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Förord

Denna handledning har tillkommit i samband med mitt arbete med B-
seminariet, med introduktionskursen i vetenskapsteori på C-nivån och med
handledning av uppsatsskrivande studenter på C- och D-kurserna vid Eko-
nomisk-historiska institutionen.’

De senaste åren har inneburit stora forändringar i arbetet med att for-
bättra kvaliteten på utbildningen som en följd av att antalet studenter ökat
kraftigt under 1990-talet.  För närvarande pågår ett intensivt utvecklings-
arbete både i Uppsala och vid flera andra ekonomisk-historiska institutio-
ner i landet. 1 detta arbete ingår också mellan institutionerna ett ökat sam-
arbete som tenderar att bli alltmer systematiskt.

Också antalet handledningar som behandlar uppsatsskrivande och veten-
skaplig metod tycks ha ökat, allmänt sett, vilket bland annat lett till alltmer
tematiserade handledningar.2  Således finns nu handledningar där forskare i
ekonomisk historia medverkar eller står bakom i formalia, i kvantitativ
metod, i historieteori samt i vetenskapligt skrivande.’ Handledningar av
mer praktisk och övergripande karaktär tycks förekomma främst som
otryckta stencilversioner vid de ekonomisk-historiska institutionerna.

Föreliggande handledning avser att komplettera de tidigare nämnda och
i synnerhet Seminarieuppsatsen. En genomgång av formella krav av Bob
Engelbertsson och Lynn Karlsson som for närvarande används på alla ni-
våer vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala. Den här framställ-
ningen är, som framgår av titeln Att formulera och lösa vetenskapliga pro-
blem, ganska snävt inriktad på val och formulerande av själva forsknings-
problemet - problemformuleringen - och hur det kan och skall lösas. Där-

’ Jag vill tacka för synpunkter, kommentarer och förslag till forbättringar från de
övriga lärare som arbetar med metodutbildning vid Ekonomisk-historiska institutionen:
Maths Isacson Mats Morell,  Lynn Karlsson, Mattrits Nyström och Kersti Ullenhag.

* Se exempelvis forlaget Studentlitteraturs broschyr Forskningsmetodik och
vetenskapsteori.

3 För formalis, se Engelbertsson B & Karlsson L 1992; grundläggande kvantitativ
metod i Eggeby E & Söderberg J 1995 (2 uppl). Ett kortfattat ekonomisk-historiskt
inhopp på historieteorins område är Jarrick A & Söderberg J 1993; ett område där det
dock finns en hel del annan nyutkommen litteratur. Arne Jarrick medverkar även i
skrivhandledningen Från tanke till text tillsammans med Olle Josephson: Jatrick A &
Josephson 0 1988.
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utöver ges några praktiska råd kring arbetet med problemformuleringen
under arbetets gång, framfor allt med utgångspunkt från den ständiga om-
formuleringen av forskningsproblemet som följer när det skall anpassas till
det källmaterial som används.

Vare sig allmän och översiktlig information om teori och metod eller
praktiska råd kring seminarieuppsatsens disposition och formalia tas upp
här. Sådan information är redan väl tillgodosedd i tidigare handledningar.

Handledningen är tänkt att fungera i samspel med undervisningen och
eget arbete under uppsatskursen. Läs den rakt igenom när kursen börjar
och återvänd sedan till den for noggrannare läsning i samband med att du
själv formulerar och omformulerar ditt forskningsproblem. De exempel på
hur problemformuleringen konkret kan gå till speglar ungefär hur man bör
jobba med alla forskningsfält. Läs därför igenom dem noga även om själva
ämnet inte handlar om det du tänker skriva om.



Introduktion

Problemformulering är kärnan i all vetenskaplig verksamhet.’ Din uppsats
kretsar kring en huvudfrågeställning som uppsatsen syftar till att besvara.
Detta innebär bland annat att sättet att samla och strukturera information
styrs av vad du vill ha reda på enligt vad som utsägs i uppsatsens syfte och
frågeställningar. Ibland utgår uppsatsen från en hypotes istället for en
frågeställning. En hypotes är ett annat ord for påstående och uppsatsens
syfte är i detta fall att pröva om påståendet stämmer (verifiering) eller är
oriktigt (falsifiering). Att bevisa att en sak är falsk tillfor lika mycket ny
kunskap som att visa att en hypotes är riktig.’

Ett ekonomisk-historiskt forskningsproblem har ofta sin utgångspunkt i
ett större sammanhang eller teoribildning.6  (Figur 1) Teorier kan vara rela-
tivt enkla påståenden som att utbudet skapar sin egen efterfrågan (Say)
eller Greshams lag. Normalt menar man dock med teori ett system av hy-
poteser eller delteorier som är systematiskt relaterade till varandra. Vare
sig man utgår från ett perspektiv (exempelvis genusperspektiv), en veten-
skaplig debatt (Brennerdebatten) eller en teori i mer formell mening
(publit-choice),  syftar den vetenskapliga problemformuleringen till att
härleda en distinkt frågeställning eller hypotes som framställningen skall
behandla.’ Nästa steg är att finslipa och avgränsa den så att den blir under-
sökningsbar eller härleda undersökningsbara delfrågor ur den (op-

4 För problemformulering i relation till ett enskilt arbete se Larsson A H & Norborg
L-A 1992 s 13-14; Ejvegård R 1993 s 19-22, 25-26, 84-85 och 124-25; Adamson  R
1980 s 280; Patel  R & Tebelius U 1987 s 45 ff; Ekman S, Thullberg P, Amark K (red)
1993. Dessa författare beskriver hur man ska göra. Detta bör jämforas med bra exempel
på hur olika författare gjort i färdiga uppsatser, se exempelvis Åberg 0 & Öster J 1995
och Skarfors  R 1997.

’ Se filosofen Karl Poppers kritik av induktionslogiken och pläderande for falsifiering
som enda giltiga vetenskapliga metod samt Imre Lakatos forsök att modifiera denna
“naiva” falsifikationsstrategi till “sofistikerad” falsifikation inom forskningsprogram;
Popper K 196 1 och Lakatos 1 i Lakatos 1 & Musgrave  A (red) 1970.

