
 

 

 

  

 
  

  
  

 

UMEÅ UNIVERSITET 

EXTERNA 
EXAMENSARBETEN 

CHECKLISTA 

CHECKLISTOR FÖR EXAMENSARBETEN 
SOM GENOMFÖRS I SAMARBETE MED 
EN EXTERN PART 

Dessa checklistor är menade att fungera som 
ett generellt stöd för studenter, handledare och 
uppdragsgivare inför planeringen av ett examens-
arbete, oavsett ämne. Olika institutioner och 
ämnen har olika regler för examination, så det är 
alla parters eget ansvar att ta reda på och komma 
överens om vad som gäller. 

VAD ÄR ETT EXAMENSARBETE? 
Ett examensarbete eller en uppsats görs ofta som 
slutarbete på en akademisk utbildning och slut-
resultatet presenteras i rapportform. Examensar-
betet är antingen på grundnivå 
(kandidatuppsats) eller avancerad nivå 
(magister- eller masteruppsats). 

Examensarbeten och uppsatsarbeten tar olika 
lång tid men omfattar oftast mellan 10 och 30 
veckors arbete för studenten. Examensarbetet 
kan skrivas i samarbete med eller på uppdrag av 
arbetsplatsen. 

”Med externa examensar-
beten menas arbeten som 
sker i samverkan med 
extern part utanför 
akademin och där 
resursperson ska finnas 
tillgänglig” 

Då examensarbetet skrivs i samverkan med 
extern part behandlar den ofta ett område eller 
ett problem som arbetsplatsen önskar få utrett. 
Förutom att ge förslag på en lösning av ett 
konkret problem kan studenten bidra med nya 
idéer och perspektiv som kan användas i 
arbetsplatsens verksamhet. 

KONTAKT 
Katarina Henriksson 
katarina.henriksson@umu.se 
090-786 93 62

Victoria Sörensson 
victoria.sorensson@umu.se 
090-786 95 50

Enheten för forskningsstöd och samverkan 
Umeå universitet 
www.umu.se/fos 

https://www.umu.se/fos
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UMEÅ UNIVERSITET 

FÖR DIG SOM 
ÄR STUDENT 

Genom att arbeta tillsammans med ett företag eller en 
organisation i samband med din uppsats, får du god kun-
skap om hur du tillämpar teoretiska kunskaper i praktiken. 
Samtidigt får du en inblick i hur företaget/organisationen 
arbetar och hur dina studier kan implementeras hos en 
framtida arbetsgivare. Du skapar nya kontakter som är 
användbara efter avslutade studier. 

Du kan inte räkna med att få ersättning från uppdragsgi-
varen för ett utfört examensarbete. Det är emellertid 
vanligt att uppdragsgivaren står för omkostnader, men 
detta – liksom eventuell lön/arvode eller inte – är en fråga 
mellan dig och uppdragsgivaren. 

Tillsammans med uppdragsgivaren bör du identifiera vad 
företaget/organisationen vill ha undersökt och formulera 
en problemställning eller frågeställning. Diskutera och 
besvara, helst skriftligt, följande frågor: 

• Vad ska genomföras och hur? 
• Vilken tidsplan har det fortsatta arbetet? 
• Vilka är dina förväntningar på uppdragsgivaren? 
• Vilka är uppdragsgivarens förväntningar på dig? 
• Vem kommer att fungera som kontaktperson för 

studenten? 
• Vilka är förutsättningarna för att genomföra upp-

draget? Hur ska eventuella kostnader för material, 
resor, tryck, utskick m.m. fördelas? 

• Hur hanteras känsliga uppgifter? 
• Hur ska den färdiga rapporten presenteras för 

företaget/organisationen? 

SE TILL ATT UPPDRAGSGIVAREN HAR UTSETT 
EN KONTAKTPERSON 
Kontaktpersonen ska finnas tillgänglig och ha avsatt tid 
för frågor och återkoppling, samt vara behjälplig vid 
behov. Tillsammans kan ni exempelvis ordna en fysisk 
arbetsplats åt dig, ta fram arbetsmaterial som behövs för 
att utföra uppsatsarbetet eller boka in eventuella 
intervjuer med medarbetare. 

