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Institutionen for halsovetenskap 

Introduktion till examensarbetet 
Examensarbetet ar obligatoriskt for erhallande av kandidatexamen och utgors av ett 
sjalvstandigt arbete om 15 hogskolepoang (hp) som genomfors ar tre i kursen Examensarbete i 
vardvetenskap, socialpsykiatrisk vard. Examen ges inom det som utgor huvudomrade i 
utbildningen. Pa Hogskolan Vast innebar examensarbetet for filosofie kandidatexamen med 
huvudomradet vardvetenskap tillampning av fordjupade teori- och metodkunskaper inom 
nagon del av huvudomradet som ar relevant for den kommande yrkesrollen inom 
manniskovardande verksamheter. I examensarbetet ingar att planera, genornfora och rapportera 
detta genom att forfatta en text, att forsvara detta vid ett seminarium och att kritiskt granska och 
diskutera innehallet i ett annat examensarbete pa samma niva. I huvudsak framstalls 
examensarbetet i samarbete mellan tva studenter. Da examensarbetet genomfors i samarbete 
mellan tva studenter, skall bada ta lika stort ansvar for arbetet och kunna forsvara detta till alla 
delar samt for respondentskap och opposition av annat examensarbete. Infor examensarbetet 
skall fardigheter som behovs for att genomfora detsamma ha tranats, 

Examensarbetet foljer hogskolelagen som bland annat anger att studenten skall tillagna sig ett 
vetenskapligt forhallningssatt vilket innefattar formaga till sjalvstandig och kritisk bedomning, 
formaga att sjalvstandigt losa problem, formaga att folja kunskapsutvecklingen 
samt formaga att soka och vardera kunskap pa vetenskaplig niva samt till kunskapsutbyte aven 
med personer utan specialkunskaper inom ornradet (Hogskolelag 1992: 1434, 8 §). 

En handledare, som utgor stod i processen att arbeta med examensarbetet, utses i borjan av 
kursen. Handledning ges under kursen enligt overenskommelse med respektive handledare. 
Handledningstiden omfattar 24 timmar per examensarbete under kursens gang. 

Inom ramen for kursen ingar ocksa seminarier. Yid dessa diskuteras och granskas gemensamt 
examensarbetet under skrivprocessen utifran fragor om valt problemomrade, syftet med 
studien, litteraturbakgrund, metod, resultat och diskussion, samt andra aspekter relevanta for 
examensarbetet, till exempel tabeller, referenshantering och rubriknivaer. 

Kursen examineras vid ett Examinationsseminarium, da studenten sjalvstandigt skall forsvara 
det egna arbetet (respondera) och kritiskt granska ett annat examensarbete ( opponera). 
Examensarbetet har da ocksa bedomts av en examinator, som ocksa bedorner opponentskap och 
respondentskap. Se kriterier for bedomningen under Godkant examensarbete pa kandidatniva, 
samt Bilaga N och V. 

Huvudomradet vardvetenskap 

Huvudornradet vardvetenskap, ar ett humanvetenskapligt kunskapsomrade och ett autonomt 
akademiskt amne oberoende av profession. I studier inom vardvetenskap fokuseras till exempel 
vad god vard ar. En humanistisk manniskosyn utgor grunden for varden, som utgar fran 
manniskans upplevelser, onskningar och mal. Vardande ar ett grundlaggande fenomen i 
manskligt liv som forekommer mellan manniskor till exempel mellan foraldrar och barn, 
vardare och personen med funktionsnedsattning, psykisk ohalsa eller kriminellt beteende. Den 
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vardande relationen innefattar den som behaver vard, vardarens avsikt i vardandet och <let som 
upplevs som vardande, Att varda kraver saval forstaelse som kunskap om allmanmanskliga 
behov och miljomassiga livsbetingelser, vilka vaxlar under livets olika skeden. Vardandet syftar 
till att framja valbefinnande och upplevd halsa samt att lindra, motverka och forebygga lidande. 
Val av begrepp och teorier avgransar vardvetenskapen fran andra narliggande ornraden, som 
exempelvis medicin, psykologi, pedagogik och filosofi. 

