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Introduktion till guiden  
Den här guiden är tänkt som stöd för dig som skriver examensarbete på termin 10. Guiden 

innehåller korta tips på vad du kan tänka på när du ska skriva, presentera och opponera. För dig 

som vill ha mer fördjupning har vi boktips i anslutning till de olika avsnitten.  

 

Vi på läkarprogrammet lägger inte upp uppsatserna på någon hemsida, så det är inget som hindrar 

er från att göra om uppsatsen till en publikation. Uppladdningen ni gör inför examinationen sker 

på en lösenordsskyddad sida, så detta påverkar inte senare publicering. 

Bedömningskriterier  
Bedömningskriterierna för examensarbetet hittar du på kurswebbplatsen. Där ser du hur ditt 

examensarbete kommer att bedömas vid examinationstillfället. Bedömningskriterierna kan du 

använda både för att utforma din egen uppsats men även för att strukturera din opposition. 

 

Skriva  
Examensarbetet skrivs på engelska i form av en vetenskaplig uppsats. Längden bör vara ca 4000-

8000 ord förutom försättsblad, abstract, populärvetenskaplig sammanfattning, referenslista, och 

figurer och tabeller och skriven med Times New Roman storlek 12 och med dubbelt radavstånd. 

Den populärvetenskapliga sammanfattningen bör vara ca 2-3 sidor lång. Antalet figurer och 

tabeller ska vara ungefär 5-10. Uppsatsen skall i enlighet med bedömningskriterierna innehålla:  

 

• Försättsblad med ditt namn, personnummer, titel på svenska och engelska, handledare och 

dennes institutionstillhörighet, bedömare och antalet ord på själva uppsatsen (förutom 

försättsblad, abstract, populärvetenskaplig sammanfattning, referenslista, och figurer och 

tabeller) 

• Abstract på engelska  

• Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska  

• Introduktion  

• Material och Metod  

• Etiska reflektioner  

• Resultat  

• Diskussion  

• Konklusion 

• Egen arbetsinsats 

• Referenslista  

• Tabeller och figurer  

 



Denna grundmall måste alltid följas vid prekliniska eller kliniska projekt. När det gäller 

systematiska litteraturöversikter följer arbetet oftast angivna rubriker men det kan finnas 

undantag, där kan utformning av uppsatsen diskuteras med handledaren. Det kan även finnas 

ovanliga projekt avseende kvalitativa eller etiska problemfrågeställningar. Om projektet faller 

inom ramen för detta kan utformningen av uppsatsen diskuteras med kursledningen. 

Titel 

Titel (svensk o engelsk): 

• Skrivs med gemena bokstäver med inledande versal 

• Avsluta ej med punkt 

• Tankstreck bör användas som avskiljande tecken mellan huvudrubrik och underrubrik 

• Svart text (ex.vis ej ofärgad på färgad bakgrund) 

• Använd välkända teckensnitt 

• I övrigt hänvisas till Svenska skrivregler, https://www.isof.se/om-

oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-

2017.html 

 

Abstract  

Ditt abstract skall vara max 300 ord. Du bör använda rubrikerna Background/Aim, Methods, 

Results och Conclusion för att strukturera ditt abstract och sammanfatta det viktigaste under varje 

rubrik. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Den populärvetenskapliga sammanfattningen bör vara ca 2-3 sidor lång och skall vara skriven på 

svenska med ett språk så att även någon utan medicinsk kunskap kan förstå innehållet. Den skall 

inte innehålla några referenser. 

 

Introduktion 

Vad undersöks? Vilken är frågeställningen? Varför görs studien? För vem är den intressant? En 

bakgrund där du sammanfattar dina viktigaste litteraturfynd kan vara med i introduktionen. 

Introduktionen ska ge en överblick över ämnet och väcka intresse för vidare läsning. 

Introduktionen i en uppsats skall vara längre än i en artikel, för den skall introducera även icke-

specialister i ämnet. Den avslutas med att beskriva studiens syfte och frågeställning/hypotes. Syfte 

och frågeställning/hypotes måste vara kort och koncist. 

 

Material och Metod  

Beskriv och motivera din metod och det material du använt. Det kan vara urval av deltagare, 

patienter, utrustning, laboratorieprocedurer eller litteratururvalet (om du gör en systematisk 

litteraturöversikt). Referenser till motiv för val av metod skall finnas med om det är tillämpligt. 