Under arbetets gång sker en löpande dialog mellan dig och 
uppdragsgivarens kontaktperson. Det kan därför vara bra 
att redan i början av uppsatsarbetet planera in kontinuerli-
ga avstämningsmöten. 

TILLSAMMANS MED LÄROSÄTET 
Den akademiska handledaren har till uppgift att säker-
ställa akademisk höjd och bredd i arbetet. För att uppfylla 
formella krav ska uppsats-/examensarbetet ha en veten-
skaplig karaktär. Därför måste du/ni följa det egna ämnets 
regler för uppsatsskrivande. 

RESULTAT OCH SEKRETESS 
• Det är studenten som har upphovsrätten till 

uppsatsen. 
• Det är viktigt att eventuella avtal om sekretess och 

andra villkor för examensarbetet är färdiga innan 
examensarbetet påbörjas. Det är extern parts ansvar 
att säkerställa att sådana avtal ingås. Universitetet har 
för dessa situationer tagit fram en mall för ett avtal 
mellan student och extern part. Mallen reglerar de 
situationer som vanligen brukar behöva regleras i 
förhållandet mellan student och företag/organisation. 
Den balanserar på ett skäligt vis mellan extern parts 
behov och omsorgen om studenten, samt innehåller 
förklarande kommentarer. Denna mall kan antingen 
direkt användas av parterna i avtalsrelationen eller – o 
extern part önskar nyttja sitt eget förslag på avtal – 
nyttjas som ett exempel på vilka villkor universitetet 
anser att våra studenter ska träffa avtal på. 

• Universitetet är en myndighet och omfattas av offent-
lighetsprincipen. Det innebär att uppsatsen är allmän 
handling efter examinationen. Om uppdragsgivaren 
vill sekretessbelägga stora delar eller hela uppsatsen är 
frågeställningen förmodligen inte lämplig 
att genomföra som examensarbete. Däremot finns inga 
hinder för att man tillsammans arbetar vidare med 
frågeställningen utanför utbildningens ramar, eller för 
att studenten skriver en akademisk uppsats med 
avidentifierade uppgifter och en separat rapport åt 
företaget/organisationen. 



 

 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

FÖR DIG SOM ÄR 
EXTERN HANDLEDARE 

Ett examensarbete eller en uppsats görs ofta som slut-
arbete på en utbildning och slutresultatet presenteras i 
rapportform. Genom att arbeta tillsammans med studenter 
som genomför ett uppsats- eller examensarbete får du 
möjlighet att förvärva ny kunskap. Erfarenheter har också 
visat att ett sådant arbete kan vara ett bra sätt att rekrytera 
högutbildad personal. Låt studenternas kompetens bli en 
resurs för dig och ditt företag/din organisation. 

När examensarbetet skrivs, i samarbete med eller på 
uppdrag av en arbetsgivare, behandlar den ofta ett område 
eller ett problem som uppdragsgivaren önskar få utrett. 
Förutom att ge förslag på en lösning av ett konkret pro-
blem kan studenten bidra med nya idéer och perspektiv 
som kan användas i organisationens verksamhet. 

Studenten har även en handledare på universitetet som 
följer och stödjer arbetet, så att uppsatsen uppnår kraven 
på vetenskaplighet. Du som uppdragsgivare bestämmer 
tillsammans med studenten hur uppsatsen ska presenteras 
på ditt företag eller i din organisation. 

VAD FÖRVÄNTAS AV DIG SOM 
UPPDRAGSGIVARE? 
Ni bör gemensamt komma överens om hur ofta ni ska träf-
fas, stämma av och i vilken grad studenten behöver vara på 
arbetsplatsen. 

Uppdragsgivaren ska utse en kontaktperson som löpande 
för en dialog med studenten. Kontaktpersonen ska finnas 
tillgänglig och avsätta tid för frågor och återkoppling. Det 
är därför rekommenderat att ni planerar in kontinuerliga 
avstämningsmöten inför och under projektet. Tänk på att 
studenter har ett slutdatum för projektet, då det är en del 
av utbildningen. 

INVENTERA OCH FORMULERA 
PROBLEMSTÄLLNING 
Uppsats-/examensarbetet ska bestå av en frågeställning 
eller ett ämnesområde som ni som uppdragsgivare vill 
belysa. Tydliggör för studenten vad ert syfte är och vad 

ni vill att arbetet ska leda till. Problemställningen/fråge-
ställningarna ska sedan godkännas av den akademiska 
handledaren. 