6 Här följer ett par exempel, framför allt från institutionens forskning, på
problemformulering utifrån hur enskilda arbeten ingår i en större ansats ofta med
utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv: L indgren  H  & Ullenhag K 1985,
företagshistoria; Magnusson L & Söderberg J 1997, konsumtionshistoria; Floren A &
Rydén G 1992, industrialisering, Jatrick A 1985 mentalitetshistoria.

’ Hirdman Y 1992, The Brenner Debate 1990 (1985),  Granqvist R 1987.
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erationalisera) - allt detta behandlas mer i detalj nedan. 1 ekonomisk
historia innebär detta i allmänhet att man letar upp ett lämpligt källmaterial
där ett urval skrivs av (excerperas), bearbetas och sammanställs på ett så-
dant sätt att de uppställda frågorna kan besvaras. En viktig del är, som vi
ska se, att precisera i vilken grad en fråga besvarats. Det är mycket sällan
som ens ett väl avgränsat problem blir löst i sin helhet. Vanligt är också
inom vetenskapen att fördjupade studier leder till att nya frågeställningar
eller hypoteser ställs upp.

Figur 1: Problemformuleringens plats i forskningsprocessen (1-4)

1. Teori/perspektiv
2. Frågeställning/hypotes
3. Undersökningsbar frågeställning/hypotes
4. Metod och material/källkritikegreppsdetinitioner
5. Excerpering och sammanställning av information
6. Analys och redovisning

Det är viktigt att komma ihåg att problemformuleringen ständigt måste
finjusteras och omformuleras när man undersökt källmaterialet lite när-
mare. En delfrågeställning kanske måste skäras bort men å andra sidan vi-
sade sig materialet ge information om andra aspekter som tidigare inte var
kända. Detta samspel mellan problemformulering och källmaterial ger en
kvalitativ forbättring med ökad förståelse under omformuleringen av
forskningsproblemet.



Målsättningen med uppsatskursen
historia

i ekonomisk

Vetenskapens övergripande målsättning är att ta fram ny kunskap.’ Syftet
med uppsatskursen är att i miniatyr rekonstruera hur denna process går till,
från inledande idé till färdig text. De principer för problemformulering, in-
samling av material, författande av färdig text, framläggande av resultat för
kritisk diskussion på uppsatskursens seminarier samt slutredovisning av en
helt färdig produkt är samma principer som tillämpas på högre nivåer.

Målet med kursen är att du som student skall få fram ny information,
antingen genom att sammanställa befintlig litteratur (exempelvis via sys-
tematiska jämförelser av olika ståndpunkter), eller genom att utnyttja bear-
betningar (statistik, minnesmaterial), eller genom att insamla och bearbeta

’ Uppfattningen om hur vetenskap skall bedrivas har periodvis gått kraftigt isär. Ovan
berördes Poppers  kritik av den logiska empirismen. Thomas Kuhns syn på vetenskapen
som paradigmskiften och en av hans föregångare, Ludwik Fleck, brukar också nämnas i
detta sammanhang, Kuhn T 1979 (1970) och Fleck L 1997 (1935). Numera finns en rad
grundläggande kriterier på vad vetenskap är som de flesta vetenskapsman och -kvinnor
nog kan enas kring. Vetenskap utövas av vetenskapspersoner som utforskar vissa
avgränsade områden vilket medfor resultat. Vetenskap bestar i högre grad av
gemensamma kunskaper än enskilda personer och den sammantagna kunskapen utgör
kunskapskärnan. Den har kunnat uppnås genom att vetenskapspersonerna arbetar efter
gemensamma metoder eller om man så vill efter gemensamma regler. Vetenskapen gör
monopolanspråk genom att vara en samhälleligt sanktionerad auktoritet i sakfrågor.
Vetenskaplighet kännetecknas av att vetenskapen är offentlig, beskriver, konstaterar och
förklarar: Vad beror en sak på, varfor förhåller det sig så? Vetenskapen skall också vara
kritiskt granskande och ifrågasättande. Vetenskaplighet står alltså som motpol till sunt
förnuft, fordomar och tro. Forskningen på universitet och högskolor består av grund-
forskning och tillämpad forskning. Även grundforskning måste vara underkastad
principen om en handlings vettighet. Kunskaper om enskilda fakta är vetenskapligt
intressanta endast om de har relevans for en forklarande framställning, exempelvis
utifrån en teori. Också värderingar spelar in: Vetenskap är vad man kan anse är värt att
veta enligt värderingar. Grundforskning är i hög grad underkastad kravet att all
observation forutsätter någon form av perspektiv eller teoretiska utgångspunkter.
Perspektivet leder till formulering av vissa uppgifter, problem och frågeställningar.
Problemen måste också vara lösbara, möjliga att pröva eller undersöka, enligt
gemensamma bedömningskriterier for att bedöma en föreslagen lösnings rimlighet.
Slutligen innebär ett vetenskapligt perspektiv en gemensam begreppsapparat; ett slags
problemlösningsmodell som alla använder gemensamt.
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historiskt källmaterial (primärmaterial i form av räkenskaper, brev, proto-
koll).

Kursen syftar också till att ge ny insikt om hur kunskap är uppbyggd.
Den bild du fått i kurslitteraturen av den ekonomiska och sociala utveck-
lingen är uppbyggd av fakta, dokumenterade parallellt med icke under-
byggda påståenden, tolkningar, uttalade och dolda antaganden. Ofta fram-
går det inte tydligt vad textens påståenden baseras på for information. 1 din
uppsats skall det vara tvärtom. Du skall veta vad olika författare grundar
sina påståenden på, till exempel egna eller andras undersökningar. Du skall
också noga hålla isär information som bygger på undersökningar och in-
formation som bygger på sammanfattningar av undersökningar.’ 1 tolkande
vetenskaper som samhällsvetenskap bör man sträva efter att specificera
vad man vet, vad man tror och vad man antar. Att man tydligt redovisar
vad man vet, tror och antar hypotetiskt innebär inte - som många felaktigt
tror - att man betraktar mer kvalitativa aspekter som icke undersöknings-
bara. Tvärtom kan en ny tolkning eller en alternativ idé utgöra ny kunskap
även om den inte är underbyggd. Det viktiga är istället att den blir möjlig
att undersöka eller möjlig att problematisera (fördjupa eller hela tiden gå
vidare med att betrakta ett fenomen från nya synvinklar).

