
Anvisningar för skrivandet av 
kandidat- och 

magisteruppsatser



Vad är en kandidatuppsats?
• Enligt det nya examenssystemet ska alla 

studeranden skriva en kandidatuppsats på 10 sp 
i huvudämnet som godkänns som 
kandidatavhandling 

• Enligt det gamla systemet skriver man en 
kandidatavhandling endast om man ämnar ta ut 
kandidatexamen (i övriga fall skriver man en 
proseminarieuppsats inom ämnesstudierna)

• Kandidatuppsatsen rekommenderas ha både en 
teoretisk del och en empirisk del 
(undersökningsdel)



Vad är en magisteruppsats?
• Inom ramen för de fördjupade studierna i 

huvudämnet skall den studerande skriva en 
magisteruppsats på 10 sp och delta i 
magisterseminarier  

• Magisteruppsatsen utgör vanligen ”förstadiet” till 
själva magisteravhandlingen (gradun)

• Magisteravhandlingen är vanligen av teoretisk 
karaktär och innebär en teoretisk belysning av 
ett givet socialpolitiskt ämnesområde (som 
senare brukar bli till ”teoridelen” i den 
kommande gradun)

• I uppsatsen ingår ingen egen empirisk del



Kandidat-/magisteruppsatsens 
syfte 

• Bekantgöra den studerande med vetenskaplig 
forskning och teori inom ämnet socialpolitik

• Träna förmågan att använda kritiskt tänkande 
och att hantera vetenskapliga forskningsproblem 
inom det socialpolitiska området

• Träna den studerandes vetenskapliga 
argumentationsförmåga



Kandidat-/magisteruppsatsens 
innehåll och omfattning

• Omfattning: 10 sp inklusive seminarier
• Rekommenderad längd: ca 25-30 sidor text för 

kandidatuppsats och 30-40 sidor text för 
magisteruppsats (exklusive titelsida, figur- och 
tabellförteckning, innehållsförteckning, 
referenslista och eventuella bilagor) 

• Proseminarieuppsats: ca 20 sidor text
• Kan skrivas individuellt eller i grupp (men då

måste den enskilda arbetsinsatsen påvisas)



Tekniska anvisningar för kandidat-
/magisteruppsatser

• Teckensnitt: Times New Roman
• Teckenstorlek: 12 p
• Radavstånd: 1,5 p 
• Marginaler: 2,5 cm (runt om)
• Sidnumrering: i mitten och nere på sidan (Obs! 

Första eg. textsidan skall numreras med 1) 
• Använd APA-standard för källhänvisningar och 

uppgörande av referensteknik och 
litteraturförteckningar (se närmare APA-
manualen som finns på Mikaels och Jans 
hemsidor)



Hur ser en bra kandidat-
/magisteruppsats ut?

• Ämnesvalet relevant och väl avgränsat
• Har en klar problemformulering och teoretisk 

förankring 
• Metodiskt och empiriskt väl genomfört (gäller i 

första hand kandidatuppsatsen)
• Klar ”röd tråd” genom arbetet
• Innehåller återkopplande resonemang, kritisk 

reflektion
• Uppsatsen är lättläst, väldisponerad och 

språkligt oklanderlig



Viktiga faser i uppsatsskrivandet
• Val av tema 
• Litteratursökning
• Utarbetande av idépapper
• Genomgång av idépapper 
• Skrivande av uppsats
• Presentation och opponering av 

uppsats i seminarieform
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Kandidatuppsatsens delar
1) Inledning
2) ”Teoretisk” del (x antal teorikapitel)
3) Metod- och materialpresentation
4) Resultatpresentation och analys
5) Avslutning
6) Uppsatsen ska därtill innehålla följande saker: 

– titelsida 
– innehållsförteckning
– eventuell figur- och tabellförteckning
– litteraturförteckning
– eventuella bilagor



1) Inledning
• Presentation av den tänkta uppsatsens 

arbetsrubrik och tema
• Motivering av ämnesvalet (”Varför är detta viktigt 

att skriva om”?)
• Presentation av det övergripande syftet för 

uppsatsen och dess problemställning (i form av 
x antal frågeställningar och/eller hypoteser)

• Kort beskrivning av uppsatsens uppbyggnad



2) ”Teoridel” (teorikapitel)

• Består av ett antal kapitel där centrala begrepp, 
teorier och tidigare forskningsresultat på
området presenteras och diskuteras

• Behövs för att erhålla en tillräcklig teoretisk 
förståelse av uppsatsens problemställning och 
för att få en bred bild av vilken kunskap som 
finns från tidigare på detta område

• För magisteruppsatsens del utgör ”teoridelen”
merparten av uppsatsen, eftersom denna är en 
teoretisk uppsats där idén är att fördjupa sig i ett 
visst ämne



3) Metod och material

• Presentation och diskussion av de metoder 
(datainsamlingsmetoder, analysredskap) som 
använts i uppsatsen, t.ex. enkäter, intervjuer, 
statistiska analyser m.m.

• Presentation av de informationsunderlag eller 
datamaterial som använts (t.ex. urval, 
databaser, dokumentkällor m.m.) 

• Validitets- och reliabilitetsdiskussion



4) Resultatpresentation och analys

• Vilka är undersökningens resultat?
• Besvaras uppsatsens frågeställningar? 

Bekräftas eller kullkastas hypoteserna?
• Resultatpresentationens och analysens 

utformning beror mycket på problemställningens 
art och de data och metoder som valts

• T.ex. kvantitativ presentation av resultat (t.ex. 
procentfördelningar, stapeldiagram, 
medelvärden m.m.) eller presentation i kvalitativ 
form (dvs. i textform med hjälp av citat)



5) Avslutningskapitel

• Vilka är de centrala resultaten som framkommit i 
uppsatsen (undersökningen)? 

• Vilka konklusioner kan göra på basis av dessa?
• Återkoppling till den inledande 

problemställningen? Besvarades frågorna, 
uppstod det nya frågor? Vilka saker behöver 
forskas i ytterligare? 

• Kritisk diskussion av uppsatsens starka och 
svaga sidor



Magisteruppsatsens delar
• Magisteruppsatsens utformning och innehåll 

liknar på flera sätt kandidatuppsatsens, med 
undantag av längden (30-40 s.) och avsaknaden 
av en skild empirisk del (undersökningsdel)

• Magisteruppsatsen innehåller sålunda ett 
inledningskapitel, ett antal teoretiska kapitel 
(som beror på ämnesvalet och angreppssättet) 
samt ett avslutande kapitel där man 
sammanfattar och diskuterar det som 
framkommit i uppsatsen)

• I övrigt gäller för magisteruppsatsen det samma 
som för kandidatuppsatsen



Ytterligare tips om uppsats

• Ytterligare tips och råd för författare av 
vetenskapliga uppsatser finns att hämta 
på Jans och Mikaels hemsidor


	Anvisningar för skrivandet av kandidat- och magisteruppsatser
	Vad är en kandidatuppsats?
	Vad är en magisteruppsats?
	Kandidat-/magisteruppsatsens syfte 
	Kandidat-/magisteruppsatsens innehåll och omfattning
	Tekniska anvisningar för kandidat-/magisteruppsatser
	Hur ser en bra kandidat-/magisteruppsats ut?
	Viktiga faser i uppsatsskrivandet
	Kandidatuppsatsens delar
	1) Inledning
	2) ”Teoridel” (teorikapitel)
	3) Metod och material
	4) Resultatpresentation och analys
	5) Avslutningskapitel
	Magisteruppsatsens delar
	Ytterligare tips om uppsats

