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”Att skriva uppsats i statistik”

Allmänna anvisningar för uppsatsskrivande p̊a niv̊an 61-90 hp;
Kandidatuppsats 15 hp

Att skriva en uppsats är ett steg p̊a vägen att skriva ett vetenskapligt arbete.
Syftet är att studenten skall tränas i att självständigt använda sig av kunskaper och
erfarenheter som erh̊allits under tidigare kurser i ämnet för att belysa och behandla
en övergripande fr̊ageställning eller problem.

(1) Uppsatsämne bestäms i samr̊ad med handledaren. Det är till fördel om man
kan välja ett ämne som stämmer överens med den studerandes intressen,
studie- och yrkesinriktning. Speciell assisterande handledare finns utsedd för
att hjälpa uppsatsskrivande under arbetets g̊ang. En preliminär version av
uppsatsen framläggs för genomg̊ang med handledaren som härvid skall kunna
bilda sig en klar uppfattning om arbetets omfattning och kvalitet. En slutlig
version av uppsatsen skall ha granskats och godkänts av handledaren inför
seminariepresentationen.

(2) Enligt gällande kursplaner är närvaro vid en termins seminarier obligatorisk
för studerande p̊a niv̊an 61-90 hp. För godkänt betyg p̊a kursen krävs aktivt
deltagande i seminariet med synpunkter p̊a diskussionsinlägg, d̊a kurskam-
rater presenterar sina uppsatser.

Syftet med seminariet är att öva de tre viktiga färdigheterna

skriva presentera diskutera

eller med ett ord: uppöva kommunikationsfärdighet. Till varje uppsats utser
vi n̊agon att vara ”Diskutant” med uppgift att kritiskt granska den framlagda
uppsatsen. Vid betygsättning p̊a kursen tas hänsyn även till muntlig presen-
tation och diskussionsinlägg under seminarier. All diskussion sker naturligtvis
under kamratliga former! Kallelser till seminarier ansl̊as p̊a hemsidan för sem-
inarier samt skickas till deltagarna i respektive kurstilfälle.

Uppsatsens omfattning bör vara s̊adan att sidantalet (A4 format och nor-
malt radavst̊and) hamnar i intervallet 15-25 sidor. Observera att uppsatsar-
betets omfattning inte behöver vara proportionell mot sidantalet. Tv̊a elever
som tillsammans genomför ett examensarbete om 10 poäng behöver allts̊a
inte skriva en dubbelt s̊a tjock uppsats som en elev som redovisar ett 15
hp-arbete! Det tillkommer handledaren att se till att arbetsinsatsen svarar
mot poängantalet i kursplanen.

(3) Uppsatsarbetet best̊ar som regel inledningsvis av databehandling och bear-
betning. När en stor del av detta arbete är utfört, är det dags att börja skriva.
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Börja med att skriva en plan (synopsis) för uppsatsarbetet. Handledaren (as-
sisterande handledare) hjälper gärna till med detta. Skriv en disposition för
uppsatsen och gruppera materialet efter denna.

Eftersom uppsatsämnena skiljer sig åt till sin karaktär kan det vara sv̊art
att ange en standarddispositionför en uppsats i statistik. Följande punkter
finns emellertid som regel med och kan vara till ledning.
(a) Inledning.

Skriv om bakgrund och förutsättning för arbetet. Tala om syftet med
uppsatsen. Skriv utan formler och tekniska termer.

(b) Data.
Beskriv hur data samlats in (registrerats, genererats, etc). Översiktlig
presentation av det datamaterial uppsatsen grundar sig p̊a.

(c) Metoder - beräkningar - resultat.
Använda metoder, program och formler redovisas. Sammanfatta i tydli-
ga diagram och tabeller.

(d) Diskussion - slutsatser.
En sammanfattning i ord av vad som kommit fram i arbetet. Begränsningar,
alternativa ansatser, osv. Märk: I detta avsnitt skall inte nya formler och
resultat dyka upp!

(e) Referenser, källor, appendix.
Undvik att belasta appendix med omfattande tabeller, diagram o dyl.

