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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Varför skall du skriva en uppsats? 

För att uppnå en kandidatexamen krävs att du skrivit en godkänd C-uppsats och för att 

uppnå en magisterexamen krävs en godkänd D-uppsats. Såväl C- och D-uppsatsen ger 

dig 15 högskolepoäng (hp), det vill säga, skall motsvara 10 veckors heltidsarbete per 

uppsats och student. 

 

1.2 När får du börja skriva? 

Examinator för C- och D-uppsatserna vid avdelningen för nationalekonomi, docent 

Patrik Söderholm, bedömer om den studerande har tillräckliga kunskaper för att 

påbörja uppsatsen. Du skall, som grundläggande princip, med godkänt resultat ha 

tenterat minst 60 hp i ämnet nationalekonomi för att tilldelas en handledare för din C- 

uppsats. Motsvarande krav för en D-uppsats är minst 90 hp. 

 

1.3 Måste jag skriva ensam och måste det handla om naturresurser? 

Det föreligger lite skillnader vad gällande val av ämne samt författarskap beroende på 

om det gäller en C-, eller en D-uppsats. 

 

1.3.1 C-uppsats 

Arbetet utförs av en eller två studenter. Uppsatsen får handla om vad som helst inom 

ämnet nationalekonomi. Rådgör med någon på avdelningen om du är osäker.  

 

1.3.2 D-uppsats 

Arbetet utförs av en student. Uppsatsen ska behandla ämnen inom miljö-, energi- och 

naturresursekonomi. Rådgör med någon på avdelningen om du är osäker. De 

anvisningar och råd som följer fortsättningsvis är generella och gäller oavsett om du 

skriver en C- eller en D-uppsats i nationalekonomi. Om det är några oklarheter 

gällande dessa anvisningar, kontakta för kursen ansvarig lärare, se fronter. 

 

 1



1.4 Plagiering 

"Det är mycket lätt att kopiera skriven text, särskilt på Internet. Man markerar en text, 

kopierar in den i sitt eget dokument och använder texten som om den vore ens egen! 

Kanske tycker man att informationen inte kan uttryckas bättre än på det sätt 

originalförfattaren gjort. Att skriva om texten med egna ord kanske uppfattas som att 

man försämrar. Alltså kopierar man ordagrant. 

 

Detta är stöld! 

 

Avslöjas plagierad text i samband med examensarbeten leder det omedelbart till 

underkännande, och det kan leda till disciplinära åtgärder, eftersom det är fråga om ett 

slags fusk. Notera att också omskrivning av text kan vara plagiat om det i allt för stor 

utsträckning är samma innehåll, men med synonymer för vissa ord och smärre 

omstuvningar i meningsbyggnaden." (http://www.geo.su.se/index.php?group_ID= 

2021) 

 

1.5 Foton och bilder i uppsatsen 

Om ni i uppsatsen vill använda foton, kartor eller bilder som till exempel är 

nedladdade från Internet måste ni tänka på att dessa foton eller bilder kan vara 

upphovsrättskyddade. Att använda foton eller bilder utan tillstånd kan leda till 

ersättningsskyldighet till den som äger upphovsrätten.  
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KAPITEL 2 

UPPSATSPROCESSEN 

 

 

 

 

2.1 Vad är målet med uppsatsen och hur når jag dit? 

Uppsatsens syfte är att du ska tillämpa de kunskaper du förvärvat under studietiden 

genom att självständigt lösa ett problem. Arbetet skall redovisas i en uppsats. Stor 

omsorg skall läggas inte bara på problemets presentation och analys utan också på den 

språkliga behandlingen. I uppsatsarbetet ingår dessutom att försvara sin egen uppsats 

och att opponera på andras uppsatser. I sammandrag ser processen ut enligt: 

 

1. Val av ämnesområde och inlämning av kort PM (1-2 sidor) som publiceras på 

fronter under inlämningsmappen för PM. 

 

2. PM-seminarium där dina studentkamrater opponerar på ditt PM för att hjälpa 

dig att komma vidare. Självfallet opponerar du på dina studentkamraters PM. 

 

3. Handledare utses och ni träffas för en diskussion med utgångspunkt från ditt 

PM. 

 

4. Utförlig planeringsrapport (4-6 sidor) publiceras på fronter samt diskuteras 

med handledaren. 

 

5. Planeringsrapportseminarium där ni studenter återigen hjälper varandra. 

 

6. Uppsatsarbetet börjar på allvar. Du och handledaren kommer överens om 

principer för handledning. 

 

7. Publicering av uppsatsutkast (ska innehålla alla ”delar”) till pajseminarium. 

 

8. Pajseminarium där ni studenter återigen hjälper varandra. 
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9. Innan ”färdig” uppsatsen publiceras till uppsatsseminarium skall handledaren 

bedöma om den är tillräckligt bra för seminariebehandling. Kom överens med 

handledaren om när du måste lämna in den till handledaren till bedömning. 

