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STOCKHOLM UNIVERSITET 

Socialantropologiska institutionen 

Att skriva en kandidatuppsats 

Kandidatuppsatsen ska vara ca 8000 - 10 000 ord (inkl referenser och fotnoter), Times New 

Roman, 1,5 radavstånd. Följ stilguiden. Uppsatsen ska ha en separat framsida där titel, 

författare, handledare och termin för framläggande ska framgå. Uppsatsen ska också innehålla 

en innehållsförteckning. Tänk på att ge uppsatsen en bra och intressant titel som säger 

något om hela uppsatsen. Tänk på att använda underrubriker i texten som säger något om 

vad avsnittet handlar om snarare än att skriva exempelvis: Teori, metod, bakgrund. 

Rubrikerna ska hjälpa dig att strukturera texten. Du kan också ta hjälp av 

mjukvaruprogrammens formatmallar så får du samtidigt hjälp med innehållsförteckningen. 

Språket måste vara tydligt och korrekt och du ska anstränga dig att skriva en välskriven 

uppsats. Tänk dock på att inte komplicera språket och vara alltför formell och distanserad. Det 

är inte ett kriterium för god akademisk text. Det viktiga är att vara tydlig och precis i vad du 

vill förmedla. 

Att skriva en uppsats innebär att ställa konkreta forskningsfrågor på ett eget 

empiriskt/etnografiskt material som du har samlat in genom deltagande observation, 

intervjuer och/eller litteratur- och arkivstudier. Det är det empiriska materialet som ska vara i 

fokus i dina analyser och dina teoretiska resonemang. Det innebär att du framförallt bedöms 

på hur du arbetar med och hanterar ditt empiriska material: hur du presenterar det, analyserar 

det, vilka begrepp som du ser som relevanta, hur du visar hur det empiriska materialet hänger 

ihop med din analys och ditt teoretiska resonemang. 

Att skriva innebär också att du hela tiden läser. Det är viktigt att du kombinerar skrivande 

och läsande. Det är ofta när du läser andras analytiska och teoretiska resonemang som du 

kommer på hur du ska fortsätta din uppsats. Det är också genom läsande av litteratur som du 

får hjälp att se hur du ska lyfta din uppsats både analytiskt och teoretiskt.  

Glöm inte att referera och skriva in referensen direkt i referenslistan! Glöm inte 

sidhänvisning. Det finns bibliografisk mjukvara gratis tillhandahållen av universitet som kan 

vara till hjälp. 

Vi har olika sätt att skriva både vad gäller stil och sätt att organisera vårt skrivande och 

texten. Det finns egentligen inget ”ett-bästa-sätt”, men det finns konventioner inom 

akademiskt skrivande som du måste behärska. Du kan bland annat få hjälp av Riktlinjer för 

akademiskt skrivande och Stilguiden vad gäller formalia. Akademiskt skrivande kan ändå 

variera beroende på olika traditioner och antropologin har utvecklat ett särskilt sätt att skriva 

där etnografin står i centrum. Här kan du ta hjälp av att studera hur exempelvis andras 

uppsatser, tidskriftsartiklar, enskilda kapitel och monografier är strukturerade och skrivna. Gå 

igenom de texter du har haft på tidigare kurser. Underskatta inte imitationens konst (utan 

att plagiera förstås). Tänk på hur introduktionen presenterar problemet, syftet och 

forskningsfrågorna, hur argumenten presenteras, hur underrubrikerna är formulerade och 

fördelade i texten, hur texten är uppdelad i stycken, hur slutsatsen relaterar tillbaka till tidigare 

delar av texten, problemformuleringen, syftet och forskningsfrågorna. 
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När det gäller din presentation av forskningsfältet så glöm inte att gå tillbaka till 

kurslitteraturen. Om du skriver om genus och sexualitet använd då litteraturen som du hade 

på den kursen, om de framstår som relevanta. Om du skriver om miljöfrågor gå tillbaka till 

litteraturen på kursen Miljö och samhälle o.s.v. 

Att söka i tidskrifter är ett bra sätt att orientera sig inom det forskningsfält som du 

tänker skriva din uppsats i. Genom tidskriftsartiklarna kan du sedan med hjälp av deras 

referenslistor söka dig vidare till andra artiklar, redigerade volymer och monografier.  

Tidskrifter som kan vara bra att söka efter artiklar i är: 

American Anthropologist, American Ethnologist, Cultural Anthropology, Ethnos, Journal of 

the Royal Anthropological Institute, Social Anthropology (dessa är generella tidskrifter som 

publicerar artiklar inom många områden inom antropologi). 