Tyngdpunkten i uppsatskursen ligger på att lära sig tillämpa den veten-
skapliga metod som inhämtats i de tidigare metodkurserna. 1 korthet lär
man sig det genom att ur en forskningsproblematik (perspektiv, teorier,
hypoteser, modeller) definiera begrepp och härleda undersökningsbara frå-
geställningar ur begreppet eller begreppen. Frågeställningarna konkretise-
ras och finslipas samtidigt som man samlar in (excerperar) och bearbetar
det material som skall besvara dem. 1 ekonomisk historia görs ofta en frå-
geställning undersökningsbar eller testbar (vetenskapligt prövbar) genom
att den konkretiseras i relation till ett specifikt källmaterial. Att överföra en
större frågeställning till undersökningsbara delfrågor kallas att operatio-
nalisera frågeställningen. När man har gjort det kan man med hjälp av sin
undersökning se om ett fenomen forhåller sig si eller så eller om ett påstå-
ende är rätt eller fel. Oftast innebär nedbrytningen i flera delfrågor och
dessas besvarande att den ursprungliga större frågan inte kan besvaras i sin
helhet. Hur allt detta går till rent konkret framgår av följande exempel,
hämtat från ett vanligt uppsatsämne. (Se även Figur 2)

9 Åmark K s 9 i Ekman S, Thullberg P, Åmark K 1993.
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1 forskningsprogrammet Konsumtion och industrialisering i Sverige
1820-1914,  studeras bland annat den tidiga marknadsföringens framväxt.1°
Hela detta deltema kan formuleras i en grundläggande öppen frågeställning
uttryckt som När, var och hur växte marknadsföringen fram i Sverige?
Som framgår är frågan alldeles for omfattande for att undersöka i en semi-
narieuppsats. För att åstadkomma en undersökningsbar frågeställning i en
seminarieuppsats måste huvudfrågan avgränsas och brytas ned i delfråge-
ställningar. 1 samband med det måste vi tala om vad vi avser med den un-
dersökta företeelsen. Med andra ord, begreppet marknadsföring måste de-
finieras for att kunna operationaliseras. Det görs med hjälp av litteraturen
på området. Vi delar in huvudfrågan i delområden genom att låta begreppet
marknadsföring konstitueras av de tre komponenterna annonsering, utgi-
vande av kataloger, priskuranter, som beskriver produkterna vid enskilda
fabriker/affarer  samt framställning av affischer och skyltar vid fabri-
ker/affarer.” Vi väljer därefter att undersöka vad vi uppfattar som den vik-
tigaste komponenten, annonsering som i sin tur sönderfaller i annonsering
i dagspress, i periodiska tidskrifter samt i kalendrar. Därur väljs delkom-
ponenten dagspress som avgränsas till en undersökning av en enda tidning,
Norrköpings Tidningar.

Den övergripande huvudfrågan När, var och hur växte marknads-
föringenfiam  i Sverige? har nu brutits ned och avgränsats till delstudie av
när och hur annonseringen växtefiam  i Norrköpings Tidningar. Avgräns-
ningen är dock fortfarande for vid for en uppsats i ekonomisk historia. Den
undersökta tidningen består av tiotusentals utgivna nummer. Den finns ut-
given från år 1787 då den ombildades ur gamla Norrköpings Weko-
Tidningar vilken utgavs från 1756. Inte bara avgränsningen i tid är for vid
utan även begreppen annonsering, hur och när.

Annons (lat. annuntio, tillkännage, förkunna) avser ett betalt erbjudande,
meddelande eller tillkännagivande, i detta fall i en tidning. Annonsering

” Magnusson L & Nyberg K 1995.
” An konstituera ett begrepp med ett urval komponenter illustrerar vilken central roll

urval, tolkning och egna ställningstaganden spelar i forskningen. 1 exemplet låter vi de
tre komponenterna tillsammans utgöra företeelsen marknadsföring som mycket väl
skulle kunna tänkas bestå av ytterligare komponenter. Hade undersökningen av
marknadsforingen avsett en senare period borde komponenten sponsring också ingått,
Man måste i ett fall som detta motivera sitt val av komponenter så att det framstår
rimligt att de speglar begreppet. Hur överväganden av detta slag går till i praktiken
framgår väl i introduktionskapitlen till ett par svenska arbeten om levnadsstandardens
utveckling, Gustafsson B 1965 och Cornell L 1982
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avser annonsers användande, oftast i kommersiellt syfte och oftast som re-
klam.12  Här avgränsas undersökningen till annonsörer från handel och
industri.” Därefter avgränsas frågan ytterligare till forändringen av annon-
seringen mellan tioårsintervall från början av 1800-talet  till slutet av 1800-
talet; ordet när i frågeställningen. Av den totala utgivningen görs ytterli-
gare en avgränsning: annonseringen studeras april, juli och november må-
nad for varje år. För dessa månader excerperas samtliga annonser med av-
seende på andel av den totala sidans yta, vem som annonserar och vad som
annonseras om vilket tillsammans besvarar ordet hur i frågeställningen.
(Bilaga 1)

” Definitionen efter Nationalencyklopedien 1989 s 401.
” 1 en verklig undersökning skulle även uttrycken handel och industri behöva