 

10. Enligt handledaren ”tillräckligt bra” uppsats publiceras på fronter för 

seminariebehandling. 

 

11. Uppsatsseminarium: Försvar av den egna uppsatsen samt huvudopposition och 

minst en medopposition på en andra studenters uppsatser. 

 

12. Förbättra uppsatsen enligt vad som kom fram vid oppositionen samt enligt 

handledarens kommentarer. 

 

13. Tryckning och elektronisk publicering av uppsatsen. 

 

2.2 Val av ämne och PM 

Arbetet med uppsatsen inleds med att du publicerar ett PM på fronter (en beskrivning 

av ämnesval och problemställning på 1-2 A4-sidor). Ange även en preliminär titel på 

ditt arbete. Detta ska ske enligt den tidplan som finns i fronter. Lämna gärna i flera 

ämnesförslag om du känner dig osäker. Titta gärna på vad ”gamla” studenter har 

skrivit om. Det ger dig en känsla om ämnesområden och uppsatsernas omfattning. De 

flesta av de ”riktigt gamla” uppsatserna finns att tillgå i avdelningens korridor och 

”nyare gamla” uppsatser är elektroniskt publicerad på biblioteket. I denna fas av 

arbetet så tänk på att valet av uppsatsämnet ska godkännas av avdelningen. För att 

arbetet skall godkännas som lämplig uppsats krävs det att: 

 

1. Det är väl avgränsat och lagom omfångsrikt 

 

2. Syftet är tydligt formulerat 

 

3. Det har en tydlig framtoning inom nationalekonomiämnet 

 

4. Det normalt inte kommer att hemligstämplas 
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2.3 Tilldelning av handledare och handledning under uppsatsarbetet 

Det är viktigt att du i början av arbetet har intensiv kontakt med handledaren. 

Handledarens uppgift är att vägleda studenten under arbetets utförande. Tilldelning av 

handledare ansvarar ansvarig lärare för. En lista över alla uppsatser och deras 

handledare kommer att publiceras på fronter. Det är ett krav att du träffar din 

handledare innan du påbörjar uppsatsen. Vid det mötet skall ni diskutera vilka 

förväntningar handledaren har på dig och vilka förväntningar du har på handledaren. I 

det fall uppsatsen utförs vid ett företag (eller liknande uppdragsgivare) ska en 

kontaktperson utses på företaget. Det är du som måste ta initiativ till handledarträffar. 

Försök att boka dem i god tid. Försök att förbereda dig inför dem så att du är klar med 

vad du vill ha hjälp med eller behöver diskutera. Du har rätt till handledning upp till 6 

månader efter uppsatskursens slut. Efter denna tid kan alltså du inte påräkna vidare 

handledning (se vidare Prefektbeslut angående begränsning av examinationsrätt vid 

IES, Dnr 1606-2005 eller kursplanen för kursen).  

 

2.4 Planeringsrapport 

Planeringsrapporten skall presenteras enligt på fronter publicerad tidplan och skall 

återge den tänkta logiska gången i ditt arbete. Planeringsrapporten skall innehålla 

följande: 

 

• Arbetsnamn och ämne: 

Ange en preliminär titel på uppsatsen. Tänk på att titeln skall vara kort, tala 

om vad uppsatsen handlar om samt locka läsarens nyfikenhet, utan att vara 

oseriös. 

 

• Preliminär innehållsförteckning: 

Arbetets logiska struktur sammanfattas lämpligen i den preliminära 

innehållsförteckningen. Denna behöver dock inte gå djupare än huvudrubrik-

snivå. 

 

• Problemdiskussion och syfte: 

Problemdiskussionen skall intressera läsaren för ämnesområdet, tydliggöra 

frågeställningar och motivera ämnesvalet. Syftet är en precisering av problem-

formuleringen. 
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• Metod och avgränsningar: 

Om du under punkten ovan beskrev vad du skall göra (syftet) och varför du 

skall göra det (problemdiskussion) skall du nu förklara hur du tänkt gå till 

väga. Försök motivera ditt val av metod. Beskriv dessutom vad du inte tänker 

göra (avgränsning). 

 

• Teoretisk referensram: 

Redovisa här kort och i översikt den teoribildning du avser att använda dig av 

i uppsatsen. 

 

• Informationsbehov: 

Vilken information behöver du och hur har du tänkt få tag på den? Går det att 

göra? Är det svårt (eller för trivialt)? Räcker tiden? Krävs speciella resurser? 

 

• Tidplan: 

Planera dina aktiviteter i tidsordning. 

 

2.5 Handledarträffar 

Det är du som måste ta initiativ till handledarträffar. Försök att boka dem i god tid. 

Försök också att förbereda dig inför dem så att du är klar med vad du vill ha hjälp 

med eller behöver diskutera. 