(f) Summary.
Skriv en kort Sammanfattning av uppsatsen p̊a engelska (kan placeras
först i uppsatsen) omfattande ca en A4-sida.

En alternativ disposition som ocks̊a kan utgöra stöd vid uppsatsarbetet
kan vara:

• Inledning
• Data (variabler, observationer)
• Metoder
• Resultat
• Sammanfattning
• Referenser
• Appendix
• Summary

(4) Uppsatsen skall vara prydligt utskriven p̊a A4-format. För den typografiska
utformningen av uppsatsen, följ gärna de separat givna typografiska r̊ad. Den
skall vara framställd i ett tillräckligt antal exemplar (15-20) för seminariet.
Institutionen bist̊ar vid kopiering. Uppsatsen skall finnas tillgänglig i färdigt
skick p̊a institutionen i god tid, senast en vecka före annonserad seminarietid.

Vid den slutliga utskriften skall p̊a uppsatsens första sida endast st̊a:
(a) uppsatsens titel
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(b) författare
(c) datering
(d) ämne, betygsniv̊a och omfattning (t ex 15 hp)
(e) handledare

(se bilaga)
Skriv spatiöst, ange noga referenser och källor. Ange programvara. Var

noga med att numrera
• sidor
• avsnitt
• ekvationer
• tabeller
• figurer

Inneh̊allsförteckning behövs som regel inte och inte heller underrubriker.
I en uppsats skriven p̊a svenska skall text (över- eller underskrift) till figurer

och tabeller vara p̊a svenska och stämma överens med kommenterande text i
uppsatsen. Detta gäller ocks̊a symbol- och teckenförklaringar. Det är s̊aledes
inte lämpligt att direkt kopiera in t ex minitab-utskrifter i uppsatsen.

När man i uppsatsen refererar till andra författare (böcker, tidskrifter,
andra källor) kan detta ske genom

• numrering: en siffra inom parentes i texten hänvisar läsaren till rätt
referens i referenslistan. Exempel: “... det visades senare av Mehra [1]
att ...”. I referenslistan ordnas hänvisningarna i löpnummerordning (i
den ordning referenserna förekommer i texten) eller alfabetiskt efter
författarnamn.

• årtal inom parentes efter författarens namn och referenser i lista i bok-
stavsordning efter (första) författarens namn. Exempel: “Vi använder
en linjär regressionsmodell (för en översikt se Montgomery, 1991) ...”,
“Dzhaparidze och Spreij (2000) har visat att ...”. Om man behöver ref-
erera till flera arbeten fr̊an samma år av samma författare lägger man
till en bokstav till tryck̊aret (1995a, 1995b). Denna beteckning finns d̊a
ocks̊a i referenslistan.

• källa, titel inom parentes direkt i texten utan särskild referenslista.
Använd inte gärna fotnoter och/eller notapparat!

Om en referens har fler än tv̊a författare skriver man första författarens
namn samt et al. för att referera till denna. (Det är en förkortning av et alii,
et aliae eller et alia). I referenslistan skall dock samtliga författare namnges.

I litteraturförteckningen anges böcker med författarnamn, bokens titel,
utgivande förlag, utgivningsort och tryck̊ar.

Exempel: Montgomery, D.C., Design and Analysis of Experiments, Wiley,
New York, 1991.

Artiklar anges med författarnamn, artikelns titel, tidskriftens namn, volym-
snr, (̊artal) och sidnummer.
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Exempel: Dzhaparidze, K. & Spreij, P.J.C., Some aspects of modeling and
statistical inference for financial models, Statistica Neerlandica 54 (2000),
265-292.

Om samma flera arbeten fr̊an samma författare förekommer under samma
år lägger man till en bokstav till årtalet. Exempel: New York, 1991a.

För arbeten som saknar författarnamn skall normalt titelns första ord
fungera som uppslagsord.

För material som hämtats fr̊an Internet anges författare, publicerings̊ar och
titel enligt principerna ovan om dessa uppgifter finns. Dessutom måste den
fullständiga Internetadressen till dokumentet anges och - eftersom s̊adant
material ofta är färskvara - anges även det datum d̊a dokumentet fanns
tillgängligt.