Vardvetenskaplig forskning skapar kunskap om individers, gruppers och samhallets reaktioner 
pa halsa, ohalsa, sjukdom och funktionsnedsattning. Utifran den kunskap som den 
vardvetenskapliga forskningen bidrar med kan <let vardvetenskapliga perspektivet och 
vardandet samt samverkan mellan olika yrkeskategorier och vardgivare utvecklas. 

Problemomradet for examensarbetet kan med fordel hamtas fran den verksamhetsforlagda 
utbildningen, VFU. Det kan till exempel fokusera kunskap om socialpsykiatrisk vard, <less 
forutsattningar och utveckling. Det kan ocksa fokusera specifika problem, fenomen och 
livssituationer hos personer och grupper med psykisk ohalsa vars vard behaver utvecklas 
och/eller evidensbaseras, och hur deras halsa och valbefinnande kan framjas, 

Mal 
Se rnal angivna i aktuell kursplan. 

Form for examensarbetet 
Examensarbetet pa kandidatniva kan genomforas som en litteraturbaserad studie, eller som en 
empirisk studie. Valet av form sker i samrad med larare/handledare/seminarieledare. 

Problemomrade, problemformulering och metodval 
Val av problemomrade, problemformulering och fragestallning utgor <let centrala i 
examensarbetet. Forslag till problemomrade kan komma 1) fran studenten, 2) fran 
verksamheten till exempel dar studenten genomfort sin verksamhetsforlagda utbildning, eller 
3) av institutionens larare och forskare. 

Det valda problemomradet tydliggors i en problemformulering, dar avgransningen av vad som 
ska studeras ska framga, Problemformuleringen "mynnar ut i syftet". Problemet kan ytterligare 
tydliggoras med hjalp av en eller flera fragestallningar, vilka vanligen satts efter syftet. 
Problemformuleringen skall vara giltig for huvudomradet vardvetenskap. I arbetet skall tydligt 
framga att examensarbetet skri vs inom detta omrade, samt tydliggoras hur kunskap inom 
omradet kan bidra till utveckling av forskningsomradet, Relevansen for vardvetenskapens 
anvandning inom manniskovardande yrken och verksamheter skall saledes redovisas i 
examensarbetet. I metoden beskrivs hur <let valda problemet studeras. 
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Examensarbetets genomforande 
Litteraturstudie 
Yid en litteraturstudie beskrivs tillvagagangssattet for att finna lamplig litteratur utifran 
formulerad fragestallning, anvanda sokord och begransningar, samt anvanda databaser. Andra 
sokvagar beskrivs ocksa (se bilaga I och II). Urvalet av artiklar beskrivs, hur artiklamas kvalitet 
har granskats, samt kriterier for inklusion respektive exklusion. De slutligen inkluderade 
artiklama presenteras (se bilaga III). 

Hur analysen av innehallet i artiklama gatt till, och hur tillvagagangssattet vid analysen starker 
trovardigheten av resultatet ska beskrivas. Ett vetenskapligt arbete, som en litteraturstudie ar, 
utmarks av en stravan efter saklighet, objektivitet och balans. Med saklighet menas framst 
korrekt atergivning av kallor och objektivitet vad galler: 

• tydlig angivelse av begransningar i litteraturstudiens syfte och av forfattarna 
(studentema) genomforda litteratursokningar 

• redovisning av eventuella motstridiga resultat 
• anvandandet av vardeneutrala begrepp 

Hur det etiska ansvaret tillvaratas vid litteraturstudien ska redovisas. 

Empirisk studie 

Examensarbetet kan aven genomforas som en empirisk studie dar relevanta perspektiv och 
metoder for datainsamling och dataanalys valjs, utifran ett specifikt problernomrade och syfte. 
Att samla empiriska data, i exempelvis olika former av vardverksamheter, kraver ett val 
genomtankt forskningsetiskt forhallningssatt i upplagget av samtliga delar av studien. Sarskilt 
viktigt ar det for upplagget och genomforandet av sjalva datainsamlingen. Det innebar bland 
annat att vara val insatt i skyldigheten att tydligt informera om och inhamta samtycke for 
genomforande av studien, i flera led. 

Personer som ar aktuella som informanter ar personal och beslutsfattare pa olika nivaer. 
Daremot far de som ar foremal for vard, det vill saga till exempel patienter, vardtagare, intagna 
och ornhandertagna inte vara direkta foremal for datainsamling. En empirisk studie som 
examensarbete kan aven utforas genom analyser av tidigare insamlade forskningsdata eller 
registerdata. 
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Examensarbetets struktur vid litteraturstudier 
Titelblad: For utformningen av titelblad Se bilaga VI. 