 

2.6 Slutrapport  

Formella krav på uppsatsens ”utseende” redovisas i kapitel 3. Slutrapporten skall 

åtminstone innehålla följande delar: 

 

2.6.1 Problemskrivning, syfte, metod och avgränsningar 

Här redovisas den slutgiltiga versionen av problemskrivningen, syfte, metod och 

avgränsningar. Detta är en utveckling av diskussionen som fördes i planerings-

rapporten. 
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2.6.2 Teoretisk referensram 

Det är nödvändigt att du läser in dig eller på annat sätt får fram relevant teoretisk 

kunskap om det område inom vilket du ska genomföra din uppsats. Ditt mål med 

avsnittet är att du ska presentera den teori som är relevant för ditt problem. Du måste 

alltså även avgränsa teoridelen. 

 

2.6.3 Värdering av använda metoder och datas giltighet och pålitlighet 

Innan du redovisar de resultat som du anser vara intressanta för uppgiften är det 

lämpligt att först föra en diskussion om hur pass bra den valda metoden är, samt hur 

pass giltiga och pålitliga de data är som du erhållit. Motivet till detta är att läsaren 

skall kunna bilda sig en egen uppfattning om hur väl resultaten i uppsatsen är 

underbyggda. Denna redovisning skall vara en utveckling av den metoddiskussion 

som fördes i planeringsrapporten. Här kan för- och nackdelar med det valda 

arbetssättet redovisas. 

 

2.6.4 Empiri och resultatredovisning 

Här redovisas resultaten av den empiriska undersökningen. Det innebär att du 

redovisar de intressantaste resultaten av ditt arbete. Tänk på att mindre viktiga men 

kompletterande resultat med fördel kan placeras i bilagor. Tumregeln är att alla 

resultat som du använder i din analys och i dina slutsatser redovisas i resultatkapitlet, 

medan resterande redovisas i bilagor. 

 

2.6.5 Analys och slutsatser 

Ska direkt svara mot den referensram och de teoretiska modeller som du använt. Med 

hjälp av modeller har du brutit ner din uppgift till hanterbara frågor. Nu vänder du på 

tillvägagångssättet och nyttjar det för att bygga upp generella slutsatser och 

rekommendationer som svarar mot syftet. Den viktigaste uppgiften i detta avsnitt är 

således att besvara din valda frågeställning. Det är också bra om uppsatsen avslutas 

med ett avsnitt om framtida forskningsfrågor, dvs. frågor som dykt upp under arbetets 

gång men som inte fått ett svar i denna uppsats. 

 

2.7 Granskning av slutrapporten 

Granskning av slutrapporten sker i flera steg. Handledaren läser igenom rapporten och 

lämnar sedan tillbaka den med kommentarer. När du lämnar in arbetet för upprepad 
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granskning skall du, om så uppmanas, också lämna in den tidigare versionen med 

handledarens kommentarer. Detta underlättar handledarens arbete. Tänk på att det här 

kan bli en ganska utdragen process, där handledaren beroende på övriga 

arbetsuppgifter kan behöva upp till en vecka för varje granskningstillfälle. Slutligen 

lämnar du in en version av slutrapporten som du anser vara tillräckligt bra för att 

tryckas. Märk väl att de deadlines som avdelningen eller handledare sätter upp är 

VIKTIGA. En stor del av bedömningen av uppsatsen är hur väl författaren följt och 

klarat av att hålla sig till dessa. Om författaren inte lämnar uppsatsen i utsatt tid får 

denne inte delta i slutseminarium utan istället vänta till nästkommande tillfälle. 

Observera att inga undantag ges till ovanstående. 

 

2.8 Godkännande och tid för slutseminarium 

Slutseminarium för uppsatser sker normalt vid två tillfällen under varje läsår och 

datum för slutseminarium bestäms av för kursen ansvarig lärare. När handledaren är 

”tillräckligt nöjd” med uppsatsen godkänds den för framläggning på seminarium. 

(Detta innebär inte att uppsatsen är godkänd). Därefter publicerar Du uppsatsen på 

fronter samt ansvarig lärare utser vem som opponerar på vilken uppsats samt sätter 

ihop ett seminarieschema som också publiceras på fronter. Avdelningen för 

nationalekonomi ansvarar inte för de kopieringskostnader som uppkommer här.  

 

2.9 Slutseminarium och betygssättning 

En checklista över vad du bör tänka på inför oppositionen redovisas i kapitel 4. För 

alla seminariedeltagare är detta ett inlärningstillfälle. – Det är viktigt för 

opponenterna att tänka på att positiv kritik är lika viktig som negativ sådan. En viktig 

uppgift för opponenten är därför att lyfta fram vad som är bra med uppsatsen och 

varför det är bra, men också påpeka vad som är otydligt och vad som kan förbättras. 

Försök att genom frågor få igång en diskussion om hur författaren kunde ha gjort i 

stället. Var inte rädd för långa dialoger och för att stå på dig i dina åsikter. Var dock 

alltid beredd på att motivera dina ställningstaganden. 

