara 
plockar ut en bit så skall det ske med en tydlig motivering, en avgränsning som upplevs logisk 
och fattningsbar. Man måste inse att man eventuellt kan "göra" på flera sätt, använda olika 
perspektiv.  
 
I examensarbetet bör man visa att man gjort en ordentlig litteratursökning och studerat vad 
som tidigare gjorts inom ämnesområdet (se också punkten referenser nedan). Studerande och 
anställda vid universitet och högskolor har via sitt bibliotek möjlighet att söka på ett flertal 
databaser (exempelvis: ISI Web of Knowledge, Scopus, Emerald, Springer, Google Scholar). 
Via databaserna hittar man artiklar i tidskrifter som har ett granskningsförfarande, därmed 
ansedda som vetenskapliga artiklar. De flesta databaser innehåller artiklar i fulltext som man 
därmed har direkt åtkomst till. 
 
Uppsatsen bör också "förankras" genom att behandla något som har access till verkliga pro-
blem i samhället, företag, organisationer eller annorstädes. Artiklar i facktidskrifter (typ Ny 
Teknik, Läkartidningen, Intelligent Logistik, Byggindustrin m.m.) och dagstidningar (VLT, 
Dagens Nyheter mm) är inte förbjudna, tvärtom det visar aktualitet; dessutom kan det vara 
svårt att finna andra typer av referenser för nya trender och idéer. 
 
 
Referenser 
För ett uppsats- och examensarbete krävs att man visar teoribakgrund, och därmed referenser. 
Referenser som behandlar och ger information om det studieobjekt som behandlas. Referenser 
som ger stöd till uppsatsens påståenden. 
 
Examensarbetet är ett ”master”-arbete och man måste visa att man tagit del av det kunskaps-
byggande och den vetenskapliga produktion som finns. 4–5 referenser är därför otillräckligt, 
det måste vara fler! Men referenser bara för antal referenser skull, referenser som inte är 
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knutna till studieobjektet och den studerade problematiken, det stör och författarnas omdö-
mesförmåga kommer att ifrågasättas. Det som skall användas är tillförlitliga, relevanta och 
korrekt presenterade referenser. Man kan ha en källa som refererar till en annan källa (sekun-
där källa), då kan man behöva kontrollera den sekundära källan. Den primära källan kan ha 
snedvridit den sekundära källan för att passa sina ändamål. Tolkningsfel mellan olika källor 
bör alltså elimineras. Gamla referenser, ålderstigna typ Cyert and March (1963), kan också 
vara relevanta, men det är viktigt att man då visar att man också har tagit del av nyare referen-
ser. Man bör alltid kritiskt granska källorna oavsett deras ålder. Man bör visa bredd på sina 
referenser, inte enbart förlita sig på en huvudkälla. 
 
Vilken typ av referenssystem skall man använda? Harvard- eller Oxford-systemet naturligtvis. 
Men nedan ges den fylligaste och utförligaste rekommendationen för att använda Harvard-
systemet. 
 
Oxford-systemet rekommenderas till humanister och en del samhällsvetare. För dessa kan 
texten bli alltför sönderstyckad av parenteser, författarnamn och årtal (enl. Harvard-systemet). 
Fotnötter placerade längst ned på sidan kan för dessa bli lättare att använda, och omedelbart 
ge nödvändig information istället för att längre bak söka förklaring till referenserna. 
 
För uppsatser i företagsekonomi, hälsovård, ingenjörsämnen m.m. som publiceras på det sätt 
det görs, rekommenderas att referenserna görs löpande i texten och att fotnötter undviks. Fot-
nötter skall i första hand då användas för att ge specifika förklaringar. Vilket gör att Havard-
systemet upplevs som det lämpliga. Men man måste vara konsekvent med det system som 
man använder vid angivande av referenser, det får inte leda till oreda och osäkerhet; vem är 
författare, är det bok eller artikel, ett enskilt arbete eller del av arbete, var kan referensen 
hittas? 
 
Sist i rapporten (men före bilagor) placeras referenserna eller källförteckningen. Källförteck-
ningen är inte ett kapitel som en del av rapporten och ska således inte kapitelnumreras. Den 
ska omfatta alla källor i form av böcker, artiklar, rapporter och intervjuer som refereras till i 
arbetet. Med Harvardsystemet uppställs litteraturangivelserna: 
 
1) I bokstavsordning efter första författarens familjenamn 
2) med alla författares familjenamn och samtliga förnamnsinitialer 
3) med publiceringsåret angivet inom parentes omedelbart efter författarnamnen 
4) med artikelns titel följt av tidskriftens namn kursiverat och med volym-, nummer eller häf-
tesnummer samt artikelns sidnummer om det är en publicerad artikel 
5) om det är en bok med titeln kursiverad följt av publiceringsort och förlagets namn 
 
Rapporter och skrifter utgivna av företag, organisationer, myndigheter e. dyl. och utan angi-
ven författare placeras efter namnet på företaget, organisationen, myndigheten e. dyl. (T.ex. 
skulle en manual för MS Excel tas upp med Microsoft Corp. som författare.) 
 
Exempel på hur en granskad artikel, vanlig artikel, rapport (i detta fall ett examensarbete) och 
bok anges i referenslistan: 
 
Billington P.J., McClain J. O., Thomas L. J. (1988). Heuristics for Multilevel Lot-Sizing with 

a Bottleneck. Management Science, Vol 32, Issue 8, p 989-1006. 
Cyert R., March J. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-

Hall 
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Dagens Nyheter. Därför fungerar inte mobilen i kylan. 2018-02-28. 
Engström E., Stenberg A., Senioukh S., Edelbro R., Baxter D. C., Rodushkin I. (2004). Multi-

elemental characterization of soft biological tissues by inductively coupled plasma–sector 
field mass spectrometry. Analytica Chimica Acta, Vol 521, Issue 2, p 123-135. 

Johnson L. A. and Montgomery D. (1974). Operations Research in Production Planning, 
Scheduling and Inventory Control. New York: J Wiley & Sons. 

Minner S., Tranchel S. (2017). Order variability in perishable product supply chain. European 
Journal of Operational Research, Vol 260, Issue 1, p 93-107. 

Segerstedt A. (2016). Täcktidsplanering/Taktplanering. Bättre Produktivitet, Nr 2. 
Segerstedt A. (2018). Logistik med fokus på Material- och Produktionsstyrning. Stockholm: 

Liber. 
Skoglund J., Carlgren V. (2018). En materialflödesanalys med fokus på reducering av genom-

loppstid och transportsträcka. Göteborg : Chalmers University of Technology 
 
Det viktiga är att man är konsekvent, använder punkt eller komma på exakt samma sätt hela 
tiden. Exempelvis ”32 (8), 989–1006” duger också för att referera till artikeln ovan; volym 32 
och ”issue” eller nummer 8 behöver inte skrivas ut, den initierade vet vad som menas. Men 
gör ni så, så skall det göras för alla artiklar av denna typ. Flera arbeten av samme författare 
och med samma publikationsår skiljes åt genom a, b och så vidare efter årtalet. 
 