Definiera tydligt och besvara skriftligt följande frågor 
tillsammans med studenten: 
• Vad ska genomföras? Hur och när ska det göras? 
• Vilken tidsplan har det fortsatta arbetet? 
• Vilka är studentens respektive uppdragsgivarens 

förväntningar på varandra? 
• Vem kommer att fungera som kontaktperson? 
• Vilka är förutsättningarna för att genomföra upp-

draget? Hur ska eventuella kostnader för material, 
resor, tryck, utskick m.m. fördelas? 

• Vem äger resultatet och hur hanteras känsliga upp-
gifter? 

• Hur ska den färdiga rapporten presenteras hos upp-
dragsgivaren? 

• Tillsammans med studenten tar kontaktpersonen 
fram det arbetsmaterial som behövs. 

• Kontaktpersonen hjälper till att boka in eventuella 
intervjuer med medarbetare. 

• Kontaktpersonen ser eventuell till att studenten får en 
arbetsplats på företaget/organisationen. 

• Arbetet är en del av studentens utbildning och det 
krävs inte att studenten får ekonomisk ersättning. 
Vissa väljer ändå att ersätta studenten. Det är brukligt 
att uppdragsgivaren står för omkostnader som upp-
kommer i samband med arbetet, exempelvis resor och 
telefonkostnader. Detta är något som ni tillsammans 
med studenten kommer överens om innan arbetet 
påbörjas. 
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UMEÅ UNIVERSITET 

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN 
Uppsatsen/rapporten som studenter skriver under sitt 
examensarbete blir senast i samband med att den 
lämnas in för examination en offentlig handling. Det 
innebär begränsade möjligheter att sekretessbelägga 
den. Det kan dock vara möjligt att sekretess kan gälla för 
delar av rapporten. Ett villkor är att de delar av 
rapporten som inte är sekretessbelagda i sig är till-
räckliga för att examinatorn ska kunna bedöma arbetet 
som godkänt. 

Om krav ställs på att större delen av resultatet inte bör 
vara tillgängligt enligt offentlighetsprincipen är det 
kanske inte lämpligt att uppdraget utförs som ett 
examensarbete. I absoluta majoriteten av fall lär det 
knappast vara aktuellt för ett företag att dela med sig av 
företagshemligheter till någon som endast ska göra ett 
examensarbete hos dem, varför detta många gånger inte 
är en fråga. 

Det är viktigt att eventuella avtal om sekretess och andra 
villkor för examensarbetet är färdiga innan examens-
arbetet påbörjas. Det är extern parts ansvar att 
säkerställa att sådana avtal ingås. Universitetet har för 
dessa situationer tagit fram en mall för ett avtal mellan 
student och företag. Mallen reglerar de situationer som 
vanligen brukar behöva regleras i förhållandet mellan 
student och företag. Den balanserar på ett skäligt vis 
mellan företagets behov och omsorgen om studenten, 
samt innehåller förklarande kommentarer. 

Denna mall kan antingen direkt användas av parterna i 
avtalsrelationen eller – om extern part önskar nyttja sitt 
eget förslag på avtal – nyttjas som ett exempel på vilka 
villkor universitetet anser att våra studenter ska träffa 
avtal på. 



 

 

    
    
    

  
  
 
 
 
 

 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

FÖR DIG SOM ÄR 
LÄRARE/HANDLEDARE 

Samarbete med externa uppdragsgivare ger studenterna 
möjlighet att både praktiskt testa sina kunskaper i verklig-
heten och få värdefulla kontakter och erfarenheter. 

Studenters samarbete med företag/organisationer kan vara 
en värdefull kontaktväg mellan institutioner och externa 
aktörer, och utvecklas till långsiktiga samarbeten som 
omfattar både utbildning och forskning. 

HANDLEDARENS ROLL 
Utformningen av uppdraget sker i dialog mellan företag/
uppdragsgivare, studenten och dig. Även om detta sker i 
dialog måste du stå för det slutgiltiga avgörandet om 
uppdraget är genomförbart inom ramen för kursen. 

Som handledare för ett externt examensarbete har du en 
särskilt viktig roll i att säkra den akademiska kvaliteten i 
examensarbetet, eftersom studenten måste ta hänsyn till 
både det vetenskapliga perspektivet och nyttoperspektivet 
för uppdragsgivaren. 