 

2.10 Eventuell korrigering 

Innan du kan lämna in uppsatsen till tryckning skall du naturligtvis korrigera de 

brister som upptäckts av opponenterna och handledaren. 
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2.11 Godkännande av den färdiga uppsatsen 

Innan du kan lämna in uppsatsen till tryckning skall du korrigera de brister som 

upptäckts av opponenterna och handledaren. Efter sista korrigeringen lämnar du in din 

rapport en sista gång till handledaren för godkännande. När handledaren har godkänt 

den slutliga versionen får du tillbaka blanketten för godkännande som du lämnade in i 

samband med uppsatsseminariet. På studentens begäran kan handledaren skriva ett 

utlåtande om uppsatsen. Det är mycket viktigt att du observerar att du helt måste ha 

slutfört uppsatsarbetet (t.o.m. e-publicering) inom 12 månader från och med att 

uppsatskursen har avslutats för att få betyget godkänd (G) på kursen. Om uppsatsen 

inte färdigställts inom denna tid, blir betyget underkänd (U) (se vidare Prefektbeslut 

angående begränsning av examinationsrätt vid IES, Dnr 1606-2005) och kursplanen. 

 

2.12 Utvärdering 

Handledaren på avdelningen ska tillsammans med författaren och eventuell 

handledare på företaget göra en gemensam utvärdering av hur handledning och rutiner 

fungerat, och eventuellt komma med förslag till förbättringar. 
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KAPITEL 3 

FORMELLA KRAV PÅ UTFORMNING AV UPPSATSEN 

 

 

 

 

Här följer en lista på en del formella krav som ställs på uppsatsen. Du skall, i princip, 

följa uppläggningen av detta dokument med avseende på rubriksättning, 

marginalstorlek, radavstånd, mm. 

 

3.1 Format och layout 

Uppsatsen skall skrivas i A4-format. Tänk på att göra tydliga figurer, snygg 

avstavning och styckeindelning. Den löpande texten i uppsatsen skall skrivas med 

typsnittet "Bembo", eller ”Times New Roman”, 12 punkter. Höger- och 

vänstermarginalen skall vara exakt 3 centimeter och över- och undermarginalen exakt 

2,5 centimeter. Eventuellt sidhuvud eller sidfot skall vara exakt 1,25 cm från över- 

respektive underkant. Sidnumreringen skall vara centrerad i sidfoten. Använd 

radavståndet 1,5. Försök att undvika förkortningar, skriv hellre ut dessa. 

 

3.2 Styckeindelning 

Löptexten under en rubrik kan vara indelat i flera stycken. Textens disposition ska 

vara klar och överskådlig och även tydligt markerad genom styckeindelningen. 

Proportionerna mellan innehållets olika delar ska vara väl avvägda. Dessutom ska 

texten vara sammanhängande: den röda tråden framgår tydligt, övergångar mellan 

styckena finns och meningar och satser binds ihop. 

 

Ett stycke avslutas med två radmatningar (vagnretur/enter) där sista raden i ett stycke 

har vänstermarginal. Ett nytt stycke påbörjas således efter en tom rad som särskiljer 

styckena. 

 

3.3 Rubriker 

Använd maximalt tre rubriknivåer. Dessa rubriker skall också skrivas i det valda 

typsnittet Den första rubriknivån (kapitel) skrivs i fet stil samt i VERSALER, 12 

punkter och centrerad. Den andra nivån skriver du i fet stil, 12 punkter, 
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vänstermarginal och små bokstäver (förutom den första bokstaven naturligtvis). Den 

tredje nivån skriver du med kursiv stil, 12 punkter, vänstermarginal och små 

bokstäver. 

 

RUBRIKNIVÅ 1 

Rubriknivå 2 

Rubriknivå 3 

 

Observera att du måste ha minst två rubriker på varje nivå for att överhuvudtaget 

motivera denna nivå. Lägg absolut inte in en ny, lägre nivå, för bara en rubrik.  

 

En ny huvudnivå representerar alltid ett nytt kapitel och skall därför börja på en ny 

sida. Från huvudnivå ned till texten skall det vara 4 tomma rader, det vill säga, texten 

börjar efter 5 radmatningar Det skall sedan vara ett mellanslag från text ner till nästa 

nivå; texten börjar sedan direkt efter rubriken. 

 

3.4 Sammanfattning 

En sammanfattning av uppsatsen om högst 150 ord skall följa direkt efter framsidan. 

Texten här skall alltid skrivas löpande utan styckeindelning. Det viktigaste är att 

sammanfattningen tar upp syftet, viktiga avgränsningar, metod och centrala slutsatser. 

Sammanfattningen på svenska skall på sidan efter följas av en engelsk 

sammanfattning (abstract). I de fall då uppsatsen skrivs på engelska skall den svenska 

sammanfattningen följa efter den engelska. Sammanfattningen skall inte ha numrerad 

rubrik. Rubriksättningen för sammanfattningarna skall se ut som för huvudnivån, det 

vill säga, det ska vara 4 tomma rader mellan rubriken och texten. 