Referenser kan ges till rapporter (working papers) från: forskningsinstitut, statlig utredning, 
statistikmyndigheten SCB, universitet/högskola m.m. Referenser kan faktiskt ges till allt som 
ger information till och berikar studieobjektet, som visar att författarna har förankring och 
förståelse för studieobjektet och ämnet. Med ett ultimat krav; läsaren av uppsatsen/arbetet 
måste kunna leta upp referensen och bedöma dess trovärdighet. Referens till en granskad, 
vetenskaplig, artikel garanterar inte att denna innehåller ett absolut faktum och den slutgiltiga 
sanningen. Framtiden och verkligheten kan visa att frågan/problemet var mer mångfasetterat 
än först antaget. (Den allmänna tanken att jorden var platt, stämde inte, den var rund!) Därför 
källkritik är alltid nödvändigt, och nödvändigt att visa. 
 
Är WikipediA en tillåten referens i uppsatser och examensarbeten? Tidigare torde Wikipedia 
inte ha ansetts som en tillförlitlig referens. Wikipedia är en encyklopedi med öppet och fritt 
innehåll som utvecklas av frivilliga bidragsgivare från hela världen. Påstår någon något, blir 
denne snabbt motsagd om det påstådda av någon annan bidragsgivare, om denne inte tycker 
att påståendet stämmer. Det är alltså svårt, närmast omöjligt, att i Wikipedia publicera osan-
ningar och falsarier, om det inte utges för att vara just berömda osanningar, myter eller falsa-
rier. Därmed är Wikipedia liksom Nationalencyklopedin (NE) (https://www.ne.se) tillåtna 
referenser. Men bara referenser till Wikipedia eller NE ger inte tillräcklig förankring, och ett 
intryck av en för bekväm litteratursökning. 
 
I texten refererer man sedan på så sätt: ”Minner och Tranchel (2017) menar …”; eller i slutet 
av meningen före punkten sätts in (Minner och Tranchel, 2017). Ifall referensen gäller för 
hela stycket, eller ett antal meningar kan man sätta in referensen efter punkten. (Minner och 
Tranchel, 2017). På så sätt kan beteckningen ibid. minimeras. (Ibid. är en förkortning av det 
latinska uttrycket ibidem, som betyder ”på samma ställe”. En text där varje mening avslutas 
med (ibid.) blir upphackad och tröttsam att läsa. 
 
Är det fler än två författare så första gången de refereras kan man nämna alla namnen, ifall de 
är fem eller färre; Billington, McClain and Thomas (1988), men vid eventuell senare kom-

https://www.ne.se/
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mande referens räcker det att skriva Billington et al. (1988). Vid fler än fem författare kan 
man vid första referering nöja sig med att skriva Engström et al. (2004). 
 
Referenser till "web"-adresser bör inte överdrivas om inte nödvändigt, då dessa om tre 
månader kanske inte finns tillgängliga! Intressanta "web"-adresser för arbetet i fråga kan ges i 
en speciell sammanställning, men således inte löpande mellan ordinarie referenser. För dessa 
elektroniska källor anges webadressen samt också vilket datum som informationen hämtats. 
 
Muntliga källor förtecknas under en separat underrubrik i bokstavsordning och med angi-
vande av intervjuobjektets namn; företag, avdelning (el. likn.), eventuell intervjuteknik och 
eventuellt datum. 
 
 

Vetenskap och Metod 
 
Exercis av termer: induktion, deduktion, abduktion, validitet, reliabilitet, triangulering etc. 
garanterar inte en vetenskaplig uppsats! Trots författarnas medvetenhet och kunskap om 
otaliga vetenskapliga termer kan en uppsats innehålla ensidigt urval av fakta, traditioner och 
tyckanden övertagna från en upplevd auktoritet, värderingar, fantasier m.m. En ung student 
som kommer till en ny organisation för att studera ett problem kan lätt bländas av allt nytt och 
snabbt okritisk anamma de tankar och idéer som är rådande.  
 
Vetenskapen skall omfatta vad vi vet men också utesluta vad vi tror, önskar och tycker. Ve-
tenskapen skall vara förutsättningslös i den meningen att inga förutfattade meningar, värde-
ringar eller åsikter skall styra iakttagelser eller slutsatser. 
 
En deduktiv metod för vetenskapliga bevis utgår från axiom eller premisser som ses som 
sanna och tillämpar den på ett enskilt fall. Exempel (från Sundström (1968): 
 
Ex. 1. Satsen ”denna figur är en triangel” kan bevisas på följande sätt: Triangeln är plan. Rät-
linjig och trevinklig. Denna figur har räta linjer, är plan och har tre vinklar. Alltså: denna figur 
är en triangel. 
Ex. 2. Jorden är en planet ty: Himlakroppar rör sig runt solen är planeter. Jorden rör sig så. 
Alltså: Jorden är en planet. 
 
Vid diskussion och debatt kan det argumenteras på ett deduktivt sätt, då gäller det som alltid 
gäller, källkritik, är premissen verkligen korrekt, är härledningen till påståendet gjord på ett 
logiskt riktigt sätt? Sänkta skatter leder till mindre bidragsberoende! 
 
Cirkelbevis eller ”to beg the question”, att förutsätta vad som skall bevisas, utgör inget reellt 
bevis. Vi har allmän folkpension, så våra seniora medborgare har det bra! Tyvärr förekommer 
cirkelbevis ofta i så komplicerade resonemang att de är svåra att upptäcka och svåra att redo-
göra för. De förekommer sällan i så enkla fall att de genast går att avslöja. Blint troende, 
fundamentalister, har ofta fastnat i ett cirkulärt tänkande; vill förmodligen inte heller bli upp-
lysta om att det finns ett alternativt tänkande till deras cirkelbevis. 
 
Den induktiva metoden utgår från enskilda fall och uppställer genom slutledning en allmän 
regel. Trots att många bevis grundar sig på ett litet antal fall kan bevisningen vara tillräcklig. 
Att alla stenar vid fritt fall rör sig mot jordens medelpunkt kan man lita på utan att först kasta 
alla stenar. Men i de flesta studentarbeten är det inte möjligt att utifrån ett fåtal fall hitta en 
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allmän regel. Tyvärr kan ofullständig induktion leda till allvarliga felslut; exempelvis ”alla 
västerbottningar är snåla och sparsamma”, d.v.s. fördomar. 
 
Peirce (1990) definierar den abduktiva slutledningsformen enligt följande: Ett överraskande 
faktum, C, observeras; men om A vore sant, så skulle C vara en självklarhet; följaktligen finns 
det skäl att anta att A är sant. När en polisutredare förstår och antar att det är NN som begått 
brottet, då gör denne det för att den hypotesen bäst förklarar fingeravtryck, blodfläckar och 
andra rättsmedicinska bevis inklusive DNA-spår. Detta är inte induktion för fortfarande finns 
det en möjlighet att någon annan än NN utfört brottet (Inference to the best explanation, 
Lipton (2000)). 
 