Handledaren skall inte avtackas i uppsatsen, men tacka gärna utomst̊aende
som hjälpt till med r̊ad och anvisningar och som kanske ställt datamaterial
till förfogande!

(5) Vem är läsaren? Detta är naturligtvis en fr̊aga man bör ställa sig vid allt
skrivande. Ni skriver i första hand för studiekamrater som deltar i seminariet
och de handledande lärarna. Detta medför att statistiska termer och begrepp
som är väl kända för dessa läsare inte behöver förklaras, däremot givetvis
begrepp och modeIler fr̊an specialkurser p̊a högre betygsniv̊a.

Det förekommer att datamaterial ställs till uppsatsskrivandes förfogande
av utomst̊aende (t ex ett företag eller en klinik). Av artighet och som tack för
hjälpen kan man d̊a vara lite frikostigare med förklaringar av även elementära
(för oss statistiker) begrepp.

I v̊ara uppsatser skall de statistiska problemen st̊a i centrum, men det är
änd̊a synnerligen viktigt att uppsatserna skrivs p̊a god svenska (eventuellt
engelska för utländska studerande). En uppsats är bra att använda tillsam-
mans med betyg och referenser d̊a man söker arbete. En snygg utskrift av
uppsatsen och ett v̊ardat spr̊ak gör ett gott intryck.

Det sätt p̊a vilket vi skriver uppsatser i statistik kan skilja sig i detaljer
fr̊an praxis i andra ämnen. I huvudsak gäller emellertid samma regler här som
annorstädes, t ex d̊a man som utredare hos ett företag eller en förvaltning
skriver ett PM:

• klar och översk̊adlig disposition
• enkelt och klart spr̊ak
• tydligt redovisade resultat i tabeller/diagram
• angivande av förutsättningar för analys/beräkningar
• angivande av källor/referenser

(6) Skriv uppsatsen genomg̊aende i presens (nutid). Skriv allts̊a: Syftet med
uppsatsen är att...”(inte ”... var att..:’). P̊a samma sätt skriv: ”I avsnitt 3
beskriver vi de statistiska modeller vi använder oss av.”
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Skriv inte (med spr̊ak som i skoluppsatser): Först anpassade vi en van-
lig regressionsmodell, med det blev inte bra. D̊a försökte vi med logistisk
regression.”

Skriv: Vi anpassar en logistisk regressionsmodell till materialet. Modellen
skrivs... Resultatet är ...

Försök undvika att influeras alltför mycket av v̊ara engelskspr̊akiga läromedel.
Använd i största möjliga utsträckning svensk (eller p̊a lämpligt sätt försvenskad)
terminologi. Undvik uppdelning av ord: Skriv inte sampel skattningför en-
gelskans sample estimate. Skriv ihop till sampelskattning, eller kanske än
bättre: stickprovsskattning.

Försök f̊a spr̊aket i uppsatsen att flyta”utan plötsliga, abrupta avbrott.
Länka ihop de olika avsnitten i uppsatsen genom formuleringar av typ: ”I
nästa (detta) avsnitt presenterar vi ...(diskuterar vi) ..:”

Var inte rädda för att sälja”uppsatsarbetet till läsaren. Betona gärna det
ni tycker är intressant och bra i uppsatsen. L̊at det synas i uppsatsen att ni
tycker att det varit intressant och givande att skriva uppsatsen!

(7) De synpunkter som kommer fram vid framläggandet av uppsatsen bör beak-
tas och leder eventuellt till n̊agon form av efterkorrigering av rapporten.
Arbetet kan godkännas efter det att arbetet har presenterats, opponentens
kritik har bemötts och rapporten vid behov efterjusterats.
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Inför muntlig redovisning

• Handledaren ger sitt godkännande när arbetet är klart för muntlig redovis-
ning.

• Studenten skall i görligaste mån föresl̊a en opponent till arbetet.
• Studenten skall själv opponera p̊a en uppsats p̊a respektive niv̊a. Vid dessa

kan ”Anvisningar för diskutant vid seminarium” ligga till grund.
• Studenten/erna ser till att uppsatsen finns tillgänglig och framställd i tillräckligt

antal exemplar senast en vecka före annonserad seminarietid.