 

3.5 Förord 

I de fall du har förord där du kanske tackar "viktiga" personer, skall detta förord 

komma efter sammanfattningen men före innehållsförteckningen. Denna rubrik skall 

inte heller numreras. Fyra tomma rader mellan rubrik ner till text gäller även här.  

 

3.6 Innehållsförteckning 

Efter den engelska sammanfattningen skall innehållsförteckningen komma. Denna 

skall hänvisa till rubriker och underrubriker i texten med sidangivelse. Dessa rubriker 
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skall i innehållsförteckningen anges i samma storlek och typ som i löptexten. I 

innehållsförteckningen skall även alla bilagor finnas med, dock ej hänvisning till 

sammanfattningarna och eventuella förord som kommer före innehållsförteckningen. 

 

3.7 Referenser och referenslista 

Varje gång du gör ett påstående som du själv inte styrker måste du referera till en 

källa som visar på att just det påståendet stämmer. Källan skrivs som löptext i 

uppsatsen där enbart författarens namn samt publiceringsår framgår. Vidare 

information hittar den intresserade i referenslistan. Exempel på hur källor skrivs in i 

löptexten: 

 

”Douglas North (1990) hävdar att […]” 

 

”För det andra kan eliten vilja blockera investeringar i de nya industriella 

verksamheterna eftersom de är rädda för den politiska turbulens och det hot mot 

deras politiska makt som dessa nya teknologier kommer att medföra (Acemogul 

och Robinson, 2000)”.   

 

Om en källa har två författare skrivs bägge namnen ut i löptexten tillsammans med 

publiceringsår. Om det är fler än två författare skrivs enbart första namnet ut i 

löptexten följt av m.fl. alternativt et al om uppsatsen skrivs på engelska och sedan 

publiceringsåret. Samtliga namn måste dock framgå i referenslistan. 

 

 ”[…] vilket är ekonomiskt effektivt (Karlsson och Larsson, 2002).” 

 

 ”[…] vilket kräver en ökad produktivitet (von Wright m.fl., 1982).” 

 

Om en författare (källa) har många publiceringar som refereras till från samma år 

lägger man en bokstav efter året för att särskilja dem, exempelvis: Lundberg (2002a).  

 

Om ett påstående har många källor kan man ange detta genom att särskilja källorna 

med en ”;”. 
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”Den estimerade priselasticiteten ligger i samma intervall som tidigare 

forskning (Oppenheimer, 2003; Einstein, 1932; 1943; Braun, 1922).” 

 

Uppsatsen skall även innehålla en referenslista. Denna placeras sist i uppsatsen, dock 

före eventuella bilagor. Referenser till Internet skall i största utsträckning 

undvikas. Men om de används måste förutom webbadressen även datum tydligt 

framgå i referensen. Tänk på att om ni till exempel hittar en skrift på Internet som har 

författare, publiceringsår, titel och vem som har gett ut skriften (en myndighet, 

organisation, tidskrift, journal, etc.) så anges inte denna som en Internetreferens utan 

skriv den som en vanlig referens. För att förtydliga exemplen nedan indelas de i olika 

kategorier beroende på typ av källa. Referenslistan i uppsatsen ska inte indelas på 

detta sätt utan ska enbart sorteras i bokstavsordning. 

 

3.7.1 Tidskriftsartiklar 

Korpi, W. (1990). Halkar Sverige efter? Vår ekonomiska tillväxt och produktivitet i 

jämförande belysning. Ekonomisk Debatt, årg. 18, nr. 5, s. 421-432. 

Summers, L. (1981). Capital Taxation and Accumulation in a Life Cycle Growth 

Model. American Economic Review, vol. 71, s. 533-544. 

 

3.7.2 Böcker 

Cecchini, P. (1988). Europas inre marknad. SNS Förlag, Stockholm. 

Meade, V. (1989). The Theory of Customs Unions. North-Holland, Amsterdam. 

 

3.7.3 Avhandlingar 

Skedinger, P. (1991). Essays of Wage Formation, Employment and Unemployment. 

Doktorsavhandling, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet. 

 

3.7.4 Samlingsverk 

Wise, D. (1987). Individual Retirement Accounts and Savings, i Feldstein, M. (red.), 

Taxes and Capital Formation. University of Chicago Press, Chicago. 

 

3.7.5 Utredningar och delar av utredningar 

SOU 1978:60 – Statens offentliga utredningar. Arbetsmarknadspolitik i förändring. 

Expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor (EEA). 
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SOU 1990:21 – Statens offentliga utredningar. Den elintensiva industrin under 

kärnkraftavvecklingen. Betänkande från El 90. 

Svensson, L. (1989). Finansiell integration, resursfördelning och penningpolitik, i 

Svensk ekonomi och Europaintegrationen, bilaga 5, Långtidsutredningen 1990. 

Allmänna Förlaget, Stockholm. 