Erfarenheten visar att få studentarbeten är rent deduktiva eller induktiva i sin framställning, 
och kan komma med förklaringar som ger hållbara deduktiva eller induktiva bevis. Ett fåtal 
matematiska arbeten kan vara deduktiva, något fler kanske induktiva genom experiment inom 
maskinteknik, hälsovård e.dyl. Men de allra flesta arbeten, även statliga utredningar, slutar 
med rekommendationer som inte har obestridliga bevis på sina påståenden. Det som faktiskt 
presenteras är mestadels hypoteser för de studerade sakförhållandena. Förhoppningsvis kan 
hypoteserna ses som en inledning till den bästa förklaringen. 
 
Är då arbetena värdelösa ur en vetenskaplig synpunkt, absolut inte. Det är svårt att kategori-
sera olika studentarbeten och även doktorsavhandlingar, ofta kan man se det som en inledning 
till den bästa förklaringen. Kan man däremot inte se det som en inledning till den bästa förkla-
ringen, då måste det vetenskapliga värdet ifrågasättas. När fakta och förklaringar inte känns 
riktiga utan mer eller mindre påhittade, kanske t.o.m. kan motbevisas omgående; då är det 
inget vetenskapligt arbete. När fakta, förklaringar, tillsammans med välgrundade argument 
känns riktiga och inte kan motbevisas då kan det ses som en inledning till den bästa förkla-
ringen. En förklaring som får gälla tills nya fakta, förklaringar och välgrundade argument mo-
difierar förklaringen. 
 
Metod 
Som sagt, skriva och redovisa olika metodbegrepp (abduktion, triangulering, fallstudie, explo-
ration, marxism etc.) garanterar inte att det blir en vetenskaplig uppsats. Metod är mer än att 
redovisa olika metodbegrepp, det gäller att klart redovisa varför, hur och på vilket sätt man 
gjort sina slutledningar. Läsaren måste kunna följa arbetet och tydligt förstå varför arbetet 
gjorts, hur det gjorts och vad som har framkommit i arbetet. Ett separat metodkapitel är fak-
tiskt inte tvunget. Men en metodbeskrivning som delges läsaren genom hela rapporten är ab-
solut nödvändig. 
 
Beskrivningen ska vara så omfattande och tydlig att om ett liknande arbete skall utföras, att 
det inte finns någon tvekan hur detta nya arbete skall utföras. 
 
Beskrivningen skall göras och presenteras så att ifall någon annan skulle göra samma 
arbete/studie, så råder ingen tvekan om att samma resultat skulle erhållas. 
 
Beskrivningen skall motivera de val och metoder som används. Beskrivningen kan diskutera 
eventuellt alternativa metoder som kunnat användas och varför inte dessa använts. (Men be-
skrivningen behöver inte diskutera metoder som aldrig skulle komma ifråga.) 
 
Det viktiga: Slutsatser som man kommer fram till skall vara trovärdiga! Konstateranden och 
mätningar skall vara, reproduktionsbara, repeterbara. Uppsatsen måste visa validitet (giltig-
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het) och reliabilitet (tillförlitlighet), inte bara att författaren känner till begreppen. Författaren 
skall absolut inte tala om för läsaren att uppsatsen visar hög reliabilitet på grund av det ena 
eller det andra; men författaren skall beskriva vad som är gjort så att läsaren förstår att arbetet 
visar reliabilitet. De metoder man använder ska användas på rätt sätt.  
 
Författaren måste visa på ett vetenskapligt förhållningssätt; inte göra ett ensidigt urval av 
fakta, vara beredd att ompröva sitt ställningstagande om nya fakta framkommer. Inte starta 
med en förutfattad mening och enbart söka fakta som bekräftar den förutfattade meningen. 
(Tyvärr, ofta förekommande!?) Det är inte vetenskapligt med självhävdelse, skryt; utan förfat-
taren skall ha en anspråkslös attityd till sina resultat och påståenden. Men inte heller en und-
fallande attityd, utan en tydlig och förklarande argumentation. 
 
 

Slutledningar och Bidrag 
 
Ett arbete måste innehålla slutledningar. Slutledningar som visar att studenten/studenterna 
kunnat omsätta kunskaper skapade under sin utbildning till något som kan göra nytta för det 
omgivande samhället, uppdragsgivande företag och/eller läsaren av arbetet. 
 
Detta kanske kan låta hårt, men varför har vi annars utbildningar under många år. För att för-
vara studenter där under några år för att förbruka gemensamma skatter och skapa sysselsätt-
ning, för studenterna, lärare och administratörer. Naturligtvis är målet för studenterna att få ut 
sin examen, men arbetet känns meningslöst om det inte innehåller slutledningar. Det måste 
vara minst lika viktigt som att studenten exercerar metodtermer.  
 
Därmed kan uppsatsen gärna innehålla ett uppdrag från någon verksamhet, detta minskar inte 
vetenskapligheten. Då blir ofta uppgiften att omsätta kända teorier i en praktisk situation. I 
samma arbete kan då ofta också dokumenteras fakta, empiri, som inte gjorts tidigare på 
samma sätt och med samma respondenter. 
 
Det viktigt att uppsatsen kan göra, kan ge, någon typ av bidrag (Engelska: contribution). 
Arbetets planerade syfte och forskningsfrågor bör sträva mot arbetets slutledningar och bi-
drag. Exempelvis kan bidraget vara:  
 
- Förslag på nya lösningar till gamla problem 
- Omsätta kända teorier i en praktisk situation 
- Sammanställning av vetenskapliga arbeten som inte presenterats på liknande sätt förut 
- Sammanställning och dokumentation av praktiska tillvägagångssätt, som inte gjorts tidigare 

på samma sätt och med samma respondenter 
- Verifiering, visa att en metod/teknik/hypotes fungerar i en situation där den inte testats tidi-

gare 
- Falsifiering, visa att en metod/teknik/hypotes inte fungerar eller stämmer 
 
Men kravet på bidrag i ett studentarbete kan inte ställas, och ställs inte, onåbart högt. Kraven 
är måttliga. En nulägesanalys och dokumentation av den företeelsen, process eller objekt som 
studeras ger oftast ett värde. Även om en liknande studie är gjord tidigare, så har det förmod-
ligen hänt saker och eventuella förändringar som då är viktiga att peka på. Alltså en tidigare 
studie behöver inte ”förstöra” för en ny, istället kan den ge kompletterade information och 
studien blir en mer komplett fallstudie, en studie över tid. 
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Misslyckande, att komma på att någonting inte fungerar, kan studenterna först uppleva som 
närmast en katastrof. Men kan man sedan också visa och/eller argumentera varför det inte 
fungerar; då är man bättre till. En hypotes som inte håller, falsifiering, det är ett verkligt och 
ett elegant bidrag. Tyvärr kan då omgivning också först reagera negativt, så då gäller det att 
vara påläst, att ha fakta och argument. 
 