Sarnmanfattning: For utformningen och innehall i sarnmanfattningen Se bilaga VII 

Innehall: Utformas enligt denna riktlinjes innehallsforteckning. Da rubrikema finns pa olika 
nivaer anvands med fordel indrag av rubriken. 

Inledning 
Denna kan skrivas sarnman med bakgrunden, men ett akademiskt arbete kan ocksa borja med 
en sarskild inledning. Inledningen beskriver varfor det aktuella problemomradet ar angelaget 
att studera och aven for vem. Har anges kort vad studien handlar om, motiv for amnesval, och 
<less betydelse for vardandet i ett bredare perspektiv. 

Bakgrund 
I bakgrunden satts arbetet in i ett vardvetenskapligt perspektiv. Det skall ge en teoretisk 
bakgrund till det aktuella problemet och klargora betydelsen av studien och klart anknyta till 
huvudomradet. I bakgrunden laggs grunden for den logiska strukturen som ska vara vagledande 
i hela arbetet. Utgangspunkter som ar nodvandiga for forstaelsen av resten av examensarbetet, 
till exempel centrala begrepp och/eller modeller forklaras. Bakgrunden kan borja allmant och 
generellt for att darefter gradvis fokusera pa den aktuella studien. Text som inte ar relevant for 
syftet ska undvikas. Bakgrunden skall byggas upp av litteratur och vetenskapliga arbeten. I 
huvudsak anvands primarkallor. 

Problemformulering 
Problemformulering preciserar vad studien kornmer att behandla i en kort sammanhangande 
text. Problemet formuleras och varfor det ar viktigt att studera och hur det hor sarnman med 
vardande/ett vardande perspektiv motiveras. Problemformuleringen besvarar fragorna; vilken 
kunskap finns; vad saknas; och vad behovs? Problemformuleringen ska logiskt leda fram till 
syftet. Vanligtvis anges inga referenser - de finns i tidigare text. 

Syfte 
Ofta foljs den teoretiska bakgrunden av ett syfte med egen rubrik. I syftet beskrivs kort vad som 
ska uppnas med examensarbetet. Toland klargors syftet med fragestallningar efter syftet. 

Metod 
En noggrann metodbeskrivning pavisar studiens kvalitet och ar viktig for att lasaren skall ges 
mojlighet att bedoma examensarbetet. Under metodavsnittet beskrivs och motiveras forst den 
valda metoden med stod av referenser. Metodavsnittet kan darefter med fordel struktureras 
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utifran underrubrikema, Litteratursokning, Urval, Analys och nar det ar tillampligt Etiska 
overvdganden. 

Litteratursokning: Har beskrivs litteratursokningsstrategier med hjalp av valda sokord, 
sokvagar, samt hur urvalet av artiklar gjorts. Noggrann redovisning av sokprocessen ar viktig 
for att en lasare ska kunna bedoma relevansen av sokforfarandet, och metodreferenser skall 
styrka tillvagagangssattet. Resultatet av sokningen presenteras i en oversiktstabell. Se bilagoma 
I och II. 

Urval: Har beskrivs de olika stegen i urvalsforfarandet, och anledning till inklusion och 
eventuell exklusion beskrivs. De inkluderade artiklama presenteras. Urvalsforfarandet ska 
verifieras stegvis. Resultatet av urvalet presenteras i en oversiktstabell. Se bilagoma I och II. 
Tabellema kan laggas som bilaga i examensarbetet. 

Oversikt over arbetsprocessen med litteratursokning och urval: 

• Beskriv vilka sokvagar/ informationskallor som har anvants, systematisk sokning i 
databaser etc., osystematisk sokning (t.ex. manuell sokning via referenser, tidskrifter). 
Motivera ocksa valet av informationsskallor. 