 

3.7.6 Statistiska källor 

AMS – Arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsmarknadsstatistik, olika nummer. 

SCB – Statistiska centralbyrån. Statistisk Årsbok, olika årgånger. 

 

3.7.7 Propositioner och betänkanden 

Regeringens proposition (1977/78:51). Energisparplan för befintlig bebyggelse. 

 

3.7.8 Organisationer, workshops, konferenser 

Sveriges Industriförbund. (1978). En offensiv energipolitik. Stockholm. 

World Bank. (1987). World Development Report 1987. Oxford University Press, 

Oxford. 

 

3.7.9 Uppsatser, forskningsrapporter, studie, m m 

Thimrén C. och A. Vredin. (1978). Den offentliga sektorns expansion. 

Trebetygsuppsats, Handelshögskolan, Stockholm. 

Erixon, L. (1990). Produktivitetsproblemet. Stencil, Produktivitetsdelegationen, 

Stockholm. 

Haaland, I. (1990). Comparative Advantage and Terms of Trade. Discussion Paper 

03/90, Norska handelshögskolan, Bergen. 

 

3.7.10 Webbdokument 

Ange upphovsansvariges efternamn, förnman och rganisation/myndighet (årtal och 

eventuellt datum). Titel och undertitel. Eventuellt upplaga/versionsuppgift. URL 

[accessdatum]. 

 

Krugman, P. (2002-12-18). Vintage 1948. www.wws.princton.edu\~pkrugman\ 

(2005-01-03). 
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SCB – Statistiska centralbyrån. (2002-12-20). Konjunkturstatistik, löner för statlig 

sektor, oktober. Pressmeddelande, www.scb.se\press\press2002press343amo 

0102.pdf (2003-01-14). 

SCB – Statistiska centralbyrån. (2002-03-20). Elevpanel för longitudinella studier. 

Elevpanel 3. Studier i komvux och högskola 1993-2000. UF 73 SM 0101, 

www.scb.se\sm\UF73SM0101.pdf (2002-06-30). 

 

3.7.11 Signerade tidningsartiklar 

Calmfors, L. (1991). Vi måste kunna sänka lönerna. Dagens Nyheter, 21 mars, 1991. 

 

3.7.12 Osignerade tidningsartiklar 

Veckans Affärer. (1990). 500 storföretag. nr. 39, s. 67. 

Dagens Nyheter. (1991). Finland tvingades att devalvera. 15 november 1991. 

 

3.7.13 Två eller fler författare 

Mansfield, E., M. Schwartz och S. Wagner. (1981). … 

Petterson, A. och F. Bendel (1932). … 

 

3.8 Fotnoter 

Ibland kan det vara lämpligt att ge vissa kommentarer eller förtydligande i fotnoter. 

Dessa skall placeras längst ned på samma sida som de i löptexten hänvisas till och 

åtskiljas från den övriga texten med en linje (fotnotskommandon gör detta 

automatiskt). Alla fotnoter skall ges ett nummer (sker också med automatik). Fotnoten 

skrivs i samma typsnitt och 1,5 radavstånd dock med teckenstorlek 10 punkter. 

 

3.9 Tabeller och figurer 

Det finns stor frihet vad gällande den grafiska utformningen av tabeller och figurer. 

Dock bör dessa konstrueras på ett informativt och pedagogiskt sätt för att underlätta 

förståelsen och tolkningen av tabellerna och figurerna. Hänvisning i löptexten till en 

tabell eller figur måste dock komma före själva tabellen eller figuren. Tabell och 

figurer ska numreras var för sig antigen efter kapital eller löpande. Tabellrubriken 

placeras över själva tabellen medan en figurrubrik placeras under figuren båda i fet 

stil. Om informationen som utgör tabellen eller figuren är hämtad från externa källor 
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skall dessa uppges under tabellen eller under figurrubriken. Tabell- och figurtext, 

samt tabell- och figurrubriker och källa ska skrivas i 12 punkters storlek.   

 

Tabell 1: Rangordning av mottagningsländer 

1980 1988 1995 

Frankrike Tyskland Finland 

Tyskland Finland Tyskland 

Sverige Frankrike Sverige 

Finland Sverige Storbritannien

Italien Storbritannien Österrike 

Norge Italien Nederländerna

Storbritannien Österrike Italien 

Österrike Nederländerna Spanien 

Nederländerna Norge Frankrike 

Spanien Spanien Norge 

Källa: Lundmark (2002). 
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Figure 1. Wastepaper recovery and utilisation rate 
Sources: Paper Europe Reference Manual and Paper European Data Book (2001). 
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KAPITEL 4 

LATHUND FÖR OPPOSITION 

 

 

 

 

Seminariet sker enligt följande: Uppsatsskrivare, huvudopponent/er, medopponenter 

samt ordförande (lärare från NEK-avdelningen) sitter fram i lektionssalen och 

eventuella åhörare sitter i bänkarna. Ordföranden börjar och avslutar seminariet. 