Många uppdragsgivare vill ha lösningar på specifika 
problem. Inom många ämnen är detta inte möjligt, utan 
studenten kan bidra med undersökningar som kan ligga till 
grund för eventuella lösningar. Studenternas förslag på 
lösningar kan vara lämpliga att exempelvis ha som bilaga. 

Påminn studenten om att diskutera med uppdragsgivaren 
om vem som ska stå för eventuella kostnader, till exempel 
för resor eller utskick, samt om anställda får delta i 
exempelvis intervjuer under arbetstid. 

ATT TÄNKA PÅ INFÖR HANDLEDNING 

• Din uppgift är att godkänna problemställningen/ 
frågeställningen och säkerställa att arbetet bygger på 
en vetenskaplig grund. 

• Tydliggör för studenten vilka krav institutionen ställer 
för att godkänna ett uppsats-/examensarbete. 

• Säkerställ att studenten och uppdragsgivaren är 
överens om vad som ska genomföras och hur. 

• Klargör vad som ingår i uppdraget att skriva ett upp-
sats-/examensarbete; exempelvis vilken arbetsinsats och 
vilket resultat som är rimligt att förvänta sig av 
studenten. 

Vad som är rimligt bör diskuteras med studenten innan 
arbetet startar. 

• Säkerställ vilken tidsplan arbetet har och planera in 
kontinuerliga avstämningsmöten med studenten. 

• Säkerställ att det är tydligt vem som äger resultatet och hur 
detta hanteras i uppsats-/examensarbetet. 

UNDER ARBETETS GÅNG 
Studenten ansvarar själv för att ha en kontinuerlig dialog med 
uppdragsgivaren under examensarbetet, och tar själv kontakt med 
den person som uppdragsgivaren utsett till kontaktperson. För att 
utveckla ett långsiktigt samarbete är det en god idé att även du 
som handledare deltar vid något möte med uppdragsgivaren. I 
övrigt följer du som handledare den arbetsgång och de riktlinjer 
som gäller för examensarbeten vid din institution. 

RESULTATET 
Studenten ska överlämna resultatet till uppdragsgivaren i någon 
form, vilket de ska komma överens om i inledningsskedet. 
Studenter äger rättigheterna till resultatet av examensarbetet, 
såväl framtaget system, produkt, processer som upphovsrätten 
till uppsatsen/rapporten. Ska delar av rätten tillfalla annan, bör 
detta regleras i avtal mellan studenter och företag innan arbetet 
påbörjas. Det är företagets ansvar att säkerställa att sådana avtal 
ingås. 

Studenter ingår inte i ett anställningsförhållande med universi-
tetet och innehar därmed själva rätten till resultatet. Vill Umeå 
universitet publicera eller på annat sätt nyttja studenters arbeten 
kan detta alltså endast ske under förutsättning att studenten 
samtycker därtill. 

ETISKA ASPEKTER OCH PERSONUPPGIFTER 
Som handledare är det väsentligt att lägga vikt vid etiska aspek-
ter. Kan någon på en arbetsplats ta skada av saker som kommer 
fram i uppsatsen, beroende på uppsatsens ämne, så måste man 
överväga vem som kan identifiera vem i en uppsats. Om det 
behövs, i vilken mån är det möjligt att avidentifiera arbetsplatsen, 
företaget, eventuella kunder osv. 

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig för studentens 
eventuella behandling av personuppgifter inom ramen för 
examensarbetet. Som handledare har du ansvar för att sådan 
behandling anmäls enligt universitetets regler, samt att 
behandlingen uppfyller kraven för sådan behandling. 



 
 

• UMEÅ UNIVERSITET 

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN 
Uppsatsen/rapporten som studenter skriver under sitt 
examensarbete blir senast i samband med att den lämnas in 
för examination en offentlig handling. Det innebär 
begränsade möjligheter att sekretessbelägga den. Det kan 
dock vara möjligt att sekretess kan gälla för delar av 
rapporten. Ett villkor är att de delar av rapporten som inte 
är sekretessbelagda i sig är tillräckliga för att examinatorn 
ska kunna bedöma arbetet som godkänt. 