• Ange val av sokord, traffar och kombinationer under sokprocessen. 
Vilka sokord som har anvants i respektive databas 
Vilka kombinationer av olika sokord som har anvants 
Vilka begransningar som gjorts vid sokning i databasema 
Sprak (t.ex. engelska, nordiska sprak) 
Artal (t.ex. fran 2007 - XXXX) 

• Sekundarsokning eller kedjesokning innebar att i de artiklar som sokts, hittades det nya 
anvandbara artiklar i referenslistoma. Sekundarsokning kan ocksa innebara att fler 
artiklar av samma forfattare eller bra tidskrifter med anvandbara artiklar kan anvandas. 

• Hur blir det slutliga urvalet av artiklar? Vad valdes (inklusionskriterier) och vad valdes 
bort (exklusionskriterier). Nar vetenskapliga artiklar valjs som grund for analysen, 
maste dessa granskas avseende kvalitet och varderas. Forst darefter avgors om de ska 
inga i analysen eller bor exkluderas. Hur kvalitetsgranskningen genomforts ska ocksa 
redovisas i arbetet. Observera att sa kallade oversiktsartiklar inte skall inkluderas. En 
tabellpresentation ska finnas med i examensarbetet, och tydliggor de inkluderade 
artiklamas studie for lasaren, samt underlattar ocksa analysarbetet. Se bilaga III. 

Analys: En analys gors av de valda artiklamas resultat. Analyser kan ga till pa olika satt, men 
beskrivningen av analysgangen ar mycket viktig i en studie baserad pa litteratur. Analysen 
beskrivs med referenser till relevant metodlitteratur. Analysen skall vara sa val beskriven att 
processen i analysarbetet framgar och att studien kan upprepas. Lasaren ska kunna forsta hur 
du/ni har kommit fram till resultatet. 
Etiska overvdganden: Nar det ar tillampligt redovisas har de etiska reflektioner och 
stallningstaganden som gjorts avseende de egna strategiema i examensarbetes delar, till 
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exempel for problemomradet, avgransningar och hur resultatet hanterats. Aven reflektioner 
kring de valda studiemas etik kan beskrivas har, altemativt i diskussionen. 

Resultat 
Resultatet grundar sig pa de analyserade artiklamas resultat och skall svara mot syftet. 
Kategorier och subkategorier ska presenteras i en tabell. Av analysen skall framga likheter och 
skillnader mellan studiema. Resultat fran fl.era artiklar ska sammanforas till kategorier och/eller 
teman, det vill saga till en syntes. 

Diskussion 
Diskussion innehaller en metoddiskussion kring metod, litteratursokning, urval, analys, 
eventuellt bortfall, trovardighet/validitet och reliabilitet, samt etiska overvaganden. Darpa foljer 
en resultatdiskussion, dar huvudfynden av analysarbetet (till exempel de teman, altemativt 
kategorier som analyserats fram), reflekteras kritiskt och diskuteras i relation till relevant 
litteratur. Diskussionen ska aterkopplas till syftet och resultatet, men ocksa sattas in i ett 
vetenskapligt perspektiv och anknyta till annan relevant forskning genom "nya" vetenskapliga 
artiklar. 

Konklusion 
Beskriv en kort sammanfattning/konklusion av de viktigaste resultaten, samt av de slutsatser 
som kan dras av resultatet utifran studien syfte. 

Praktiska implikationer 
Med grund i studiens resultat, teorier fran bakgrunden och egna reflektioner ges ocksa forslag 
pa praktisk tillampning, sa kallade praktiska implikationer. Hur kan studien bidra till 
kompetensomradet och till kvalitetsutveckling i arbetet inom relevanta verksamheter ur ett 
individ-, grupp- och/eller samhallsperspektiv. 

Forslag till fortsatt kunskapsutveckling 

Identifiera och beskriv behovet av ytterligare kunskapsutveckling utifran den egna studerade 
fragestallningen, liksom behov av kunskapsutveckling for yrkesrollen inom manniskovardande 
organisationer. 

Referenser 
Referenser skall skrivas enligt aktuell version av referenssystemet American Psychological 
Association documentation style (APA), bade i referenser i lopande text och i referenslistan. Se 
Hogskolans Vasts biblioteks hemsida for aktuella manualer. 

Bilagor 
6 



Institutionen for halsovetenskap 

Bilagor numreras hogst upp i hoger horn med romerska siffror. Inga sidhanvisningar ges for 
bilagor i innehallsforteckningen. 