Tiden däremellan skall följa följande schema: 

 

1. Uppsatsskrivaren inleder med eventuella tillrättalägganden. 

2. Huvudopponenten sammanfattar uppsatsen under 10-15 minuter. 

3. Huvudopponenten genomför oppositionen genom att ställa frågor enligt den 

lathund för opposition som bifogas. Tidsmässigt ungefär 30-45 minuter. OBS! 

Denna del skall vara en diskussion mellan opponenten och den som försvarar 

sin uppsats. Det vill säga stavfel och andra formalia skall inte behandlas. Det 

är innehållet som är föremålet för opposition. Opponenten avslutar denna del. 

4. Därefter följer en frågestund som leds av ordförande där medopponenterna 

skall ställa frågor på sådant som de anser inte behandlades under 

huvudoppositionen eller sådant som medopponenten inte anser blev klarlagt 

under huvudoppositionen. 

5. Ordförande förklarar seminariet för avslutat. 

 

4.1 Presentation av uppsatsen 

Det är opponentens uppgift att presentera en sammanfattning av uppsatsen på ett 

sådant sätt att även de åhörare som inte har läst uppsatsen förstår vad den handlar om i 

grova drag. För att detta ska vara möjligt ska syftet, eventuella avgränsningar 

(explicita och implicita), val av metod och teori, resultat samt slutsatser lyftas fram. 

Det är också viktigt att peka på värdet av de resultat som författaren (eller författarna) 

har kommit ram till, för vem eller vilka är resultaten intressanta, vilka policy-

implikationer har de och så vidare. Användning av olika presentationshjälpmedel, det 

vill säga OH-bilder, MS PowerPoint, är obligatoriskt. Observera att högläsning direkt 

ur uppsatsen självklart inte är vare sig ett professionellt eller pedagogiskt sätt att 
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presentera uppsatsen på. Om du vill använda dig av MS PowerPoint vid din 

presentation måste du dock tänka på att meddela detta till seminarieledaren så att 

denne kan ordna nödvändig teknisk utrustning. 

 

4.2 Muntlig opposition vid slutseminarium 

Oppositionen bör utgå från följande grunder: 

 

• Att författaren har ett vetenskapligt och systematiskt angreppssätt i sitt arbete. 

• Att författaren utifrån sitt problem har gjort ett medvetet metodval. 

• Att arbetet har en tydlig teorianknytning. 

 

Opponeringen ska, utifrån diskussionspunktera nedan, utformas som frågeställningar, 

inte påståenden. Om ni som opponenter finner tveksamheter, otydligheter eller 

felaktigheter börja med att presentera vad ni anser brister och varför, ställ sedan en 

direkt fråga till författaren baserad på just dessa brister. Låt sedan vederbörande få tid 

på sig att svara utan onödiga avbrytningar. Anser ni er nöjda med svaret så fortsätt till 

nästa fråga, om inte be om klargöranden på de delar ni inte tyckte var tillfredställande. 

Kom ihåg att opponeringen också är en del av uppsatsskrivandet som kräver ett aktiv 

deltagande för ett godkänt betyg. Det åligger även opponenterna att i viss mån 

granska källor, finna alternativa metoder och bedöma om riktiga slutsatser har gjorts. 

 

En viktig uppgift för opponenten är därför att lyfta fram vad som är bra med 

uppsatsen och varför det är bra, men också påpeka vad som är otydligt och vad som 

kan förbättras. Försök att genom frågor få igång en diskussion om hur författaren 

kunde ha gjort i stället. Var inte rädd för långa dialoger och för att stå på dig i dina 

åsikter. Var dock alltid beredd på att motivera dina ställningstaganden. 

 

4.3 Skriftlig opponering  

Den skriftliga opponeringen är enbart en skriftlig version av de frågeställningar som 

opponenterna avser att behandla under seminariet. Den skriftliga opponeringen ska 

dock även innehålla de synpunkter opponenterna har på språket och formalia. Både 

huvud- och medopponenten ska således lämna in en skriftlig opponering. En kopia 

lämnas till författaren och en kopia till handledaren för den berörda uppsatsen. 

 

 18



4.4 Diskussionspunkter 

Nedan följer de diskussionspunkter som ska utgöra grunden för opponeringen. Dessa 

punkter behöver inte följas slaviskt, men bör i någon form ingå i opponeringen. 

 

1. Ämnesområde: 

Är ämnesområdet relevant med hänsyn till seminariedeltagarnas tidigare 

kunskaper? Är ämnesområdet relevant med hänsyn till tidigare och pågående 

forskning inom området? 

 

2. Problemdiskussion och syfte: 

Problemdiskussionen skall intressera läsaren för ämnesområdet, tydliggöra 

frågeställningar och motivera ämnesvalet. Görs detta? Preciserar syften 

problemdiskussionen? Har någon viktig frågeställning enligt er förbisetts? Är 

syftet tydligt och genomförbart? 