definieras. Ser man dem som juridiska kategorier kan man ta med alla annonser från
annonsörer som definierades som handlare och industriidkare. Ett stort problem som då
uppstår är att vad som juridiskt definierades som handel och industri växlade kraftigt
mellan 1863 och 1914, se exv Hammarström 1 1970 s 197-98. Ännu större svarigheter
uppstår om man definierar annonsörerna utifrån en typologisk definition av handel och
industri. Det vill säga om man utifrån någon ekonomisk teori säger att en viss typ av
organisation är att se som handel och/eller industri. Då finns alltid grupper inom de
juridiska kategorierna handel, hantverk och industri som hamnat fel och ett omfattande
rekonstruktionsarbete måste vidtas. Att vara noga med begreppen har betydelse for
resultaten av vetenskapliga undersökningar och har framför allt betydelse for en riktig
tolkning av utfallet. Ett kort exempel. Anta att man valde att studera hur
industristrukturen i Sverige forändrades före 1815 från en juridiskt utgångspunkt, det
vill säga utifrån definitionen av industri enligt den officiella industristatistiken. Då
skulle man finna att textilindustrin var överlägset viktigast följd av socker- och
tobaksframställning. Jämbruk, sågverksrörelse, tjärframställning och kvarnrörelse
registrerades nämligen inte som industri. Skulle man omvänt från någon form av
typologisk utgångspunkt hävda, att industri är storskalig tillverkning utom rent hantverk
och jordbruk skulle man finna  att jämhanteringen var den överlägset mest omfattande
industrin under 1700-talet  medan textilindustrin var en kvantitativt obetydlig
verksamhet, Den typologiskt grundade tolkningen leder i detta fall till en rimligare bild
av industristrukturens proportioner och förändring än vad den juridiskt grundade skulle
göra.
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l vad författaren gör för antaganden
l vad författaren gör anspråk på att veta
l vilken vetenskaplig metod och urvalsprincip faktaunderlaget bygger

På
l på vilka punkter författaren gör mer eller mindre rimliga tolkningar
l vad det finns för förutsättningar att jämföra resultaten med liknande

undersökningar
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Problemformuleringens redovisning i uppsatsen

Den vetenskapliga framställningens utformning är skild fran de flesta
andra genom att inledningen har en så framträdande roll; det är där pro-
blemformuleringen redovisas. Delvis har inledningens omfång att göra
med att ett vetenskapligt mål är ny kunskap. Framställningen måste därför
specificera nuvarande kunskap for att vi skall kunna veta om ny kunskap
tillförts av den egna undersökningen. 1 avslutningsdelen bör du därför ak-
tivt diskutera hur dina resultat samstämmer med eller avviker från den bild
av problemet som framgår av tidigare forskning. Därmed har forsknings-
läget förnyats och utvecklats. Vi vet mer om ett problem efter en veten-
skaplig undersökning.

Forskningsläget i din uppsats består av ett par centrala böcker i ämnes-
området. Din uppgift är att relatera hur samstämmiga eller avvikande dina
resultat är från de uppfattningar som framfors i de böcker, som du be-
handlar. Ibland kan nya resultat medfora att känd information ses på ett
nytt sätt.

Den följande genomgången av problemformuleringens plats i uppsat-
sens olika delar är disponerad efter de avsnitt som vanligen ingår i en upp-
sats i ekonomisk historia och är sammanfattad i figur 3. Därefter behandlas
ett antal temata som är mer direkt knutna till arbetet med forsknings-
problemet under kursen och utarbetandet av uppsatsen. Den delen bygger
främst på mina erfarenheter av arbete med uppsatsskrivande studenter.
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Figur 3: Den vetenskapliga framställningens disposition.

INLEDNING

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Titelsida
Innehållsforteckning
Inledande bakgrund
Forskningsl&ge:  genomgång av ett eller flera tidigare arbeten inom
undersökningsområdet
Uppsatsens övergripande syfte
Avgränsning och konkreta frågeställningar med vilka syftet
tillgodoses
Begrepp
Metod och material. Operationalisering (överföring av
frågeställningar till undersökningsbara delfrågor), källkritik, urval,
mätmetoder.
Uppsatsens fortsatta disposition

ÄMNESBEHANDLING

10. Resultatbeskrivning

AVSLUTNING

11. Sammanfattande slutsatser
12. En jämförelse av resultaten med tidigare forskning
13. Referat av uppsatsens innehåll (abstract, ca 150 ord)
14. Vidare diskussion, epilog etc
15. Käll- och litteraturforteckning
16. Noter
17. Eventuella bilagor
18. Eventuell exkurs
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Olika slag av problemformulering

Inledningsdelen i uppsatsen skall ange din undersöknings huvudfråga och
på vilket sätt den skall undersökas. Inledningen föregås av en titelsida med
en informativ rubrik som talar om for läsaren vad din uppsats handlar om
och innehållsforteckningen ger en snabb överblick av hur den är dispone-
rad. 1 den inledande bakgrunden bör det framgå vad du ska undersöka och
varfor det är intressant. Genom forskningsläget motiveras undersökningens
uppläggning och utformning vilket mynnar ut i det konkreta syftet med
uppsatsen. Detta delas in i undersökningsbara frågeställningar som uppsat-
sen syftar till att besvara. Oftast kan en frågeställning besvaras på flera
olika sätt. Varje sätt har sina for- och nackdelar. Beskriv därför utförligt
och konkret hur du ska besvara dina frågeställningar (din metod). Överväg
noggrant for- och nackdelar med den metod du valt. Precisera i vilken ut-
sträckning delfrågorna besvarar din huvudfrågeställning respektive vilka
aspekter som avsiktligt lämnas obesvarade. Resonera kring för- och nack-
delar med olika tänkbara alternativ och motivera ditt val.

En uppsats utgår oftast från ett intresse från dig själv och en övergri-
pande ide inom något område. Den första diskussionen med handledaren
syftar till att göra din idé undersökningsbar. Oftast sker detta genom att
man formulerar frågor, ofta med något material i baktanke.

Men också konkreta frågeställningar kan vara för vittomfattande som vi
också såg ovan; till exempel är frågan om huruvida den ekonomiska ut-
vecklingen styrs av generella lagar som vi kan upptäcka, viktig angelägen
och distinkt men inte undersökningsbar for en uppsatsskrivande student.

En seminarieuppsats kan ha flera olika slag av problemformulering:

l den öppna frågan
l hypotesprövning
l hypotesgenerering
l prediktion
l modellresonemang/simulering

Vanliga i ekonomisk-historiska studier är den öppna frågan och pröv-
ning av påståenden i tidigare forskning. Generering av nya hypoteser, for-
utsägelser om kommande förlopp baserade på tidigare erfarenheter
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(prediktian)  samt modellresonemang och simulering är mindre vanliga och
behandlas inte här.