Sist i detta kapitel ska du beskriva vilka statistiska analyser som gjorts eller om du använt 

standardiserade analysverktyg. Använd gärna underrubriker. Använd bara statistiska beräkningar 

som du själv kan genomföra och redogöra för. 

 

Etiska Reflektioner 

Etiska överväganden ska redovisas här även om du inte behövt tillstånd från 

Etikprövningsnämnden för din studie. Se bedömningskriterierna vad gäller etik. Fundera över hur 

din studie och de resultat du presenterar kan påverka ur ett etiskt perspektiv. 

https://www.isof.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html
https://www.isof.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html
https://www.isof.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html


 

Resultat 

Beskriv de viktigaste resultaten i din studie i imperfektform.  Du kan även göra egna tabeller, 

modeller eller figurer för att presentera resultatet, så att du underlättar för den som läser. Läs mer 

om hur du gör egna modeller, tabeller mm i boktipsen nedan. De resultat som redovisas i figurer 

och tabeller behöver inte upprepas i sin helhet i texten utan man hänvisar då till aktuell 

figur/tabell. Använd gärna underrubriker. 

 

Diskussion 

Sätt dina resultat i ett större sammanhang, men upprepa inte resultatdelen. Vad betyder resultaten? 

Hur kan de användas? Finns det begränsningar eller svagheter i din studie? Har du stött på 

problem? Beskriv dessa i diskussionsavsnittet. Har det uppstått frågor som inte besvarats? Spegla 

dina egna resultat mot andra studier och jämför resultaten. Alla jämförande studier och all fakta 

man skriver ska ha källangivelse. Du får ta in nya referenser som inte nämns i introduktionen. 

Som avslutning kan du även ge förslag till vidare forskning som kan göras inom området. Ha med 

ett stycke om styrkor och svagheter i din design och metodik. Kunde du verkligen besvara dina 

frågor med din design? Formulera avslutningsvis dina resultat tydligt som ett antal slutsatser eller 

”conclusions”. All fakta måste ha källhänvisning. I diskussionen får man inte hänvisa till tabeller 

eller figurer eller använda sig av underrubriker. Det måste vara en tydlig diskussion och analys av 

resultaten, väl avgränsat från resultatdelen. Konklusionen måste vara i kongruens med aimet. 

 

Egen arbetsinsats 

Redogör för din egen insats i de olika momenten i uppsatsens genomförande och presentation. 

 

Referenser 

Ange dina referenser i enlighet med Vancouver-stilen. 

 

Huvudprincipen är att man refererar till originalartikeln som utfört studien. Man kan aldrig 

referera till den artikel som beskriver studien i sin introduktion eller diskussion. Dock kan man 

referera till en review som beskriver ämnet som sådant. Man skriver referensen sist i 

satsen/meningen. Dock, om man inleder en mening eller ett påstående med författarens namn och 

et al., så ska referensen stå direkt efter namnet och inte sist i satsen. Om många referenser används 

vid samma sats, så ska alla stå inom samma parentes. Alla referenserna ska stå med i listan och 

numreras, även om de inte är publicerade utan endast in press. 

 

Man får endast undantagsvis referera till läroböcker. Om man vill ha en mer övergripande 

referens ska man använda sig av systematiska reviews eller reviews. Det ska vara engelskspråkiga 

referenser, men ibland måste man använda svenska referenser, tex referensområde från 

Analysportalen, Region Skåne, eller lokala guidelines, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket eller 

Läkemedelsverket. 

 

Mer om Vancouver-stilens utformning kan du läsa i guiden från Karolinska Institutet:  

https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser-apa-vancouver/referensguider/referensguide-

vancouver 

  

https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser-apa-vancouver/referensguider/referensguide-vancouver
https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser-apa-vancouver/referensguider/referensguide-vancouver


Det finns referenshanteringsprogram som du kan använda, EndNote, som universitetet 

tillhandahåller. Du hittar mer om dem i kursbiblioteket eller via bibliotekets webbplats. Tänk på 

att om du ämnar publicera din text i en vetenskaplig tidskrift så kan tidskriften ha egna krav på 

referensernas utformning. Med referenshanteringsprogram är det lätt att ändra utformningen så att 

referenserna passar tidskriftens krav. 

 

Tabeller och figurer 

Dessa skall läggas sist i arbetet och en tabell/figur per sida. Alla tabeller och figurer ska kunna stå 

för sig själv och förstås utan uppsatstexten. Det betyder att alla förkortningar ska förklaras i en 

text undertill, där man även skriver vilket statistiskt test som använts, signifikansnivå etc. 