Nytänkande, att i ett studentarbete komma med förslag på i princip ny teori; det är ovanligt, 
men det förekommer. Kullkasta etablerat tänkande, som inte är välgrundat, utan närmast en 
fördom; det är väldigt stimulerande för en ung student och dennes handledare. Det är mycket 
nära ny teoribildning. Ifrågasätta etablerat tänkande är ofta jobbigt, att vara avvikande. Det 
kräver att man har övertygande bevismaterial, folk blir ofta uppretade av att behöva ändra 
uppfattning och det kan störa en gällande ”ordning”. Efteråt, ger det tillfredsställelse, även om 
man kan känna att man kanske ”trampat någon på tårna”. 
 
Det finns hur många som helst idéer och förslag till intressanta frågeställningar och problem 
att göra studentarbeten kring: 
Etablera en planeringsrutin för hur tillverkningsorder skall hanteras, med konsekvens mindre 
materialspill och säkrare leveranstider. - Sammanställa intervjuer med sjuksköterskor som har 
erfarenhet av vård i livets slutskede, samt koppla det till tillgänglig litteratur. - Sammanställa 
och diskutera vad gäller föräldrars skadeståndsansvar för skada vållad av barn (principalan-
svaret för vårdnadshavare) från lag, förarbeten, doktrin och praxis. – Undersöka effekterna av 
olika miljöpolitiska styrmedel på innovationer inom teknik för solenergi utifrån data från 13 
länder och åren 1978 till 2008. – Studera banker och kreditinstitut och se om det nya inform-
ationskravet i revisionsberättelser ger det ett kommunikativt eller symboliskt värdebidrag.  
 
 
Erfarenheten visar att för de flesta uppsatser och examensarbeten finns det till slut ett bidrag 
att peka på; studenterna har fått insyn i verksamheter, processer, företeelser och de har lärt sig 
något nytt. Tyvärr är många studenter från början så uppskrämda av sin kurs i Vetenskaplig 
Metod, att de börjar skriva ett kapitel om vetenskaplig metod innan de studerat problemet 
färdigt, eller gjort en nulägesanalys, av vad de egentligen skall studera och behandla. Då kan 
tyvärr slutledningar och bidrag komma i andra hand, och uppsatsen blir mer en kurs och 
arbete i vetenskaplig metod än en avslutning på studenternas valda utbildning och inriktning. 
 
Erfarenheten visar att många uppsatser och arbeten kan från början vara mycket konkret inrik-
tat på ett specifikt problem och/eller företeelse på ett specifikt ställe (process, avdelning, or-
ganisation, land etc.). Men när arbetet börjar bli färdigt, då bör uppsatsskrivarna börja fun-
dera; är detta så unikt? Finns problemet och liknande problem annorstädes? Kan vårt resultat, 
tänkande och diskussion även vara applicerbart på andra ställen? Då kan ofta konstateras att 
det går att generalisera till andra ställen, vår erfarenhet kan vara till nytta även någon annan-
stans. Om det inte är krystat och konstruerat, då skall det nämnas och diskuteras i uppsatsen. 
Det stärker uppsatsen bidrag. 
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Intervjuer och Fallstudier 
 
Erfarenheten visar att många uppsatser betecknas som fallstudier, och att de flesta arbeten 
kräver intervjuer. Därför är det på sin plats att här diskutera intervjuer och fallstudier. I refe-
renslistan ges referens till speciallitteratur inom området, här ges en komplettering utifrån 
intrycken från många uppsatser och examensarbeten. 
 
 
Intervjuer 
De flesta uppsatser/arbeten behöver samla in information med hjälp av intervjuer. Detta täm-
ligen oberoende av vilket problemområde som studeras, förutom rena litteraturundersökning-
ar. Hur intervjuerna görs och med vilken framgång, detta kommer att påverka arbetets tydlig-
het, trovärdighet och framgång. Det finns speciallitteratur för området, se referenslistan, här 
återges en del tips från dessa men också egna erfarenheter efter handledning av mängder med 
studentarbeten.  
 
Tänk igenom vad ni vill fråga om. Förbered er med ett frågebatteri. Använd öppna frågor 
(hur? vad? varför?) kopplat till det vill ha reda på. Lyssna och anteckna vad som sägs. Våga 
vara tyst, var artig och ödmjuk. Människor är ofta pigga på att berätta om sin verksamhet och 
erfarenhet, om de känner förtroende för intervjuaren. Därför var tydlig med vad ni är ute efter, 
och att ni inte är ett instrument för att förringa eller avpollettera intervjuobjektet (?). Gör klart 
med intervjuobjektet att denne skall få läsa er sammanställning och korrigera eventuella felak-
tigheter. Be också att få återkomma med ytterligare frågor som ni eventuellt skulle komma på 
i framtiden när ni smält intrycken. 
 
Var uppmärksam på att intervjuobjektet kanske har gett det svar som denne tror att ni vill 
höra. Var uppmärksam på om intervjuobjekt faktiskt inte kan svara ordentligt på de frågor ni 
har, utan denne bara hittar på ett lämpligt svar. Källkritik behövs alltid. Var uppmärksam på 
att den som utsetts som ansvarig chef kanske inte har fullständig kunskap om verksamheten. 
Kompletterande information behövs då från dennes underställda. Det duger inte att intervjua 
bara första bästa och enklaste intervjuobjekt, det behövs fler utsagor. Personerna som inte 
syns i organisationsschemat kan ofta ha den verkliga kunskapen värd att notera. Får ni inte bra 
svar, fråga vem som kan ge svar. Informationsmängden ökar då man får rekommendationer 
och tips från personer till andra personer (s. k. snöbollsteknik). 
 
Men det finns en risk också med detta förfarande, snöbollsteknik, tipset till personen kan bero 
på att den som tipsar vet att denne har en åsikt som tipsaren delar. Det kan alltså leda till ett 
”ensidigt urval av fakta”. Källkritik är således alltid nödvändigt.  
 
Skriv ner resultatet från intervjuerna tämligen omgående för att få en överblick över er kart-
läggning. Läs och granska den texten kritiskt: Har vi fått den information vi behöver? Har vi 
förstått och kartlagt problematiken på ett tydligt sätt? Fungerar verksamheten verkligen på det 
sätt vi framställer den?  
 
Viktiga tips från Häger (2007), lyssna och var påläst. Träna dig i att bli en bättre lyssnare och 
du kommer att bli en bättre intervjuare. En god lyssnare använder pauser, hummande och 
ögonkontakt för att visa sitt intresse av att höra mer. En god lyssnare lägger mer koncentration 
på vad intervjupersonen säger än på hur nästa fråga ska formuleras. En god lyssnare tonar ner 
sig själv och gör den andra till huvudperson. En god lyssnare försöker förstå. (Häger, 2007) 
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Även om det inte framgår av dina frågor, ska du förstås vara påläst. Genom att kunna ämnet 
kan du styra intervjun mera effektivt och undvika irrelevanta sidospår. Men du gör det utan att 
ställa dig i vägen för din intervjuperson. Briljerar du för mycket med dina kunskaper i 
frågorna finns risk att din intervjuperson sluter sig. 
 