 

3. Teorianknytning och val av referensram:  

Hur har teorier valts? Är teoridiskussionerna konsistenta mot 

problemdiskussion och syfte? Hur behandlar författaren valda teorier? Finns 

det, enligt dig, relevanta teorier som förbisetts? 

 

4. Metod: 

Vilken undersökningsansats har författaren valt (fallstudie, tvärsnittsstudie, 

tidsserie)? Anser du at den valda ansatsen är lämplig? Hur motiveras den valda 

ansatsen? Finns det alternativ? 

 

5. Empiri: 

Är redovisningen stringent och logiskt med hänsyn till syftet? Finns det en 

tydligkoppling mellan teori och empiri. Anser du att den valda empirin är den 

bästa för att uppfylla det valda syftet (varför, varför inte)? 

 

6. Analyser och slutsatser: 

Har författaren utnyttjat sitt material till fullo? Går det att dra de slutsatserna 

med materialet som använts? Stämmer analys och slutsatser med det övriga 

arbetet? Uppfylls syftet? 
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7. Disposition och logik: 

Är avsnitten kopplade till varandra, finns en röd tråd genom uppsatsen? Har 

något avsnitt fått för stort/för litet utrymme? 

 

8. Tekniskt utförande: 

Innehåller uppsatsen mycket stavfel, meningsbyggnadsfel eller andra språkliga 

brister? Är innehållsförteckningen korrekt? Är rubriksättning, käll-

hänvisningar konsekventa och korrekta? Är figurer och tabeller enhetliga och 

korrekta? 

 

9. Omfattning och kritisk distans: 

Har uppsatsen rimlig omfattning? Finns källhänvisningar där de skall finnas? 

Har författarens egna värderingar påverkat arbetet tror du? Har författarna 

kritisk distans till teorier och slutsatser? Granska en eller ett flertal av källorna 

för att ta reda på om dessa använts på ett korrekt sätt. 

 

10. Helhetsintryck: 

Vilket värde tillför uppsatsen till dig och seminariedeltagarna? Bidrar 

författarna till något nytt tror du? Vad har vi att lära av detta arbete? Se du 

någon viktig fortsättning på arbetet? 
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KAPITEL 5 

PUBLICERING 

 

 

 

 

5.1 Registrera ditt arbete elektroniskt 

Innan examensarbetet är klart för publicering skall arbetet registreras. På bibliotekets 

hemsida – http://epubl.luth.se/registrera.shtml − finns ett formulär som skall fyllas i 

där du, utifrån typen av utbildningsform (program eller fristående), fyller i 

uppsatsnivå (C eller D), titel, namn på alla författare, etc. Om det är två författare till 

uppsatsen varav en är programstuderande och en fristående så måste två registreringar 

göras. Bägge namnen ska inkluderas i varje registrering. När uppgifterna är korrekt 

ifyllda tilldelas uppsatsen ett referensnummer som även skickas till specificerad e-

postadress. I detta läge kan du även välja att skriva ut det formulär som ska bifogas 

tillsammans med uppsatsen och som skall utgöra sista sidan i din uppsats (viktig!). Ett 

exempel på hur detta formulär kan se ut finner ni i slutet av detta dokument. 

Formuläret skall godkännas och signeras av handledaren. Formuläret är underlag för 

tryckeriet som utifrån detta sätter examensarbetets första sida. Det är också ett 

dokument som publiceras på Internet. 

 

5.2 Publicering 

Studenten svarar för att arbetet publiceras i fulltext på universitetets hemsida. 

Observera att bara inlagan i pdf-format ska skickas in eftersom tryckeriet gör 

framsidan. För att detta ska kunna ske kräver biblioteket att ni bifogar uppsatsen i så 

kallat pdf-format (Acrobat). Det finns instruktioner hur detta går till i samband med 

registreringen av er uppsats, men om ni skulle ha problem så finns det alltid någon på 

avdelningen som kan hjälpa till. Ett villkor är dock att uppsatsen enbart består av ett 

dokument, vilket kräver att ni sammanfogar alla enskilda dokument om uppsatsen 

består av flera delar. Kom ihåg att korrekturläsa PDF-filen noggrant eftersom den inte 

kan ändras i efterhand. 

 

 21



5.3 Betygsregistrering 

Registreringsformuläret och blanketten för godkännande av uppsats, försvar och 

opposition lämnas till utbildningsadministratören. När arbetet är godkänt och 

publicerat registreras betyget i ladok och ett exemplar av uppsatsen trycks och 

arkiveras på avdelningen. 

 

5.4 Tryckning 

Om studenten vill ha sitt examensarbete även i tryckt form så får studenten bekosta 

detta själv. Kostnaden för ett exemplar är normalt mellan 100 och 200 kr beroende på 

antal sidor och layout. Mer information om tryckning av uppsatser finns på 

Tryckeriets hemsida − http://www.luth.se/admin/service/tryckeri/ 
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