Det finns också specialtidskrifter som riktar sig till forskare som är särskilt intresserade av ett 

visst område inom antropologi. Exempel på specialtidskrifter är: Medical Anthropology 

Quarterly; Journal of Linguistic Anthropology; PoLAR: Political and Legal Anthropology 

Review; Journal of Refugee Studie;, Journal of Ethnic and Migration Studies; Culture, 

Agriculture, Food and Environment; Visual Anthropology Review. 

Ni kan bland annat hitta dem i databasen anthrosource eller JSTOR på Stockholms 

universitetsbibliotek.  

Ett annat bra sätt att orientera sig inom sitt forskningsfält är att läsa så kallade 

Readers. Om du exempelvis skriver om känslor kan du börja med att läsa: The Emotions. A 

Cultural Reader redigerad av Helena Wulff. Readers är redigerade volymer där redaktören 

satter ihop en bra översikt över ett visst område. 

Ett tredje bra sätt att orientera sig inom sitt forskningsfält, särskilt när du identifierat ett 

antal begrepp som är viktiga för din uppsats, är att använda dig av encyklopedier, ex. The 

Dictionary of Anthropology. Det är också bra att söka på Google Scholar, men tänk på att du 

skriver inom ämnet antropologi. 

När du använder ditt empiriska/etnografiska material använd det aktivt, låt det tala till de 

analytiska och teoretiska forskningsfrågor som du driver genom uppsatsen. Dina analytiska 

och teoretiska resonemang måste vara baserade på ditt empiriska material. Det räcker inte att 

påstå något. Du måste också visa det. Det kan du göra genom att visa på etnografiska 

exempel från deltagande observation, intervjuer och/eller dokument. Beskriv situationen, 

samtalen och vilka aktörer som var involverade. Låt läsaren komma in i och förstå ditt fält 

och dina informanter i relation till ditt analytiska och teoretiska resonemang. Upprepningsvis, 

kom ihåg att lära av andras texter. Hur har de presenterat sin etnografi? Hur har de använt 

material från deltagande observation, intervjuer och/eller dokument? 

Ungefärlig disposition: 

Sammanfattning/Abstract (ca 3 sidor) 

Sammanfattning eller Abstract som är obligatoriskt, skrivs för att potentiella läsare ska kunna 
avgöra om studien är relevant visavi vederbörandes kunskapsintressen. Sammanfattning/
Abstract ska författas på svenska eller engelska, beroende på vilken publik ni helst vill rikta 
uppsatsen till. Den ska omfatta högst en halv sida (Times New Roman 12p, 1,5 radavstånd), 
och innehålla kortfattad beskrivning av: syfte/problemformulering, teoretisk anknytning, 
metod och material, huvudsakliga resultat och slutsatser
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Nyckelord ska vara 5-8 stycken och skrivna i relevansordning. 

Introduktion (ca 3 sidor)
Problemformuleringen, syftet med studien, vilka forskningsfrågor studien ska besvara och 
hur uppsatsen är strukturerad. Introduktion börjar med att du introducerar uppsatsens 

problemformulering innan du ger en viss bakgrundsinformation så att läsaren förstår vad 

studien handlar om. Förklara varför din problemformulering är viktig genom att referera till 

en teoretisk debatt eller, i vissa fall, praktisk nytta. Du ska specificera och avgränsa ditt ämne, 

innan du kommer in på uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Observera att forskningsfrågor 

som börjar på ”hur” och ”varför” ofta leder till en mer intressant diskussion än om du 

använder ”vem”, ”vad”, ”när” och ”var”. 

Metod (ca 3 sidor) 

I metoddelen diskuterar du ditt val av material och metoder i dialog med andra antropologiska 

texter om metod. Vilka metoder har du använt? Vilket material? Vem inkluderas i din studie 

(social grupp, plats/er, internetsida)? Hur har du samlat in ditt material (till exempel hur har 

du lagt upp dina intervjuer, på vilket sätt gör du deltagande observation)? Hur påverkar du 

som person det material du har samlat in (reflexivitet)? Du kan också mycket kort diskutera 

de etiska problem som du stött på och hur du löst dessa. Glöm inte att ta hjälp av och referera 

till metodböcker inom antropologi. Vad är det för problem du har stött på? Finns det andra 

som har diskuterat på liknade sätt? Vad har de dragit för slutsatser? Allt detta behöver inte 

diskuteras, men identifiera och diskutera vad som är viktigt för din studie. 