 
Figur 2. Hämtat från Buffa (1969) s. 510 
 
Figur 2 får illustrera att det kan vara svårt att dokumentera hur en speciell verksamhet bed-
rivs! Arbetssättet kan också vara så komplicerat att det är svårt att begripa under den tid som 
står till förfogande för intervjuarna/författarna. Det är inte heller säkert att respondenten vill 
berätta verkliga förhållanden. (Figuren kan också ses som en illustration av vad som behand-
las i avsnittet Dilemman.) Är det svårt att dokumentera gäller det att göra så gått det går under 
den tid som står till förfogande, så att det blir en ”inledning till den bästa förklaringen”. Upp-
satsen/rapporten kan senare bli en start för vidare studier och utveckling. 
 
Glöm inte vid arbetets färdigställande att sammanställa namn på viktiga uppgiftslämnare. 
Folk tycker oftast om att se sitt namn omnämnt i publicerade skrifter. Därför tacka också i 
förordet de allra viktigaste.  
 
Fallstudier 
Många uppsatser och examensarbeten beskrivs av sina författare som fallstudier. Vad som är 
en fallstudie eller någonting annat kan diskuteras. Jensen och Sandström (2016) påvisar lär-
domar från förr om fallstudier, bl. a. att det skall: 
 
- på ett nyansrikt sätt fånga och illustrera olika företeelser 
- komma nära aktörerna och det specifika sammanhanget 
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- inte bara lita på vad folk säger utan även observera vad de gör (här och nu och över tid) 
- låta det som händer under resans gång påverka forskningsfrågorna, metoden empirin, teorin, 

analysen och kommunikationen 
 
Om en fallstudie verkligen skall uppfylla dessa egenskaper då är det få studentarbeten som 
verkligen är fallstudier. Förr användes och fanns begreppet aktionsforskning, kraven ovan 
torde passa in på det begreppet (Rapoport, 1970; Frenckner, 1986). Jansen och Sandström 
(2016) ställer idag inte alla de kraven på en fallstudie av studenter, men de pekar på det vä-
sentliga som bör konstateras ”vad är fallet ett fall av”? Den frågan bör man ställa sig och 
kunna besvara innan man betecknar sitt arbete som en fallstudie.  
 
Yin (2014) har, sedan första utgåvan präntat in och givit liv åt ”exploratory, descriptive and 
explanatory case studies”.  
 
En exploratorisk studie utförs vanligen för att studera ett problem som ännu inte har definie-
rats tydligt. Detta för att öka insikterna eller kännedomen om något problemområde eller fe-
nomen, för att sedan ge underlag till att formulera problem mer precist. Studien avser att ut-
forska forskningsfrågorna och avser inte att erbjuda slutliga och avgörande lösningar på be-
fintliga problem. 
 
En deskriptiv studie används för att beskriva egenskaper hos en population, process eller fe-
nomen som studeras. Det svarar inte på frågor om hur, när och varför egenskaperna uppstod. 
Snarare adresserar den "vilken" fråga eller vilka egenskaper kännetecknar situationen som 
studeras. Syftet är att klassificera, kategorisera eller att precist beskriva egenskaper hos indi-
vider el. situationer. Studien behöver ej utgå ifrån teorier el. hypoteser.  
 
En explanatorisk studie är en förklarande studie, som analyserar varför någonting fungerar på 
ett visst sätt eller av vilka anledningar något speciellt inträffar. Syftet är att förklara relationer 
mellan fenomen genom att testa hypoteser om samband mellan variabler. Studien kan ha ex-
perimentell eller icke experimentell ansats. 
 
Erfarenheten visar att de flesta uppsatser och arbeten är svåra att klassificera att tillhöra en 
specifik typ av studie, mestadels är arbetena en kombination av olika typer. Därför bör försik-
tighet råda ifall man absolut vill klassificera sitt arbete, det kan då ofta mötas av motargu-
ment. Är man som författare inte säker på vad ens fall är ett fall av kan man också kalla det 
bara en undersökning eller en studie, med ett syfte som förklaras tydligt och begripligt. 
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Fusk, Oredlighet i forskning 
 
Tyska ministrar har fått avgå, då det visat sig att deras doktorsavhandlingar innehållit plagiat, 
de har tagit långa texter från orefererade källor. (I ett fall tog universitet tillbaka doktorsti-
teln.) Plagiatförbud är, åtminstone torde vara, välkänt bland studenter och uppsatsskrivare.  
 
Hämtat från Skolverkets hemsida: ”Internet gör det lättare att plagiera texter, men samtidigt er-
bjuder den digitala tekniken också verktyg som lätt kan avslöja misstänkta plagiat. Genom att skriva in 
en fras ur texten i en sökmotor kan läraren lätt hitta andra texter där denna fras finns med. 

Sedan 15–20 år tillbaka finns det flera verktyg för att upptäcka otillåten kopiering av till exempel fär-
diga elevarbeten/uppsatser från internet. Skolverkets IT-uppföljning (IT-användning och IT-kompetens 
i skolan, 2015) visar att sådana verktyg är relativt ovanliga i grundskolan. Bara en av tio använder dem. 
Däremot bland gymnasieskolorna är det 77 procent som använder digitala verktyg för plagiatkontroll. 
Det är vanligare bland kommunala gymnasieskolor än fristående gymnasieskolor. 

Några vanliga tjänster för textigenkänning i Sverige är Urkund, Ephorus och Genuine Text. På den in-
ternationella arenan finns liknande tjänster, exempelvis Turnitin, SafeAssign, Plagiarism Detector, 
TextGuard, PlagAware och en rad andra.” (Hämtat 2018-04-05; 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-
larande/kollakallan/upphovsratt/digitalaverktyg-1.151375 

 
Skolverket konstaterar vidare exempel på fusk som är svårare att upptäcka: 
 
- texter som är översatta från ett annat språk 
- foton, diagram och andra illustrationer som infogas i en uppsats eller rapport under förespeg-

lingen att de själva har producerat dem 
- texter från böcker (om de inte finns i elektronisk form på webben) 
- hela uppsatser som har skrivits av någon annan mot betalning 
- inlämnade arbeten där författaren har lånat hela strukturen från en annan källa, men har be-

arbetat texten så att själva ordalydelsen skiljer sig 
- inlämnade arbeten där författaren har låtit en familjemedlem göra arbetet 
 
Detta är oredlighet i forskning, man vill framställa sig själv som upphovsinnehavare trots att 
man inte är det. Man refererar inte och ger inte kredit till verklig upphovsinnehavare. Med ett 
upplägg av uppsatskurser, där det är återkommande seminarier där studenterna presenterar 
framväxten av sin uppsats för handledare och opponerande studenter, så ges lite utrymme för 
denna typ av fusk. Uppsatsskrivandet blir en process under kontroll, seminarierna ger också 
input och stimulans till fortsatt arbete från fler intressenter och källor. 
 