Efter redovisningen

• De synpunkter som kommer fram vid framläggandet av uppsatsen bör beak-
tas och leder eventuellt till n̊agon form av efterkorrigering av rapporten.
Arbetet kan godkännas efter det att arbetet har presenterats, opponentens
kritik har bemötts och rapporten vid behov har efterjusterats.

• Lämna in uppsatsen i tv̊a exemplar till handledaren.
• En uppsats som skrivs i ämnet statistik skall även registreras i Lunds uni-

versitets uppsatsdatabas, LUP Student Papers. Detta skall göras efter det
att arbetet har presenterats och godkänts och verkställs av författarna. In-
formation of förfarandet finns p̊a hemsidan
http://www.stat.lu.se/utbildning/student/cdnivaa/stak11
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Anvisningar för diskutant vid seminarium

Uppsatsens författare har ca 20 minuter till förfogande för en presentation av upp-
satsen. Diskutanten har 10 minuter, mer kan erfordras men åtminstone 10 minuter
skall utnyttjas av diskutanten! Använd gärna anvisningarna p̊a föreg̊aende sidor när
ni förbereder er.

Tips för diskutant:

Kontrollera att

• uppsatsens titel är adekvat och väl vald
• uppsatsens syfte är klart angivet och att syftet väl uppn̊as
• läsaren f̊ar veta tiIlräckligt om data, hur dessa insamlats/genererats
• modeller/metoder och skattningar presenteras korrekt och är adekvata för

uppgiften (skulle alternativa modeller/metoder kunna övervägas?)
• analyser genomförs p̊a ett korrekt sätt och resultat presenteras p̊a ett tydligt

och översk̊adligt sätt
• resultat tolkas och kommenteras p̊a ett sätt som du kan h̊alla med om (kan

man tolka n̊agot/n̊agra resultat p̊a ett annat sätt?)
• uppsatsen är väl disponerad och balanserad (är n̊agot avsnitt för litet/för

stort?)
• tabeller och diagram är försedda med text och nummer (som utnyttjas i

texten!), formler är lämpligt numrerade
• litteraturen är väl vald och relevant och hänvisad till i texten (kunde ytterli-

gare litteratur ha använts?)
• uppsatsens principiella uppläggning är adekvat
• sammanfattningen ger en klar bild av vad uppsatsen handlar om, hur detta

undersökts och vad resultatet blivit

Slutligen: felaktigheter p̊apekas och kritiska synpunkter ges i kamratlig anda. Författaren
(-arna) skall ges möjlighet att kommentera kritiska synpunkter. Tryckfel och mindre
allvarliga hänvisningsfel kan lämnas p̊a separat lista utan vidare kommentarer.
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Vid betygsättningen beaktas:

• Uppsatsens kvalitet (se mer nedan).
• Studentens grad av självständighet i uppsatsarbetet.
• Studentens opposition p̊a annan uppsats och försvar av egen uppsats.
• Studentens presentation och försvar av egen uppsats.
• Studentens uppfyllande av närvarokrav.

För godkänt

skall uppsatsen uppvisa

• översk̊adlig disposition (och inneh̊allsförteckning i de fall s̊adan anses nödvändig)
• klart syfte med fr̊ageställningar och hypoteser
• korrekta sakuppgifter (t ex i fr̊aga om metodbeskrivning)
• ordagranna citat (vid förekomst av s̊adana) och ordentliga referenser
• adekvat källförteckning
• stringent form
• korrekt spr̊ak

För väl godkänt

skall uppsatsen dessutom uppvisa “det lilla extra“ eller “den extra knorren“. Detta
vara av olika karaktär men kan exempelvis innebära

• högre grad av teoretisk eller metodologisk medvetenhet
• graden av självständighet i s̊aväl problemställning som metodval
• stilistisk mognad

Det betyg som ges p̊a kursen “särskild uppgift“ sammanfattar de prestationer som

• författandet av uppsatsen
• presentationen av uppsatsen
• försvaret av uppsatsen
• eventuell revidering av uppsatsen

innebär, samt även de bidrag till diskussion kring andra uppsatspresentationer ger
upphov till.