Tabeller lika stora som eller storre an en A4 sida laggs som bilaga. Tabeller ska ha tabellhuvud 
och tabellnummer och refereras t.ex. tabell 1, bilaga 1. 
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Examensarbetets struktur vid empirisk studie 

Titelblad: For utformningen av titelblad Se bilaga VI 

Sammanfattning: For utformningen och innehall i sammanfattningen Se bilaga VII 

Innehall: Utformas enligt denna riktlinjes innehallsforteckning. Da rubrikema finns pa olika 
nivaer anvands med fordel indrag av rubriken. 

Inledning 
Under denna rubrik gors en forsta presentation av problernomradet, vad problemet ar, varfor 
det ar angelaget att studera och aven for vem/vilka det ar angelaget. Den kan skrivas ihop med 
bakgrunden men kan ocksa skrivas under egen rubrik. 

Bakgrund 
I bakgrunden laggs grunden for den logiska uppbyggnaden av hela arbetet. Det valda problemet 
satts har in i sitt samrnanhang och ges en bred teoretisk bakgrund. Kopplingen av problemet till 
vardvetenskap skall vara tydlig. Utgangspunkter som ar nodvandiga for forstaelsen av 
examensarbetet, teoretiskt perspektiv, barande begrepp och/eller modeller anges har. 
Bakgrunden kan borja allrnant och generellt for att darefter gradvis fokusera pa den aktuella 
studien. Bakgrunden byggs i huvudsak upp av litteratur och vetenskapliga arbeten som utgor sa 
kallade primarkallor. Ibland blir det viktigt med bade aldre och aktuella fynd och garna 
oversiktsartiklar (review) som innehaller sammanstallningar av tidigare publicerade resultat 
inom omradet. Litteratursokningen for bakgrunden kan genomforas pa ett systematiskt och/eller 
osystematiskt satt. For att underlatta lasbarheten bor underrubriker anvandas i bakgrunden. 

Problemformulering 
Problemformulering preciserar vad studien kommer att behandla i en kort sammanhangande 
text. Problemet formuleras och varfor det ar viktigt att studera och hur det hor samman med 
vardande/ett vardande perspektiv motiveras. Problemformuleringen besvarar fragorna; vilken 
kunskap finns; vad saknas; och vad behovs? Problemformuleringen ska logiskt leda fram till 
syftet. Vanligtvis anges inga referenser - de finns i tidigare text. 

Syfte 
Ofta foljs den teoretiska bakgrunden av ett syfte med egen rubrik. Ibland klargors syftet med 
ytterligare nagon eller nagra fragestallningar. 

Metod 
Examensarbetets del om metod skall bland annat innefatta vilken typ av studie som genomforts, 
vem eller vad som studerats, hur datainsamlingen har genomforts och hur insamlade data har 
analyserats. Vad som mer ska beskrivas paverkas av vilka val som gors i metodens olika steg. 
Detar viktigt med en noggrann metodbeskrivning for att lasaren skall ges mojlighet att bedoma 
studiens kvalitet. Under metodavsnittet beskrivs och motiveras forst den valda ansatsen som 
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bestamts utifran det formulerade syftet. Nar ansatsen ar klar skall en konkret metod for att 
genomfora studien valjas, Metodavsnittet kan darefter med fordel struktureras utifran 
underrubrikerna, Studiens inramning och sammanhang/ tillvdgagdngssdtt, 
Deltagare/Studiepopulation, Datainsamling/Instrument, Dataanalys/Statistiska analyser och 
Etiska overvdganden. For beskrivning av specifika metoder hanvisas till metodlitteratur, vilken 
aven anvands for att styrka valt tillvagagangssatt. 

Oversikt over arbetsprocessen med empirisk studie: 
Studiens inramning och sammanhang (Kvalitativ metod): Har beskrivs inom vilket ornrade och 
sammanhang studien genomforts, till exempel inom vilken organisation studien genomforts, 
vilka yrkeskategorier den vande sig till samt vilka procedurer som genomforts for att komma i 
kontakt med relevanta beslutsfattare for att tillatelse att fa tillgang till personer som kan tankas 
delta i studien. 

Studiens tillvdgagdngsdtt (Kvantitativ metod): Har beskrivs studiedesign, och detaljerat 
information om studiens utforing, 

Deltagare/Studiepopulation: Har beskrivs vilken gruppdeltagare studien vande sig till, till 
exempel antalet tankta deltagare, alder, kon, utbildning med mera. Har beskrivs aven eventuellt 
bortfall. 