Man får inte glömma att citera en referens som man tagit lite text ifrån. Har man fått låna och 
använt ett beräkningsprogram som en studiekamrat gjort; det ska och måste man nämna i tex-
ten för att ge kredit och referens till upphovsmannen eller upphovskvinnan. Man får inte, och 
kan inte, påstå att någon sagt eller konstaterat något som denne inte sagt eller konstaterat. Det 
låter kanske konstigt, men det förekommer, tyvärr kanske ofta. Den som påstår har missför-
stått och misstolkat referensen medvetet eller omedvetet. Ifall det sker medvetet är det ett 
verkligt bedrägligt och ytterst ovetenskapligt handlande. 
 
 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/digitalaverktyg-1.151375
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/digitalaverktyg-1.151375
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Ett annat fusk, en oredlighet i forskning, är att förvanska sina resultat. Resultatet förvanskas 
så att det framträder som bättre eller mer passande än vad det egentligen är, till vad man vill 
påstå eller visa. Ensidigt urval av fakta vid intervjuer och litteraturgenomgångar. Dölja data 
eller fakta som motsäger vad man vill påvisa. Detta skapar ”fake news”; en allvarlig avvikelse 
från ett vetenskapligt agerande.  
 
Narcissister och psykopater torde ha en benägenhet att agera ovetenskapligt för att framhäva 
sin förmåga, samtidigt är de kanske inte medvetna om att de agerar ovetenskapligt. Genom sin 
utstrålning och övertalningsförmåga kan de dupera omgivningen, den eventuella oredligheten 
i forskningen kan pågå ett tag, men så småningom vinner och korrigerar ”vetenskapssam-
hället”. 
 
 

Dilemman; etiska och andra 
 
Vad kan man skriva, och vad kan man inte skriva? Erfarenheten visar att den frågeställningen 
dyker ofta upp i studentarbeten. Vad som är bra och vad som inte är bra, olika uppfattningar 
och påtryckningar leder också till olika dilemman.  
 
Studenterna upplever att företaget/organisationen agerar och handlar på ett sätt som verkar 
helt ”uppåt väggarna” och ologiskt. Här måste då först konstateras, är det rätt eller fel? En 
handledare, och opponenter, måste i situationen också vara källkritisk; har studenterna med 
stort ego och självförtroende missuppfattat situationen. Studenterna har okritiskt anammat 
skriven teori och skrivna påståenden, samt sett och uppfattat att det inte stämmer med prak-
tiska göranden. Studenterna har en klen förståelse och insikt i hur agerandet och görandet 
vuxit fram inom organisationen. Här kan man som handledare inte göra mycket annat än på-
tala för studenterna se till att ni har argument och fakta som stöder era påståenden om ologiskt 
agerande, samt kräva en utförlig beskrivning hur agerandet skulle göras annorlunda, effektivt 
och logiskt. Studenterna gör ett självständigt arbete och de är själva ansvariga för vad de skri-
ver. 
 
Men skriver studenterna hets mot folkgrupp, ärekränkningar eller andra brottsliga påståenden, 
då måste handledare och examinator stoppa och underkänna.  
 
Ett vanligt dilemma är att studenterna inte vill stöta sig med studieobjektet. Vilket lägger en 
hämsko på skrivandet. Ingen mår dåligt av att presenteras för fakta eller en välgrundad kritisk 
analys. Om någon eller en hel organisation gör fel och/eller jobbar ineffektivt, så är katastro-
fen om de är omedvetna om det och får fortsätta! Enskilda personer behöver inte pekas ut, om 
de inte beter sig brottsligt. Det är felaktiga samband, system och rutiner som skall kritiseras, 
inte enskilda individer. Men precis som ovan är kritiken bara meningsfull och upplyftande om 
den är välgrundad med tydliga fakta och argument. Oviljan eller rädslan att stöta sig med stu-
dieobjektet innebär ibland att uppsatsen eller arbetet inte blir tillräckligt tydligt och med den 
stringens som önskas i ett bra arbete. Skrivningen blir luddig och omständlig. 
 
Ibland förekommer att studenterna utsätts för påtryckningar. ”Studieobjektet” har en egen 
handledare studenterna skall vända sig till, och denne har en lösning denne menar att studen-
terna skall komma fram till och använda. Exempel av det lättare slaget; en simuleringsmodell 
måste byggas vare sig det behövs eller inte. Svårare kan vara, en specifik lösning är given och 
måste kommas fram till. Knepig sits för handledare och examinator, många fall torde passera 
utan att det uppmärksammas, då studenterna är lydiga. Skickliga studenter klarar problemati-
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ken, särskilt om de får stöd från aktiva handledare vid sina universitet/högskolor. Påtryck-
ningar kan även komma från universitet/högskole-handledaren; denne behöver alltid fundera 
över sin egen opartiskhet, objektivitet och vetenskapliga styrning! 
 
Sällan, men ibland, kan det bli meningsskiljaktigheter mellan studenterna som gör arbetet. Det 
får inte leda till att arbetet inte färdigställs, så här måste handledare ingripa och söka medla. 
Ofta gäller det om vad som skall göras och inte göras, om detta måste handledaren ge råd och 
anvisningar. Kanske precisera du gillar detta, du gör detta och du gör detta. (Handledare har 
studenterna för att när dom ”fastnar” av någon anledning, så måste handledaren försöka hjälpa 
dessa vidare!) 
 
Ett dilemma för handledare och examinator blir det när studenterna menar och tycker att nu är 
arbetet klart, men det tycker inte handledaren. Handledaren vill vara till lags och känner 
pressen att avdelningen och institutionen vill ha examinationer så att dess finansiering garant-
eras. En lärare som får rykte om sig att inte släppa igenom studenter får strax besök av utbild-
ningsledare som undrar, vad är problemet!? Erfarenheten visar att vad gäller denna problema-
tik är det en fördel med seminariegrupper, där ett antal parallella studentgrupper sammanträf-
far och redovisar framväxten och diskuterar uppsatserna. Gärna också med deltagande av mer 
än en handledare och dennes studentgrupper. Då blir det fler vittnen och studenterna skärper 
sig, stimulerar varandra, och vill inte verka ”svaga” inför sina kamrater. 
 
Ett annat dilemma för handledare och examinator är att studenterna inte är nöjda med sin be-
tygsgrad utan vill ha en högre. Studenterna hotar och även kontaktar prefekt och/eller rektor 
för att få sin vilja igenom. Här kan bara handledare och examinator hoppas att de har en uni-
versitetsledning som agerar professionellt och inte desavouerar sin personal. Ifall universitets-
ledningen inte litar på sin personal, då leder det på sikt till att de måste själva utföra alla ar-
betsuppgifter som finns vid högskola/universitet. Det blir ohållbart  och betungande; de bör 
snarast lämna sitt ämbete, eller frånskiljas från sitt ämbete. 
 
Att handledare och examinator hamnar i konflikt kan förekomma. Examinator, som inte 
tjänstgjort som handledare, tycker inte arbetet är lika bra som handledaren. Den åsikts-
skillnaden brukar kunna jämkas utan uppslitande konflikt. Men det är en fördel om det i 
förväg är uppgjort vad som förväntas av studenterna och att handledaren därmed har 
beslutanderätten och är den som kommunicerar med studentgrupperna. Examinator är den 
som formellt skriver på de godkännande dokumenten. 
 
