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Policy angående upphovsrätt - Examensarbete 
 
Examensarbetets status inom grundutbildningen finns beskriven i kursplanen för 
examensarbete och hanteras inte i denna policy. I den mån det finns motsägelse 
mellan detta dokument och kursplanen gäller kursplanen.  
I vissa fall används resultat från examensarbeten i forskningsprojekt. Resultaten 
kan vara från enstaka figurer eller insamlade data till mer omfattande diskussioner 
och analyser. Samtidigt tillförs examensarbetet ofta idéer och inriktningar baserat 
på handledarnas insikter, kunskaper och pågående forskning. Detta dokument avses 
hantera dessa frågor och att säkerställa både examensarbetarnas och handledarnas 
intressen. 
 
Examensarbete 
Handledarnas och andras bidrag till examensarbetet bör uppmärksammas i 
förordet. Bidrag kan till exempel utgöras av: ”tagit initiativ till”, ”bidragit med 
idéer”, ”föreslagit undersökningar”, ”föreslagit metodik” och ”kommit med 
synpunkter”. Ett exempel på hur detta kan utformas är: ”Vi vill tacka (företaget) 
som tagit initiativ till denna studie och kommit med värdefulla synpunkter under 
arbetets gång. Vi vill också tacka (handledarna) som föreslagit experimentell 
metodik och kontinuerligt deltagit i givande diskussioner.” Specifika bidrag från 
handledarna till t ex metodik bör uppmärksammas genom referens i texten och 
”personlig kommunikation” i referenslistan. 
 
Publikationer 
Utöver att referera examensarbetet på traditionellt sätt så kan man beroende på 
omfattningen av bidragets storlek se två möjligheter: 

Mindre bidrag: Om delar av examensarbetet ingår som en mindre del i 
publikationen, t ex enstaka figur, ska detta tydligt markeras i texten samt 
uppmärksammas under ”Acknowledgements”. Examensarbetarna ska alltid 
informeras. 
 
Större bidrag: Om examensarbetarnas arbete utgör en större del av underlaget till 
en publikation, t ex omfattande mätdata eller analyser, så ska examensarbetarna 
erbjudas att vara medförfattare till publikationen. De förväntas då delta i 
utformningen av publikationen. I det fall examensarbetarna väljer att inte vara 
medförfattare ska examensarbetarna uppmärksammas enligt punkten ”Mindre 
bidrag” ovan. 
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