Om krav ställs på att större delen av resultatet inte bör vara 
tillgängligt enligt offentlighetsprincipen är det kanske inte 
lämpligt att uppdraget utförs som ett examensarbete. I 
absoluta majoriteten av fall lär det knappast vara aktuellt 
för ett företag att dela med sig av företagshemligheter till 
någon som endast ska göra ett examensarbete hos dem, 
varför detta många gånger inte är en fråga. 

Det är viktigt att eventuella avtal om sekretess och andra 
villkor för examensarbetet är färdiga innan examensarbetet 
påbörjas. Kontakta någon av universitetsjuristerna vid 
frågor kring offentlighetsprincipen. 

PARTSKONSTELLATIONEN I AVTALEN 
Avtal om examensarbetet reglerar förhållandet mellan 
studenten och företaget. Umeå universitet är och ska inte 
vara part i detta avtal. Samtidigt vill vi inte att våra 
studenter ska ingå avtal som lägger ett alltför stort ansvar 
på dem eller inskränker deras rättigheter för mycket. Vi har 
därför tagit fram en mall på vad ett avtal mellan student 
och företag bör innehålla. 

Eventuellt kan, vid mer omfattande eller långvariga 
samarbeten med företag om externa examensarbeten, ett 
särskilt avtal ingås mellan universitet och företaget som 
reglerar de villkor som ska gälla för samarbetet mellan 
universitetet och företaget. I ett sådant avtal är inte 
studenten part och universitet kan inte åta sig något ansvar 
vad gäller studentens agerande eller uppfyllande av sina 
förpliktelser gentemot företaget. Studenten är inte anställd 
vid universitetet och äger själv rätten till sina resultat, 
varför universitet har några befogenheter att påverka 
studentens agerande eller förfoga över studentens resultat. 

I ett sådant samarbetsavtal som träffas mellan universitetet 
och företaget kan villkor om sekretess ingås, avseende 
sådan information som handledaren kan få ta del av i sin 
roll som handledare. Sådant avtal ingås mellan Umeå 
universitet och företaget – handledaren är inte part i ett 
sådant avtal. Universitet kan inte acceptera att dess 
anställda ska åta sig något personligt ansvar gentemot ett 
företag som universitetet har en avtalsrelation med. Det 
ansvar varje anställd vid myndighet har i denna egenskap 
gäller i förhållande till universitet, inte någon extern part. 

Till detta kommer att vid Umeå universitet som myndighet, 
oavsett om vi är part eller ej, gäller sekretess enligt
Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). Å ena sidan kan 
vi aldrig utlova mer sekretess än vad den lagen anger är
sekretessbelagt. Å andra sidan är den sekretess med åtföljande 
tystnadsplikt som lagen ålägger anställda vid myndigheten 
mycket mer starkare än den sekretess/tystnadsplikt som ett 
avtal kan skapa. JO är generellt tveksam till att 
offentliganställda ska skriva avtal om tystnadsplikt. 

Om frågan om sekretess för universitetet skulle uppstå ska 
kontakt tas med en universitetsjurist för bedömning och 
granskning av ett sådant avtal. Avtal där Umeå universitet ingår 
som part och som innehåller villkor om sekretess ska enligt 
rektors delegationsordning undertecknas av rektor eller 
universitetsdirektör. 

AVTALSMALLAR 
Universitetet har för dessa situationer tagit fram en mall för ett 
avtal mellan student och företag. Mallen reglerar de situationer 
som vanligen brukar behöva regleras i förhållandet mellan 
student och företag. Den balanserar på ett skäligt vis mellan 
företagets behov och omsorgen om studenten och innehåller 
förklarande kommentarer. Denna mall kan antingen direkt 
användas av parterna i avtalsrelationen eller – om företaget 
önskar nyttja sitt eget förslag på avtal – nyttjas som ett exempel 
på vilka villkor vi anser att våra studenter ska träffa avtal på. 

Vill företaget inte gå med på dessa bör studenten 
uppmärksammas på avvikelserna – speciellt vad gäller rätt till 
resultat, ersättning, skadestånd. 

Vad gäller avtal mellan universitetet och företaget finns olika 
mallar att nyttja beroende på vad samarbetet ska omfatta. 
Kontakta universitetsjurist för stöd med att utforma ett sådant 
avtal. 


	Tom sida