(Här hoppas jag denna skrift kan vara till nytta och hjälpa handledaren att peka på ”i detta 
avseende, och detta, är uppsatsen för svag eller t. o. m. undermålig!”) 
 
 

Retorik; tala väl och skriva bra 
 
Retorik, att tala bra och övertygande är en gammal kunskap. Redan Aristoteles (f. 384 f.Kr. – 
d. 322 f.Kr.) presenterade tre övertalningsmedel:  
Ethos: moralisk resning, god etik, utstrålning i form av lugn och trygghet 
Logos: logik, principer, standard 
Pathos: väcka och/eller visa känslor. 
 
Enligt Cicero (f. 106 f.Kr. – d. 43 f.Kr) har talaren tre plikter att uppfylla i ett framförande: att 
behaga sin publik; att undervisa sin publik; och att beröra sin publik. 
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Historien visar att det finns en fara med mycket skickliga retoriker, de kan få åhörarna att bli 
för okritiska. Presenterade analogier kan tas som bevis, på något som de absolut inte utgör 
något bevis för. Känslan kan ta övermakten över förnuftet. 
 
Skrivandet kan lära från retorikprinciper, ”ethos” och ”logos” är viktigt för att läsaren skall 
känna förtroende för uppsatsen eller examensarbetet (Hägg, 2001 och 2005); vilket denna 
skrift vill ge handledning till. Skriften gör att man ofta tänker långsammare än vid en muntlig 
presentation. Vid en muntlig presentation är det lätt att övertygas bara av presentatörens entu-
siasm och utstrålning. När man tänker långsammare, jämfört med när man tänker snabbt, då är 
man mer observant och mindre lätt att lura (jfr. Kanheman (2017). Mycket känslor kan vara 
en fördel för att skapa intresse, och läsare, till en kärleksroman. Men i en uppsats som skall 
vara vetenskaplig, där kommer känslor och värderingar däremot skapa misstroende. Därför 
skall man i sin skrift undvika att använda adjektiv, om det inte gäller grön, röd, svart eller 
liknande. Uppsatsen skall innehålla subjekt, verb och objekt på ett intressant och förklarande 
sätt. Värderingarna skall man överlåta till läsaren.  
 
Uppsatsen skall till slut också presenteras muntligen vid den högskola/universitet den utförts 
vid, samt oftast också vid den organisation där arbetet eventuellt utförts vid. Vid presentation-
en vid skolan finns oftast också utsett opponenter som skall diskutera och analysera uppsat-
sens innehåll. Erfarenheten visar att de flesta studenter klarar denna del oftast bättre än den 
skriftliga dokumentationen. Numer med stöd av en Powerpoint-presentation el. dyl. introduce-
ras, presenteras och analyseras arbetet under en tidsbegränsad tid; detta innebär oftast en kon-
centration till väsentligheterna och framställningen ger ofta en klarare bild av arbetet än den 
skrivna texten (?!). Erfarenheten visar också att vid den muntliga framställningen presenteras 
ibland förklaringar som glömts bort eller borde ha varit med i den skriftliga rapporten. 
 
Förklaringen torde vara att dagens generation av studenter, och flertalet av studenterna, har en 
mer gedigen träning av muntlig framställning, än tidigare generationer. Under utbildningsti-
den har studenterna numer deltagit i otaliga grupparbeten med avslutande muntliga presentat-
ioner, där grupptrycket gjort att alla tränat presentationer, men kanske inte skrivande som 
överlåtits till skrivexperten i gruppen. 
 
Därför rekommenderas att under uppsatsarbetets gång det sker muntliga presentationer av 
arbetets aktuella status, vad som gjorts hittills och vad som skall göras i framtiden. Presentat-
ionerna görs för handledare och studiekamrater. Då kan infall och korrigeringar komma från 
publiken. Författarna blir tvungna att tänka igenom sin struktur och fortsatt innehåll av arbe-
tet, och frågeställningar, problem och eventuella tankevurpor kan diskuteras. Brister i struktur 
och förklaringar kan korrigeras innan den slutliga versionen färdigställs och presenteras. 
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Vad kännetecknar en bra uppsats och ett bra 
examensarbete 
 
Rätt omfattning 
Ett exjobb kan inte enbart bestå av några sporadiska anteckningar. Utifrån problemet som 
behandlas får sidantalet inte vara för litet. Läsaren måste snabbt få uppfattningen att skriften 
gäller ett arbete som pågått under en längre tid och med en avsevärd timinsats; en tid som 
motsvarar den studiepoäng som arbetet är tänkt att erhålla. 
 
Ett arbete kan drabbas av svårigheter som gör att arbetet försvåras och försenas. Det ursprung-
liga problemet som arbetet var tänkt att avhandla visar sig vara helt annorlunda än först utmå-
lat. Därmed för avgränsat för att ge den krävda omfattningen. Detta kan ibland inträffa vid 
arbeten som görs tillsammans med externa organisationer. Då bör kontakt tas med handledare 
om hur arbetet kan förändras och utökas.  
 
Erfarenheten visar att studenten/författaren ibland skriver för knapphändigt, förhållandena 
beskrivs inte tillräckligt utförligt så att läsaren får en tydlig bild och förståelse. Men det mot-
satta existerar också författaren öser på med ord, så det blir så rörigt så förståelsen uteblir. 
Orsaken kan vara att författaren inte heller förstått och kunnat analysera situation-
en/problemet; då måste man försöka komplettera studien/analysen. Rätt omfattning av arbetet 
är en viktig parameter, inte för få sidor, men inte heller för många. 
 
Argumentationen 
Det som påstås i arbetet ska vara väl underbyggt genom empiri, teori, analys och/eller refe-
renser. Alla eventuella val som gjorts i arbetet skall förklaras tydligt och det skall förklaras 
och argumenteras varför man gjort det, och varför inte ett eventuellt möjligt alternativ valdes. 
Eventuella förslag till förändringar som presenteras i arbetet, skall förklaras och varför försla-
gen lämnas. 
 
Argumentationen skall vara saklig och beskrivande, deskriptiva argument. Nedsättande argu-
mentation, pejorativa argument, är inte juste och vetenskapligt. Övertalande argumentation, 
persuasiva argument, honnörsord och slagord stärker inte uppsatsens trovärdighet. 
 
Teorikoppling 
Arbetet måste visa att studenterna tagit del av den kunskap som finns inom behandlat område. 
Hur omfattande och på vilken nivå beror på arbetets studienivå; kandidat har lägre krav än 
magister och ”master”. Erfarenheten visar att en kandidatuppsats kan nå en teorikoppling som 
överträffar en magisteruppsats. Hur en teorikoppling lyckas har också att göra med studieob-
jektet. För vissa studieobjekt är det lättare att hitta en gedigen teorikoppling än för andra stu-
dieobjekt. Då är förmodligen inte teorikopplingen uppsatsens starkaste sida, men istället kan 
uppsatsen uppvisa en empiri som kan ge upphov till framtida teorikoppling. 
 