Den öppna frågan kan växa fram på följande sätt: Anna Andersson är
intresserad hur hemmamarknaden växte fram på den svenska landsbygden
under 1800-talet.  Hon bestämmer i samråd med handledare att avgränsa sin
undersökning till ett härad på landsbygden. Genom att studera ett slump-
mässigt urval bouppteckningar (forteckningar av ett hems inventarier i
samband med dödsfall) avser hon att studera hur hem- och hantverkstill-
verkade varor successivt ersätts av fabrikstillverkade varor. Med hjälp av
tidigare litteratur kan hon se att en första kraftig ökning av försålda fab-
riksvaror på landsbygden antas ha skett på 1830-talet  och 1840-talet  när
böndernas välstånd ökade. Hon väljer därför att jämföra bouppteckningar
från 1820-talet  med bouppteckningar från 1850-talet  som hon antar speglar
inköp av fabriksvaror decennierna före. Med hjälp av litteraturen avgränsar
hon också studien till en vara, sidenvaror. Hon har läst att andelen siden-
varor generellt antas öka under perioden. Hon delar med hjälp av litteratu-
ren in landsbygdsbefolkningen i ett agrart överskikt, bönder, samt jordlösa
underklasser. Då kan hon dels undersöka hur ökningen såg ut för olika so-
ciala skikt, dels vilka slags sidenvaror (schaletter, gardiner, möbeltyger,
halsdukar, strumpor) olika sociala skikt köpte.

En öppen fråga kan i sin färdiga form ha följande lydelse i Anna An-
derssons uppsats: hur forändrades innehavet av fabrikstillverkade siden-
varor i det undersökta häradet (rättsligt avgränsat landsbygdsområde)
mellan 1820-talet  och 1850-talet  för det agrara överskiktet, bönderna re-
spektive det agrara underskiktet? Samma undersökning skulle också kunna
utgå från en hypotes formulerad utifrån litteraturen: Innehav av fabrikstill-
verkade varor spreds socialt från högre skikt till lägre skikt i det under-
sökta häradet på grund av att lägre skikt efterhärmade högre skikt!

Som framgår ställer hypotesen högre krav på undersökningens stringens
än den öppna frågan. För att den öppna frågan skall anses besvarad i upp-
satsen krävs inte mer än en noggrann angivelse av källmaterial, källkritik,
urval och metod samt en resultatredovisning av de tre sociala skiktens in-
nehav av den undersökta varan de undersökta perioderna. Hypotesen krä-
ver därutöver att forfattaren specificerar hur utfallet skall se ut for att vara
verifierat (bekräftat) och omvänt: hur skall utfallet se ut for att man ska
kunna säga att fabrikstillverkade varor inte spreds socialt. Sist, under vilka
utfall skall frågan anses obesvarad, det vill säga att hypotesen varken är
verifierad eller falsifierad.
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Anna Andersson väljer hypotesen: Konsumtionen av fabrikstillvo-kade
varor spreds socialt från högre skikt till lägre skikt i det undersökta haru-
det på grund av att lägre skikt efterhärmade högre skikt. 1 samrad med
handledare specificerar hon de tänkbara utfallen på förhand enligt följande,
förutsatt att hon följer den metod som beskrevs ovan:

1. Om alla skikt innehar samma varor och de högre skikten innehar
större mängder än de lägre är hypotesen är forenlig med utfallet men inte
verifierad. Den kan verifieras först med flera tätare nedslag där lägre skikts
innehav måste likna den som högre skikt hade nedslagsperioden innan. Det
kan vid ett sådant utfall anses stå utom allt rimligt tvivel att lägre skikt ef-
terhärmade högre skikt när konsumtionsmönstren forändrades.

2. Om skikten hade olika slag av sidenvaror den senare nedslagsperio-
den: de högre heminredningstyger och de lägre schaletter är hypotesen fal-
sifierad. De rikare skikten, bönder och överskikt prydde sina hem med
större mängder gardiner och möbeltyger. Torpare och backstugusittarhus-
håll innehade främst sidenschaletter vilka främst användes for exponering
gentemot andra utomhus och innehade totalt sett små mängder. Utfallet vi-
sar att andra faktorer än social efterhärmning styrde konsumtionsmönstren.

3. Även om utfallet blir som i punkt 2 måste det tolkas med forsiktighet.
Sidenvaror var bara en av flera fabrikstillverkade varor. Undersökningen
av en vara kan därför bara ge en utgångspunkt för hur det forhöll sig med
andra fabrikstillverkade varor.

Vi ser att hypotesprövning inte bara kräver mer analys av vad utfallen in-
nebär jämfort med den öppna frågan. Den kräver också som den formule-
rats här, en större och fördjupad undersökning med fler än två nedslags-
perioder. 1 detta tänkta fall vore den öppna frågan lämplig for B-nivån me-
dan hypotesprövningen passar bättre for C- eller D-nivån.

Anna Andersson skrev sin uppsats inom forskningsprogrammet Konsum-
tion och industrialisering i Sverige 1820-1914 som nämndes tidigare. Stu-
denter vid ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala inbjuds varje ter-
min att skriva sina uppsatser inom ramen for institutionens egna forsk-
ningsprogram. De program som är aktuella detta läsår presenteras av semi-
narieledaren.
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Att skriva sin uppsats inom ett forskningsprogram har flera fordelar.”
De medverkande forskarna är intresserade och kunniga inom sina omraden
och handledningen blir därmed mer avancerad jämfort med handledningen
inom ämnesområden där institutionen saknar egen forskningskompetens.
Arbetet med att hitta på forskningsproblem och få fram materia1 blir också
mindre betungande och mer tid kan istället ägnas åt arbetet med själva
uppsatsen. Ofta finns också en rad uppsatser från tidigare år att jämfora sin
egen kommande undersökning med. Det har flera fördelar. Dels ser man
lätt om arbetssättet i projektet verkar passa ens egna intressen, dels kan ti-
digare uppsatser på B-, C- och D-nivån sammanställas och jämforas for att
besvara lite mer omfattande frågeställningar. Du kan få hjälp med att ta
fram och kopiera tidigare uppsatser genom att konsultera institutionens
uppsatsregister över arkiverade uppsatser från tidigare terminer. Uppsatser
finns arkiverade från år 1950 och framåt.