 

Komma igång med skrivandet 
Sätt igång att skriva så fort som möjligt, gör en disposition med rubriker och fyll på med text efter 

hand. Värdefulla tips för hur du kan komma igång, strukturera ditt skrivande och lyfta fram det 

viktigaste i texten finns i artikeln nedan: 

 

Fored, M., Ekstedt Bonamy, A-K. Att skriva en vetenskaplig artikel- några steg på vägen. 

Läkartidningen [Internet]. 2013 [citerad 16 april 2013], 110(15):767-9. Tillgänglig via: 

http://www.lakartidningen.se 

 

Ytterligare värdefulla tips finns på http://www.skrivguiden.se 

 

Det är viktigt att repetera basal engelsk grammatik före skrivandet. Använd korta meningar och 

sätt ut kommatecken vid bisatser och mellan två huvudsatser som binds ihop med ”and”. All egen 

forskning beskrivs i imperfekt, utom i konklusionen där man kan skriva i presens. I engelskan 

används inte kommatecken vid tal, utan decimaler märks ut med punkt, exv 10.1 mmol. Alla 

siffror tom 9 skrivs ut som bokstäver, utom när det är framför en enhet då man skriver siffror med 

ett mellanslag till enheten, exv 2 years. Procenttecken skrivs direkt efter siffran utan mellanslag, 

2%. 

 

Språkliga frågor och tips  
Har du svårt att hitta rätt uttryck? Vill du ha hjälp att variera ditt språk? 

https://tools.kib.ki.se/referensguide/frasbank 

https://awelu.srv.lu.se/ 

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work/ 

 

Skriva på engelska- boktips  

 

• Hansson E, Freccero C. Writing for the medical sciences: konsten att skriva bra på 

engelska. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur; 2019. 

• Day RA, Gastel B. How to write and publish a scientific paper. 7. ed. Santa Barbara, 

Calif.: Greenwood; 2011.  

• Gustavii B. How to write and illustrate a scientific paper. 2nd ed. Cambridge [etc.]: 

Cambridge University Press; 2008.  

 

Rättstavningsprogram på svenska och engelska 

http://www.lakartidningen.se/
http://www.skrivguiden.se/
https://tools.kib.ki.se/referensguide/frasbank
https://awelu.srv.lu.se/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work/


Förutom rättstavningsprogrammet som finns i Word, så finns andra rättstavningsprogram på 

studentdatorerna, t ex StavaRex och SpellRight. Då får du ytterligare hjälp med grammatiken. 

 

Bilder, tabeller och upphovsrätt - vad ska jag tänka på?  
Du behöver generellt upphovsmannens tillstånd om du vill använda en bild, tabell eller figur i 

original som du själv inte skapat. Det gäller om du ska publicera uppsatsen, t ex i universitetets 

uppsatsdatabas eller i en tidskrift. Prata med din handledare inför publikation. 

 

Om du vill använda bilden enbart vid presentationen av uppsatsen, går det bra.  

Vill du läsa mer om vad du får eller inte får göra med material, se länken nedan. 

 

http://www.bonuscopyright.se/pages/Kopieringsregler_For_Hogskolor_Och_Universitet_From_2

014http://www.bonuscopyright.se/pages/Kopieringsregler_For_Hogskolor_Och_Universitet_Fro

m_2014 

 

Dina egna bilder, tabeller och figurer, som du t ex skapar utifrån dina resultat i examensarbetet, 

har du upphovsrätten till. Dessa får du använda fritt. 

 

Presentera dina resultat i form av figurer- tips 
Tips för hur du kan utforma egna figurer och tabeller för att presentera dina resultat finns nedan.  

 

• Gustavii B. How to write and illustrate a scientific paper. 2nd ed. Cambridge [etc.]: 

Cambridge University Press; 2008.  

 

Presentera uppsatsen  
Presentationen sker på engelska. Strukturera din presentation- du kan utgå ifrån IMRAD-

rubrikerna eller från examinationskriterierna. Gör en presentation mha PowerPoint eller liknande 

program. För en presentation på 20 min, använd max 20 bilder. Presentationen skall innehålla:  

 

• Frågeställningen?  

• Bakgrund/introduktion - Varför är frågan viktig?  

• Metod- Hur gick du tillväga?  

