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Uppsatsens delar 
Obs! Följ instruktioner från kurs- och handledare. Nedanstående är en guide till de vanligaste 

innehållspunkterna och ett stöd för att komma igång och skriva. Variationer förekommer på i stort sett 

alla lärosäten.  

 

Inledning 

 Beskriv ditt intresseområde. 

 Här kan du vara personlig – varför är detta intressant för dig? När uppstod ditt 

intresse? Vilken situation? 

 I slutet – beskriv frågeställningen i generella termer. I Syfte och frågeställningar blir 

du mer specifik.  

 

Bakgrund 

 Vilken bakgrundskunskap måste läsaren ha för att förstå vad du kommer fram till?  

 Definiera begrepp 

 Tidigare forskning på området – vad vet vi sedan innan? Tänk på att din uppsats 

skall bygga på befintlig kunskap – lägga en bit till på pusslet.  

 

Teoretiskt ramverk 

 Man kan belysa ett fält på olika sätt. Om du tänker dig en skogspromenad, kan du 

beskriva den utifrån biologens (kolla alla arter!), fysikerns (kolla hur den där välta 

stammen är en perfekt hävstång), geologens (här finns nog flera spännande arter av 

sten), astrologens (som vare sig är vetenskaplig eller klok utan går och tittar upp i 

himlen, snavar över en rot och stukar foten) etc. Alla ser olika saker beroende på 

vilka glasögon som används – det vill säga vilket teoretiskt ramverk. 

 Vilken är din teoretiska grund? Vilka nyckelbegrepp i ditt teoretiska ramverk 

kommer du använda för att analysera data? 

 På somliga högskolor tar man lite (i mitt tycke) slarvigt på teoretiskt ramverk, och 

nöjer sig med nyckelbegrepp.  

 

Syfte och frågeställningar 

 Nu vet vi en del. Du har redan beskrivit problemområdet. Beskriv nu ditt syfte mer 

specifikt och ställ upp frågeställningar.  

 Tänk på att frågan ska gå att svara på. Verkar självklart, men är det ingalunda.  

 

Metod 

 Beskriv exakt vad du gjort 

o Urval och bortfallsanalys 

o Insamling av data 

o Bearbetning av data (var noggrann) 

o Ev redovisning, om exempelvis bearbetningen av data skapar specifika 

förutsättningar.  

 En del vill också lägga till metodkritik i detta avsnitt; andra låter det ligga i 

diskussion. 

 Målet: vem som helst ska kunna använda detta kapitel och göra om exakt samma 

undersökning med samma resultat.  
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 Det vanligaste felet: Analysen är inte tillräckligt väl beskriven.  

 

Resultat 

 En del examinatorer skiljer på resultat och analys. Jag har aldrig riktigt förstått det 

sättet att tänka. Det är troligen ett försök att hjälpa studenter att bena ur 

forskningsprocessens steg, men det stjälper mer än det hjälper i min mening.  

 Resultat är ej bara en uppräkning av data. De skall vara analyserade med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Ställ frågan: Vad betyder detta om jag nu tänker som en person 

inom teori X? 

 Resultat ska inte presenteras i termer av frågor från syftesbeskrivningen. 

Erfarenheten visar att data i sådana fall blir alltför klent analyserade. 

 Ett bra upplägg för intervjustudier kan vara att varje tema, kategori etc eller 

motsvarande har ungefärligen denna struktur: 

o Påstående om vad som finns i data 

o Citat som styrker detta 

o Tolkning av ovanstående med hjälp av teorin 

o Påstående…. Etc 

 

Diskussion 

 Belys dina resultat i förhållande till tidigare studier och annan text i 

bakgrundsavsnittet. Likheter? Skillnader? Resonemang om tänkbara orsaker? 

 Finns det något att vara kritisk mot i genomförandet av uppsatsen? Här kan 

metodkritik också komma in.  

 Vilka nya forskningsfrågor väcks genom studiens resultat? Hur skulle man kunna gå 

vidare?  