” Jfr Ejvcgird  R 1993 s 23.
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Problemformuleringen i det löpande arbetet med
uppsatsen: anvisningar och råd

Arbetet med uppsatsen (här B-uppsatsen men principerna är identiska för
C-uppsatsen) vid Ekonomisk-historiska institutionen består av fem faser:
ämnesval med problemformulering, seminariediskussion kring problem-
formuleringen baserad på en forundersökning som redovisas skriftligt, eget
uppsatsarbete, genomgång av råmanus samt slutseminarier. (Figur 4) Ar-
betet avslutas med slutseminarier då du är heltidssysselsatt dagligen med
seminarieverksamhet (B-nivån). Seminarierna är övningar som syftar till
att utifrån färdiga uppsatser diskutera hur väl forfattaren lyckats med sin
undersökning.

Figur 4: Principschema över uppsatskursen

1. Val av ämne och formulering av frågeställningar. Författande av PM
motsvarande punkt 1-9 i Figur 3.

2. Ventilering av PM i grupp. Fritt arbete.
3. Fritt arbete
4. Gnuggning av råmanus. Upptryckning av seminarieversion.

5. Slutseminarier. Försvar av egen uppsats (respondent). Opposition av
annan uppsats (opponent). Aktivt deltagande i samtliga seminarier.
Obligatorisk närvaro.

Val av ämne och frågeställningar, författande av PM

Börja fundera på ämnesval redan vid terminsstarten och arbeta vid sidan av
teori- och metodkurserna med utarbetandet av konkreta frågeställningar.
Du bör ha valt ämne när uppsatskursen börjar.

Ämnesvalet skall göras i samråd med den lärare som har seminariet. Det
ska vara något du finner intressant men det skall också tillgodose målsätt-
ningen från institutionens sida; att lära dig formulera och självständigt un-
dersöka avgränsade ekonomisk-historiska problem. Med andra ord: ditt
forskningsproblem skall vara undersökningsbart.
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Som nämndes tidigare finns en rad ämnesforslag formulerade tiil din
ll.iälp.  De är oftast knutna till något av institutionens pågående forsknings..
program. Inom dessa teman: for närvarande inom forsäkringsväsen, genus,
konsumtion, transporter och kommunikationer, bank- och finanshistoria
kan du samarbeta med forskare på olika nivåer och studenter pa högre
nivå. Ämnesforslagen kan modifieras efter ditt eget intresse och din lägg-
ning. Fördelen med val av ämne inom institutionens forskningsprogram är
att du sparar tid och kan gå direkt på din egen undersökning och mer ex-
akta problemformulering. Litteratur och källmaterial är redan kartlagda
och framtagna av forskarna inom programmet. Handledningen blir kvalifi-
cerad.

Om du väljer att helt självständigt utforma ett forskningsproblem är det
som nyss nämndes viktigt att arbeta med detta redan från början av termi-
nen. Det ofta tidsödande arbetet med att söka litteratur och annat material
finns det inte utrymme for när uppsatskursen väl börjat. Många spår inne-
bär att man får vänta på böcker i flera dagar; böcker som till slut inte visar
sig ge det man önskade eller trodde.

Att formulera ett vetenskapligt problem helt själv är svårare än man
först kan tro. Skriv först upp de ämnesområden som du kan tänka dig. Gör
därefter sökningar i biblioteken, till exempel i bibliotekskatalogsystemet
DISA.  När du Ett de första böckerna Er du ytterligare forslag via de litte-
raturlistor som alltid finns fortecknade i vetenskaplig litteratur. Utgå från
de senast utkomna arbetena som alltid ska omfatta den tidigare utkomna
litteraturen.. Välj ämne och tonvikt på din blivande undersökning. Bestäm
undersökningens fokus genom att sätta upp de synvinklar som verkar rim-
liga på en lista och gå igenom dem en efter en. Skriv ned ett preliminärt
syfte med uppsatsen och de konkreta frågeställningar du avser besvara.
Skriv också upp material som är tänkbara och beskriv så konkret som möj-
ligt på vilket sätt det kan användas till att helt eller delvis besvara fråge-
ställningarna. Gör en preliminär arbetsplan med utgångspunkt från dispo-
sitionen av uppsatsens olika delar i Figur 3 ovan. Därefter tar du kontakt
med seminarieledaren och testar din idé på honom eller henne.”

När du och handledaren är överens om huvudfrågeställning presenterar
du din idé skrifiligt i en förundersökning (PM) som vanligen skall vara
klar i ett tidigt skede av kursen. Innehållet i forundersökningen ska mot-
svara punkt 1-9 i Figur 3 ovan. Med andra ord, beskriv så konkret som

" Bell 1995 s 29.
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moirigt hur din huvudidé och dina delfrågeställningar skall undersiikas;
med hjälp av vilka material och vilken metod. Du måste visa att dina tro-
geställningar är undersökningsbara.

Ventilering av PM, insamling av data

Nästa del i arbete med problemformuleringen är ventilering av firunder-
sökningarna på seminarier. Varje promemoria granskas nu ingående av
seminarieledaren och övriga deltagare. Syftet är tvåfaldigt. För det första
får du som student se hur syfte, metod, avgränsning preciseras for olika
slag av ekonomisk-historiska problem. Du får träning i att ge kritiska syn-
punkter, vilka den blivande forfattaren kommer att ha nytta av i sitt fort-
satta arbete. Det kräver att du läser forundersökningarna noggrant och för-
söker sätta dig in i varje undersökningsområdes rimlighet och nödvsndiga
prioriteringar. Det andra syftet med PM-seminarierna är att du själv skall
få konstruktiv kritik av utomstående. När man inleder sin undersökning ar
man ofta oklar över vad man ska undersöka och hur man ska genomtom
uppsatsen. Ofta är man blind för sin egen text och sin idés brister. Den ut-
omstående läsaren kan ofta lätt upptäcka sådant som man själv inte ser el-
ler påvisa problem som man är omedveten om.