Datainsamling/Instruments: Har beskrivs hur data samlats in, vilken datainsamlingsmetod som 
anvants, till exempel intervjuer eller enkater, vilken typ av fragor som anvants, med mera. Har 
beskrivs i detaljer psykometriska egenskaper av instrument/frageformular som anvants i 
studien. 

Dataanalys/Statistiska analyser: Har beskrivs hur data analyserats, till exempel vilken metod 
for analys som anvants, vilka variabler som anvants samt vilken/vilka analyser som genomforts, 
I kvantitativ studien har definieras anvant signifikansniva och kriterier av tolkning av eventuell 
samband- och effektmatts. 

Etiska overvdganden: Har redovisas hur de forskningsetiska principema i samband med 
studiens olika steg har anvants, samt vilka atgarder som vidtagits for att sakerstalla att studien 
genomforts pa etiskt forsvarbart satt. I fall studien anvander tidigare insamlad forskningsdata 
eller registerdata, har aberopas den original etisktillstand till datainsamling. 

Resultat 
Detar viktigt att samtliga mal/delar i syftet redovisas i resultatet. Data som ar relevanta for att 
besvara syftet skall anvandas. Resultatet skall vara lattlast for lasaren. Tabeller och figurer 
anvands dar de fyller en funktion i kvalitativa studier, men ar nodvandiga i kvantitativa studier, 
samt redovisas resultaten i lopande text. 

I en kvalitativ studie ar det vanligt att resultatets olika delar belyses med citat for att lasaren 
skall ges mojlighet att bedorna studiens trovardighet, 

Diskussion 
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Diskussion innehaller en metoddiskussion kring metodens alla delar, , trovardighet 
(trustworthiness) i form av giltlighet (credibility), overforbarhet (transferability) och 
tillforlitlighet ( dependability) (galler for kvalitativ metod). Validitet och reliabilitet (galler for 
kvantitativ metod), eventuellt bortfall samt etiska overvaganden. Darpa foljer en 
resultatdiskussion, dar huvudfynden av analysarbetet (till exempel for kvantitativ studie: 
deskriptiv och eller jamforande statistik, for kvalitativ studie: de teman, altemativt kategorier 
som analyserats fram), reflekteras kritiskt och diskuteras i relation till relevant litteratur. 
Diskussionen skall behandla de resultat som ar relevanta med avseende pa syftet och ska sattas 
in i ett teoretiskt sammanhang genom att relateras till tidigare studier eller teorier och kan inte 
foras langre an resultaten haller. Diskussionen ska aterkopplas till syftet och resultatet, men 
ocksa sattas in i ett vetenskapligt perspektiv och anknyta till annan relevant forskning genom 
"nya" vetenskapliga artiklar. Reflektioner kring studiens styrka och svagheter skall beskrivas i 
diskussion. Diskussionen skall ocksa innefatta reflektioner och forslag utifran studiens resultat. 

Konklusion 
De slutsatser som kan goras av studien sammanfattas. Beskriv en kort 
sammanfattning/konklusion av de viktigaste resultaten, samt av de slutsatser som kan dras av 
resultatet utifran studien syfte. 

Praktiska implikationer 
Med grund i studiens resultat, teorier fran bakgrunden och egna reflektioner ges ocksa forslag 
pa praktisk tillampning, sa kallade praktiska implikationer. Hur kan studien bidra till amnet 
vardvetenskap, till kompetensomradet och till kvalitetsutveckling i arbetet inom relevanta 
verksamheter ur ett individ-, grupp- och/eller sarnhallsperspektiv. 

Fiirslag till fortsatt kunskapsutveckling 

Identifiera och beskriv behovet av ytterligare kunskapsutveckling utifran den egna studerade 
fragestallningen, liksom behov av kunskapsutveckling for yrkesrollen inom manniskovardande 
organisationer. 

Referenser 
Referenser skall skrivas enligt aktuell version av referenssystemet American Psychological 
Association documentation style (APA), bade i referenser i lopande text och i referenslistan. Se 
Hogskolans Vasts biblioteks hemsida for aktuella manualer. 

