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Hållbar utveckling B 2016 | B-uppsats i hållbar utveckling 
Förberedelser inför kursintroduktionen: Specificera ett intresseområde 

People build up a thick layer of fact but cannot apply it to the real world. They 
forget that science is about huge, burning questions crying out to be answered, 
not answers that need to be learned. Science, philosophy and the arts were 
once branches of the same tree, not starkly demarcated opposites. 
Andri Snaer Magnason, Dreamland: A Self-Help Manual for a Frightened Nation 

I kursen B-uppsats i hållbar utveckling kommer du att få möjlighet att fördjupa dig i ett område 
som du tycker är särskilt viktigt och intressant.  

Inför kursintroduktionen vill vi att du förbereder dig genom att specificera ett preliminärt 
intresseområde. Använd fyra meningar för att formulera det övergripande forskningsproblemet 
som du vill arbeta med i din uppsats. 1 Detta är en preliminär formulering, som du kan formulera 
om och avgränsa vidare allt eftersom du lär dig mer om ditt intresseområde. Vi föreslår att du 
utgår från dina egna intressen och vad du tycker är de viktigaste frågorna inom 
hållbarhetsområdet - då blir uppsatsprocessen mer relevant och spännande. 

Det finns många olika källor att inspireras från när du börjar definiera ditt intresseområde och 
specificera ditt forskningsproblem, till exempel: 

 Vilka »brinnande frågor som skriker efter svar« ser du inom det breda fältet hållbar 

utveckling?  

 Vad är du särskilt intresserad av? Vilka teman har gjort dig särskilt nyfiken, inspirerad eller 

upprörd? 

 Finns det personliga erfarenheter som har väckt din nyfikenhet kring ett visst tema, som 

du skulle vilja undersöka vidare? 

 Vilka samhällsproblem eller -debatter är viktigast just nu?  

 Hur ser den pågående diskussionen/debatten inom ett visst forskningsområde ut, och 

vilka problem eller kunskapsluckor finns i det?2 

 

 
 
 
Lycka till och vi ser fram emot att ses på kursstarten den 29 mars! 
Jakob & Sanna 

                                       
1 Creswell (2007:98) ger följande definition på ett forskningsproblem: »A research problem is the problem 
or issue that leads to the need for a study. It can originate from many potential sources. It might spring from 
an experience researchers have had in their personal lives or workplaces. It may come from an extensive 
debate that has appeared in the literature. It might develop from policy debates in government or among 
top executives. The sources of research problems are often multiple. … Unfortunately, too many authors do 
not clearly identify the research problem, leaving the reader to decide the importance of the issue. When 
the problem is not clear, it is difficult to understand the significance of the research. Furthermore, the 
research problem is often confused with the research questions—those questions that the investigation 
would like answered in order to understand or explain the problem.« 
2 En möjlig inspirationskälla för detta är de forskningsfrågor och 6 st »transformative cornerstones« som 
Hackmann & St. Clair (2012) lyfter fram i sin rapport Transformative Cornerstones of Social Science 
Research for Global Change (tillgänglig på http://www.worldsocialscience.org/documents/transformative-
cornerstones.pdf), se särskilt s. 15–20. 
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