Allt uppsatsarbete och i synnerhet seminarierna har sin grund i ditt in-
tresse. Utgångspunkten är ett kreativt arbete. Genom bra och aktiva semi-
narier kan man lära sig mycket om vetenskap och uppsatsskrivande. PM-
seminariernas kvalitet är helt beroende av att promemoriorna är genom-
arbetade och att man forbereder sig ordentligt. Läs dem framfor allt utifran
följande utgångspunkter:

Hur ska syftet preciseras och uppnås?
Är frågeställningarna klart uttryckta?
Är prioriteringen av frågeställningarna forsvarbar framför andra alterna-
tiv i relation till syftet?
Hur ska forfattaren besvara frågeställningarna?
Verkar materialet lämpligt, finns det alternativ?
Hur påverkar valet av material, avgränsning, sättet att använda materia-
let de förväntade resultatens rimlighet - finns det andra alternativ
Vilken typivilka typer av material används, litteratur (av vilket slag)
primär- och/eller sekundärkällor?
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l Vilken typ av urval görs: fallstudie, tvärsnitt, tidsserie, longitudinell stu-
die, slumptal, källstyrt urval och så vidare? Hur påverkar detta resulta-
tens giltighet?

l Hur knyter undersökningen an till ett principiellt sammanhang?

Råd och anvisningar inför det självständiga arbetet

Nu är du framme vid det stadium när du på en begränsad tid ska samla in
information, bearbeta den, analysera och systematisera samt skriva och
slutligen foga samman figurer, tabeller, diagram och löpande text till en
helhet som skall vara disponerad ungefär som i Figur 3. Syfte och fråge-
ställningar kommer förmodligen att omformuleras och preciseras när pro-
blemet konfronteras med materialet.

Det inträder lätt en kris när det självständiga arbetet börjar. Jag ska ta
upp ett antal problem som regelbundet återkommer men samtidigt är lätta
att undvika.

Vetenskaplig verksamhet har sin grund i en god akribi (vetenskaplig
noggrannhet). När du börjar samla idéer, uppslag, titlar på böcker och ar-
tiklar måste du alltid omedelbart skriva upp från vilken källa och sida
varje enskild anteckning kommer. Långt snabbare än man själv tror sitter
man i ett berg av lösa lappar och utkast. Trots att man inte tror det har man
snabbt glömt varifrån uppgifterna kom eller i vilken hylla en referensbok
stod. Bäst är att upprätta ett litet kartotek som man alltid har med sig. 1 ett
sådant kan man lätt ändra struktureringsprincip eftersom behovet kan växla
under uppsatsens olika faser. 1 början sorterar man gärna referenser till
olika böcker i bokstavsordning vilket ofta fungerar bra när man samlar in
information. När man är färdig med insamlingen och börjar skriva är ofta
en tematisk indelning lämpligare: hur har exempelvis olika författare tolkat
Stockholms avindustrialisering under 1800-talet,  som är ett tänkbart upp-
satsämne. Ett kartotek eller ett enkelt mappsystem är både flexibelt och
systematiskt.

När du letar information i källor och litteratur är det dina frågeställ-
ningar som styr vad du vill ha reda på. Dina informationskällor är struktu-
rerade utifrån andra frågor, perspektiv och principer. Efter hand tappar
man lätt tråden, glömmer bort vad man egentligen var ute efter och upp-
slukas av ett ofta i sig intressant och vidsträckt ämne. 1 rimliga proportio-
ner är detta problem av godo. Tyvärr leder det lätt till att man i forläng-
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ningen tappar greppet och tili slut sitter med oceaner av material som ändå
inte kan användas i uppsatsen. Uppsatsen skall ju, som nämnts tidigare.
bara innehålla information som är strikt relaterad tili det vetenskapliga
problem som behandlas, det vill säga till syfte och frågeställningar.

En bra lösning är att ha en ILta på sina aktuella frägesrällningar ständigt
tillgänglig. Man skall ständigt fråga sig vqfii~ man behrjve~ IXZ tle~ ir7fi~-

mationen man just nu håller pU att gå igenom. Gå också ständigt igenom
listan och stryk bort eller lägg till frågeställningar för att få en bättre kopp-
ling mellan syfte och källmaterial. Många studenter har vittnat om att det
här är ett vanligt problem.

Skilj noga på hur du ska presentera resultaten för läsaren och hur du ska
bearbeta och analysera den själv. Experimentera fritt exempelvis med dia-
gram och tabelltekniker i Excel men sovra hårt inför den slutliga fmmställ-
ningen. Slutresultatet skall inte visa hur det gick till när du tog fram infor-
mationen och hur du tänkte under processen.‘6

Skriv ständigt! Att skriva uppsatsen är inget man gör de sista tre dygnen.
Beroende på rutin och personlig läggning tar skrivandet mellan 40 och 60
procent av det totala uppsatsarbetet. Det beror delvis på att skrivandet i
tolkande vetenskaper som humaniora och samhällsvetenskap är en central
del av analysen. Det finns ett effektivt sätt att pröva hur långt man kommit
i sin egen förståelseprocess. Ofta tycker man när man läser en bra bok att
man får insikter och har förstått ett fenomen på ett djupare sätt än tidigare.
Man Gr en känsla av ökad förståelse. Prova att på papper beskriva vilka
insikter du fått och formulera det som du själv upplever som djupare t«r-
ståelse i egen text. Diskrepansen mellan den vaga positiva känslan i Iijär-
nan och det som står på papper är oftast påfallande stor. De flesta männi-
skor har en inneboende motstånd mot att fullfölja och skriva. Detta mot-
stånd motarbetar vi från lärarsidan genom att befrämja eget skrivande fran
kursens första dag. Du bör också aktivt motverka det genom att vänja dig
vid att skriva varje dag:

l Sätt upp egna etapp- eller delmål mellan de slutdatum som är angivna pa
momentschemat. Till exempel när du ska sluta excerpera, när vissa av-
snitt som råmanus etc ska vara färdiga.

l6 Detta behandlas mer ingående i Jatrick A & Josephson 0 1988.
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l De flesta erfarna forskare understryker att man ska skriva regelbundet
efter något slags schema på samma plats en viss tidsperiod. På så sätt
minskar det inledande motståndet som annars kan växa sig allt större.

l Den tidigare nämnda skrivhandledningen av Arne Jatrick och Olle Jo-
sephson betonar vikten av att se den vetenskapliga uppsatsen som en
helhet bestående av fristående delar, som ett slags pusselbitar. Arbeta
fristående med dessa oberoende av vilken plats de har i din färdiga upp-
sats. Skriv ut dem som verkar färdiga.

l Sluta skriva där det är lätt att komma vidare. Undvik att starta där du
körde fast på formuleringen av uppsatsens kardinalfråga.

l Räkna med att du får skriva om varje avsnitt, stycke, mening flera
gånger. Ofta innebär också gnuggningen av råmanuset att strukturen
ändras och forbättras.

l Informera dina närmaste och din vänkrets om dina slutdatum.