Bakgrunden till det empiriska fältet (ca 1 sida) 

En bakgrund till det empiriska fältet. Vad behöver läsaren veta för att förstå ditt insamlade 

material i nästa del av uppsatsen? Den kan också innehålla en historisk bakgrund om det 

behövs för syftet med studien. Ibland kan bakgrunden till det empiriska fältet bakas in i 

metoddelen eller i introduktionen. 

Presentation av forskningsfältet (en litteraturöversikt, din teori) (ca 3 sidor) 

En presentation av forskningsfältet ger en översikt över tidigare studier som är relaterade till 

din problemformulering. Glöm inte att du skriver en uppsats i antropologi. Presentationen 

av forskningsfältet ska därmed ta sin utgångspunkt i teoretiska och analytiska diskussioner 

inom antropologi. Det är inom forskningsfältet som du ska placera din studie. Du ska ta hjälp 

av forskningsfältet för att hitta de teoretiska verktyg som du behöver för att göra analyser av 

ditt empiriska material. Du behöver alltså inte vända dig till någon av de ”stora” som 

Foucault, Bourdieu och Latour för att ”hitta” en teori. Det du behöver är antropologiska 

teoretiska verktyg som kan hjälpa dig att bearbeta ditt empiriska material. Det kan då vara 

bättre att leta bland de antropologiska texter som ligger närmare ditt empiriska forskningsfält. 

Om du exempelvis skriver om medicinska frågor kan du leta efter teoretiska verktyg inom 

medicinsk antropologi. Undvik alltför långa refererat. Skriv istället vad författarna har 

gemensamt. Vad är deras viktigaste slutsatser (resultat)? Vad finns det för motsättningar 

mellan deras studier? Vad är man inte överens om? Vad säger din studie i relation till dessa 

studier? En sådan genomgång visar att du vet vad som finns skrivet i ämnet, men också varför 

just din studie är viktig. Om det inte finns något skrivet om ditt ämne kan du ”låna” från 

närliggande teorier och begrepp. Om det till exempel inte skulle finnas något skrivet om 

Facebook och antropologi kan du söka inom forskningsfältet digital antropologi eller 

antropologi och Internet. För en kandidatexamen kräver vi inte att du ska täcka hela 

forskningsfältet men presentationen, litteraturöversikten, bör omfatta cirka 10-15 böcker och/

eller artiklar. Förhoppningsvis kan du även använda litteratur från tidigare kurser. 
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Empiri och analysdel (ca 9 sidor) 

Två-tre huvudteman (uppdelat under enskilda rubriker) som etnografiskt beskriver och 
utvecklar analysen i relation till ditt teoretiska resonemang som du presenterat i 
introduktionen och fördjupat i din presentation av forskningsfältet. Detta avsnitt är 
uppsatsens huvuddel och består av flera avsnitt. I varje avsnitt analyserar du ditt material 
efter ett ämne (tema) som är relaterat till problemformuleringen. I dessa avsnitt kombinerar 
du detaljerade beskrivningar av ditt material med teoretiska diskussioner. Antropologiska 
uppsatser är ofta ”empirianalyserande”, vilket innebär att du använder teorier för att 
analysera ditt empiriska material. För att underlätta för läsaren ska du börja varje avsnitt 
med en kort ingress (där du talar om vad du tänker göra) och slutord (där du kort redogör för 
vad du kommit fram till). 

Slutsats/Avslutande diskussion (ca 1-2 sidor) 
Här återkommer du till din problemformulering, ditt syfte och dina forskningsfrågor och 
svarar på dem genom att diskutera och summera de viktigaste analytiska diskussionerna i 
uppsatsens empiri och analysdel. Ett sätt att skriva slutsatserna är att börja med att kopiera 
in problemformulering, syfte och forskningsfrågor från introduktionsdelen samt de slutords-
texter som du har skrivit i empiri och analysdelen. Observera att det bara är ett sätt att 
arbeta, ett sätt att påminna sig om vad du har lovat att besvara med din uppsats. Du ska 
därefter bearbeta slutsatstexten. Nu ska fokus ligga på att svara på uppsatsens 
forskningsfrågor i relation till syftet och problemformuleringen. Kan du svara på dina 
forskningsfrågor med hjälp av din empiri? Ibland kan du behöva justera syfte och 
forskningsfrågor så att de återspeglar det som ditt empiriska material kan visa. I slutsatserna 
kan du också ge förslag till vidare studier i ämnet. Om du genom din studie har underlag för 
och vill komma med förslag på hur någonting kan förbättras så kan du avsluta din uppsats 
med det. 

5. Referenser (ca 1-2 sidor)