• Resultat- Vad kom du fram till?  

• Diskussion- Här kan du sätta dina resultat i ett större sammanhang, kommentera 

svagheter, etiska aspekter eller frågor som uppstått, ge förslag till vidare forskning.  

 

När du ska presentera din uppsats deltar du hela dagen. Detta är ett krav för Godkänd kurs. Kom i 

tid och var förberedd. 

 

• Ta med din presentation på ett USB-minne, kontrollera i förväg att presentationen 

fungerar på PC.  

• Tänk på att hålla tiden för din presentation, 20 minuter. Träna.  

 

Opponera 

https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?C=rpq-RwRMs0mN3bUx8nG3rlyrUHDcDNIIoV8vt4xVr8hHabhJdYbHvwAG1nW8XdvdCLgC3gcw3t8.&URL=http%3a%2f%2fwww.bonuscopyright.se%2fpages%2fKopieringsregler_For_Hogskolor_Och_Universitet_From_2014
https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?C=rpq-RwRMs0mN3bUx8nG3rlyrUHDcDNIIoV8vt4xVr8hHabhJdYbHvwAG1nW8XdvdCLgC3gcw3t8.&URL=http%3a%2f%2fwww.bonuscopyright.se%2fpages%2fKopieringsregler_For_Hogskolor_Och_Universitet_From_2014


Oppositionen sker på engelska. Oppositionen är ett tillfälle för att ge och få feedback på ett 

konstruktivt sätt, syftet är att skapa ett tillfälle för lärande och att förbättra examensarbetena 

ytterligare. Du som ska opponera går strukturerat igenom examensarbetet. 

 

För din opposition gör du en presentation i PowerPoint eller liknande program med ca 8-10 bilder. 

Syftet är dels att du får en tydlig struktur samt att åhörarna enkelt kan följa med. Formulera gärna 

5-8 frågor som underlag för diskussion mellan dig och respondenten. 

 

• Börja med att kommentera examensarbetet i sin helhet.  

• Sedan kan du gå in på de enskilda delarna och ge konstruktiv kritik både vad gäller 

svagheter och styrkor.  

• Sammanfatta på slutet de viktigaste punkterna du har som opponent, såväl styrkor som 

svagheter samt vad du tycker arbetet tillför i form av ny kunskap.  

• Om något är oklart i texten kan du be författaren att förtydliga. Om du kommenterar 

brister så ge gärna förslag till lösningar eller alternativ.  

• De frågor du lyfter under oppositionen ska syfta till att skapa konstruktiv diskussion som 

kan göra examensarbetet bättre. 

• Tänk på att hålla tiden för din opponering, 20 minuter. 

 

Vill du ha fler tips om hur du strukturerat kan gå igenom ett examensarbete inför din opposition, 

kan du använda examinationskriterierna eller kapitel 8, ”Opposition” i boken nedan: 

 

• Hansson E, Freccero C. Att skriva medicinsk vetenskap: en handbok. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2012.  

 

Uppsatspublicering i LUP Student Papers  
När din uppsats är godkänd kan du publicera den i LUP Student Papers, antingen som abstract 

eller uppsatsen i sin helhet. Uppsatsen publiceras av studenten i LUP. 

 

OBS! Om du tänker skicka ditt examensarbete som en artikel till en vetenskaplig tidskrift ska du 

vänta med att publicera den i LUP, annars är det inte säkert att tidskriften accepterar din text. 

http://www.lub.lu.se/publicera/publicera/studentuppsatser.html 

 

Om du tänker skicka ditt manus till en tidskrift  
Olika tidskrifter kan ha olika krav på artikelns utformning och referensstil. Det kan kräva viss 

bearbetning av ditt examensarbete så att du också uppfyller tidskriftens krav, men oftast är det 

inga större ändringar som behöver göras om du följer IMRAD-strukturen från början. Läs mer här 

om tidskrifternas krav: 

 

• Instructions to authors in the health sciences: http://mulford.meduohio.edu/instr/ Här hittar 

du länkar till de flesta tidskrifter inom medicin och kraven för artiklar som skicka in.  

• Chernick, V. How to get your paper accepted for publication. Paediatr Respir Rev. 2012 

Jun;13(2):130-2. Epub 2011 Mar 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22475260  

• Fler tips om tidskrifters krav: http://www.icmje.org/  

 

http://www.lub.lu.se/publicera/publicera/studentuppsatser.html
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