Slutseminarier

Uppsatskursen avslutas med seminarieundervisning. Seminarier är en un-
dervisningsform vid högskolor och universitet där du tränas i vetenskapligt
tänkesätt genom aktivt deltagande. 1 detta fall ligger tyngdpunkten på pro-
blemformulering och vetenskaplig metod som du tränas i genom att for-
svara din egen uppsats (som respondent) och opponera på en annan upp-
sats (som opponent). Vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala
betraktas uppsatsseminarier som undervisning och uppsatserna som
kurslitteratur. Ofta är det i samband med seminariet i samband med att man
aktivt diskuterar frågor som problemformulering, syfte, metod, källkritik
och så vidare som man tår en fördjupad kunskap och känsla for det veten-
skapliga arbetets sätt att bedrivas.
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Bilagor

Bilaga 7. Exempel på mall för systematisk excerpering av
annonser i dagspress

Handledning för excerpering av annonser i dagspress före 1914

Projektet syftar till att mäta hur annonsering av varor inom enskilda bran-
scher växer fram under 1800-talet.  Som exempel används textilvaror men
metoden kan givetvis tillämpas på vilken bransch som helst.

För att tolka annonseringen av textilier korrekt i totalbilden krävs att
även övriga branscher kartläggs. Metoden går ut på att mäta den totala an-
nonseringsvolymen vissa månader av året, i detta fall april, juli och no-
vember månad i Norrköpings Tidningar vart femte år. Textila annonser
intensivgranskas medan icke textila annonser studeras med avseende pa
mängd och annonsör.

För dessa ändamål har två excerperingsblanketter utformats. För den där
textilannonser intensivstuderas åtgår en A4 per annons. För de extensiv-
studerade beräknas en A4 räcka till ett nummer av tidningen.

Undersökningsåren är 1846, 1841, 1836, 1831, 1826, 1821, 1816, 181 1.
1806 och 1801. Som nämnts undersöks april, juli och november månad för
vart och ett av dessa nummer.

Närmast följer nu hur de båda blanketterna är tänkta att användas.

Blanketten för icke textila annonser

1. Börja med att fylla i uppgifterna under rubriken “Norrköpings tid-
ningar”.

2. Rutan till höger kan användas for valfria anteckningar eller något som
framgår som jag missat att ha med på blanketten

3. Själva blanketten är indelad i rader, en for varje annons inklusive upp-
gifter om annonsören.

4. Annonsstorleken kan antingen anges i kvadratmillimeter/centimeter  el-
ler som procent av sidans totala yta. Exempelvis är en A4 630 kvadrat-
centimeter. En annons som är 12 kvadratcentimeter av denna yta mot-
svarar 1,9  procent (12/630*  100)
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Blanketten för textila annonser

Här motsvarar varje A4 en intensivstuderad annons, det vill säga annonser
som helt eller delvis innehåller tyger/textilier.

1. Börja med att fylla i uppgifterna under “Norrköpings tidningar”
2. Fyll uppgifter enligt specifikationerna. Stilstorlek mäter man genom att

delar in raden i tum (2,54 cm) och se hur många tecken: bokstäver; både
versaler och gemena, skiljetecken, mellanslag, siffror, - som går in per
tum. Skrivmaskinsskrift är normalt 10 tecken per tum, denna skrift är
skriven i 12. Denna i åtta.

3. Stiltyp avser fetstil, kursiv, understrvkning, etc.
4. Om annonsen har ram anges hur den ser ut, enkel, flera linjer, blommig,

mönstrad etc.
5. Om annonsen har bild anges vad det är och hur stor den är.
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Norrköpings Tidningar
Undersökt år:
Månad:
Dag:
Nummer:
Argångens sidstorlek:
Bredd:
Längd:

Upplaga:

Spridning:

Verksamhetsperiod:

Pris prenumeration:

I Efternamn 1 Förnamnlinit.  1 Titel 1 Varuslag 1 Sidalspalt 1 Annonsstorlek

TOTALT ANTAL ANNONSER DETTA NUMMER

Kommentar: Avser annons:

Ovrigt: Avser annons:

29



Ett nummer per

Norrköpings Tidningar
Undersökt Ar: / ss/L
Mgnad: 4PRlL
Dag:
Nummer:

g
2 8

Argingens  sidstorlek:
Bredd: $L C&-
Längd: 3 g t_

Upplaga:

Spridning:

Verksamhetsperiod:

Pris prenumeration:

Anm:

Efternamn 1 Förnamn / Titel Varuslag ( Sidalspalffspaltantal  1 Annonsstorlek

lcr+xd, t L TuJ _a r‘m%qq  l+SkDhl  J h L I_Xu,b& ;
I

TOTALT ANTAL ANNONSER DETTA NUMMER

Kommentar

Ovngt

Avser annans

Avser annons-

Fotis baksida



1le Norrköpings Tidningar
Ar:
Månad:
Dag:
Sidstorlek:

Annonsörens namn:

Anmärkning:

Annonsörens titel.

Storlek:

Enbart textilier:
Textilier & övriga varor:

Annonsens stil:
Stilstorlek löptext:

Antal rader:

Textilier & kläder:

Stiltyp löptext:

Stilstorlek rubrik: Stiltyp rubrik:

Ram: Bild:

Kommentar:

Ovrigt

Annonsens rubrik:

Annonsens löptext:
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Annonsen:

Norrköpings Tidningar

Annansorens namn: , , ,

r
Anmärkning:

I)Cl/LLt& Gcl4LLOvLJ

&, ; w-.-w

Annonsbrens  Mel

Storlek

7-x L5h.h

Antal rader
?

Enbart textIller Textliier  8 klader

TextIller 8. owga varor: 7-7~ CI- ooc, ti; L/WCGVaf~d  r

Innonsens stil:

Stilstorlek hptext:
‘~tzcL5&/ l&-

StIlstorlek rubrik: / 2 cec~_ Stiltyp rubrik:hnMy

,
Ram. Bild

Kommentar

Owgt

Annonsens rubrik:

Annonsens Iöotext:
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