Slutledningar och Bidrag 
Ett bra arbete måste innehålla distinkta slutledningar och ett bidrag som läsaren snabbt och 
tydligt kan tillgodogöra sig. Vad det kan vara har diskuterats tidigare. Eftersom arbetet oftast 
är en avslutning på studenternas utbildning, gäller det att visa att utbildningen kan omsättas 
till något som kan göra nytta för det omgivande samhället, uppdragsgivande företag och/eller 
läsaren av arbetet. Viktigt är att arbetet vad gäller studieobjektet kan ses som en ”inledning till 
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den bästa förklaringen”. Om det inte är så; då kanske arbetet ändå kan godkännas, men det är 
inte bra! 
 
Bra skrivet 
Texten ska vara lätt att ta till sig, lätt att följa. Inga konstiga meningar som måste läsas om för 
att man skall första vad som menas. Läsaren ska direkt begripa arbetets struktur och vad arbe-
tet handlar om. – Men vad som är bra skrivet och något sämre är alltid en subjektiv upple-
velse. Olika ämnen och olika universitet och högskolor kan ha skapat en norm eller kutym om 
vad som är bra skrivet, då rekommenderas författarna att i möjligaste mån följa denna norm. 
Avviker författarna för mycket från existerande norm och kutym kan det äventyra godkän-
nandet och eventuell betygsgradering av arbetet.  
 
Attityd 
Arbetet skall uppvisa en vetenskaplig attityd. Arbetet skall vara tydligt med sina ställningsta-
ganden och med förklaringar varför. Ingen överlägsen attityd får uppvisas, utan i stället en 
ödmjuk. Viss självkritik och uppvisande av eventuella andra möjliga alternativa lösningar 
stärker arbetets trovärdighet. 
 
Konsekvens 
Allt måste vara rättstavat. Inga särskrivningar. Alla rubriker, på likadana nivåer, måste se lika 
ut. Samma sak gäller för referenser, är det en bok eller artikel; måste det framgå. I referenslis-
tan skall alla böcker och artiklar refereras på samma sätt (respektive det är artikel eller bok). 
Används punkt efter artikelns titel, skall det vara punkt efter alla artiklars titlar. Om det inte 
råder konsekvens ger det ett slarvigt intryck och arbetet upplevs inte genomarbetat.  
 
Upprepningar 
Upprepningar kan bara till viss del öka läsbarheten och förståelsen för arbetet. För många 
upprepningar blir tröttsamt för läsaren, arbetet kan uppfattas som inte genomtänkt och inte 
bearbetat. Läsaren kan tro att syftet är att åstadkomma tillräckligt många sidor. ”För mycket 
och för lite skämmer allt”; är ett ordstäv som kan passa in på fler punkter i denna skrift. (Jag 
kan ett liknande uttryck på dialekt från Skellefteå: ”måtta gjer se smal”; lagom är smalt!) Så 
det gäller att tänka sig för; inte för mycket och inte för litet!  
 
Källkritik 
Medvetenhet och diskussion om källkritik stärker arbetets trovärdighet. Men görs den dis-
kussionen konstigt och tveksamt, då åstadkommer det motsatt effekt. När man refererar till en 
källa måste man kritiskt analysera vem står bakom det påstådda eller framtagna materialet; 
vad är syftet med det påstådda eller framtagna materialet; vad vill utgivaren åstadkomma med 
sitt påstående eller material; är materialet fullständigt; är påstående och material trovärdigt; 
ger det ett bidrag till en inledning till den bästa förklaringen? 
 
Sammantaget 
En uppsats behöver inte vara, och kan ibland ha svårt att vara stark på alla presenterade nio 
punkterna ovan. Är uppsatsen lysande på några punkter och inte dålig på någon punkt, så 
måste den betraktas som bra.  
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Checklista för uppsats/examensarbete, och tips 
till eventuell opponent 
 
- Berättar sammanfattningen ("abstract") varför man gjort arbetet, hur man gjort arbetet och 
vad man kommit fram till? 
 
- Är alla termer och begrepp tydligt definierade? 
 
- Finns det en innehållsförteckning? Stämmer angiven sida i innehållsförteckningen med verk-
lig rubrik och sida? Är innehållsförteckningen onödigt lång och omfattande? Ger innehållsför-
teckningen tillräcklig information? 
 
- Finns det stavfel? Är rubriksättningen konsekvent, vad gäller huvudrubrik och underrubri-
ker?  
 
- Visar titeln tydligt på rapportens innehåll? Kan titeln kortas? Kan titeln förändras så att in-
nehållet ges den uppmärksamhet som det förtjänar? 
 
- Känns rapporten genomarbetad? Ordval, kommatering, grammatik m.m. gör det att rappor-
ten känns lättläst och begriplig? Är rapporten välskriven? (Dessa frågor/punkter är subjektiva, 
och som opponent eller handledare kan man enbart peka på vad man tycker är störande eller 
eventuellt stötande.) 
 
- Är den litteratur som presenteras kopplad och relevant till det problem som behandlas? Är 
litteraturgenomgången tillräckligt omfattande för uppsatsen i fråga? 
 
- Alla referenser som görs i texten, finns de i referenslistan? Finns det fler referenser i refe-
renslistan än i texten, i så fall varför? 
 
- Är referenslistan konsekvent, så att det framgår tydligt vad som är bok, artikel eller annat? 
 
- Är de metoder och tekniker som används tillräckligt utförligt beskrivna? Passar de för upp-
giften? Vad är motiven för att använda just dessa metoder och inte några andra? 
 
- Har enkäter använts; i så fall kan de som skall svara, respondenterna, förstå frågorna? Är 
frågorna tvetydiga? Är frågorna ställda så det är självklart vad man borde svara? 
 
- Finns någon text eller det några bilagor som är onödiga? 
 
- Är arbetets begränsningar och eventuella tillkortakommanden tydligt beskrivna? 
 
- Har några statistiska metoder använts? Är de i så fall avpassade till arbetet, och har de an-
vänts på rätt sätt? 
 
- Är mål, syfte och eventuella forskningsfrågor formulerade på ett klart och tydligt sätt? 
 
- Är presenterat resultat, slutledningar och bidrag överensstämmande med presenterat syfte 
och forskningsfrågor? 
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- Är resultaten klart och tydligt redovisade? Är tabeller, diagram och figurer läsbara och or-
dentligt utformade? 
 
- Påstås det något i arbetet som det inte finns grund för, eller påstås det utan godtagbar argu-
mentation? 
 
- Är informationen tillförlitlig? Kan en annan student/forskare med hjälp av samma tillväga-
gångssätt komma fram till i stort sett samma resultat? 
 
- Är eventuella rekommendationer praktiskt genomförbara? 
 
- Av det som behandlas, ger arbetet en inledning till den bästa förklaringen?  
 
- Om man själv var examinator, skulle då arbetet bli godkänt? 
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