Bilagor 
Bilagor numreras hogst upp i hoger horn med romerska siffror. Inga sidhanvisningar ges for 
bilagor i innehallsforteckningen. Tabeller lika stora som eller storre an en A4 sida laggs som 
bilaga. Tabeller ska ha tabellhuvud och tabellnummer och refereras till exempel tabell 1, 

10 
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bilaga 1. En forklarande ska finnas och tabelltext satts ovanfor tabellen. Figurer hanvisas till i 
lopande text som figur 1 och sa vi dare. En forklarande text ska finnas och satts under figuren. 
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Examensarbetets sprak och layout 

Sprak 

Arbetet skall vara skrivet pa ett enkelt men formellt korrekt sprak, svenska eller engelska. 
Stavning, satsbyggnad, anviindandet av skiljetecken och indelning i stycken skall folja 
vedertagen standard. Storre delen av arbetet skrivs vanligen i imperfekt (abstrakt, metod samt 
resultat). Presens anviinds vanligtvis i inledning, bakgrund, diskussion samt slutkommentarer. 
Formulering i forsta person anviinds bara da utsagan iir av klart subjektiv karaktiir asikter och 
tolkningar. Begrepp och termer av olika slag skall vara definierade och korrekt och konsekvent 
anviinda genom hela arbetet. Undviks forkortningar. Textens uppbyggnad skall vara logiskt 
konsekvent och resonemangen stringenta. I diskussionen firms utrymme for reflektion, 
kreativitet och analytiska utvikningar relaterade till studien. 

Referenshantering 

Pastaenden i examensarbetet ska bygga pa vetenskapliga slutsatser som gjorts genom forskning. I 
arbetet maste det saledes firmas korrekta referenser till vetenskapliga publikationer, lagar, 
forfattningar och rapporter, samt till ovriga kiillor. Kontrollera att referenserna som firms i arbetet 
ocksa firms i referenslistan, och vice versa. 

Layout 

Arbetets titelsida (se bilaga VI), sammanfattning (se bilaga VII) och irmehall (se irmehall for 
dessa anvisningar) sidnumreras inte. Diirefter numreras samtliga sidor till och med 
referenslistan. Bilagor sidnumreras inte. For hjiilp med instiillningar i datorn se 
www.bibliotek.hv.se Mallar for examensarbete. 

Rubrik och teckenstorlek 

For att underliitta liisningen maste vanligen ett antal rubriknivaer anviindas irme i texten. 
Rubriker viinsterstiills eller centreras. Teckenstorleken skall vara konsekvent for respektive 
rubrikniva genom hela arbetet inklusive bilagor. 

Under handledningsfasen och i seminarieversionen kan 1,5 raders radavstand anviindas for att 
ge plats for handledarens och examinatorns skriftliga kommentarer. Fiirdigt examensarbete 
skall ha enkelt radavstand. 
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Handlaggning av examensarbete Infer examination 
Handledaren meddelar lararen som har hand om administrationen av examinationerna, att 
examensarbetet ar klart for examination. Studenterna lamnar sjalva in examensarbetet genom 
att ladda upp ett exemplar av arbetet via kursens sida pa DisCo, under fliken for inlamning 
examensarbetet, som ocksa ar kopplad till "Urkund" for plagiatkontroll. Pa forsattsbladet till 
seminarieupplagan anges att denna version ar en SEMINARIEUPPLAGA. 

Nar schema for examinationsseminariet finns utlagt pa DisCo hamtar studenterna sjalva det 
examensarbete som tilldelats att opponera pa, via fliken for inlamning av examensarbetet, och 
"Visa filer" pa kursens sida pa DisCo. 

Godkant examensarbete pa kandidatniva 
Den litteratur som arbetet baseras pa skall vara internationell. Undantag ar om arbetet belyser 
nagot som enbart finns tillgangligt pa svenska eller uteslutande ar en svensk foreteelse. I 
forekommande fall skall forskningsetisk analys i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008) 
avseende tillvagagangssatt och redovisning av resultat vara tillfredsstallande uppfyllda och 
beskrivna. Examensarbetet bedorns utifran saval metod- som amnesmassiga kriterier. Den 
obligatoriska bilagan: "Den enskilda forfattarens bidrag till examensarbetet" ska finnas bilagd 
till examensarbetet. Se bilaga IX. Vid godkannande av examensarbete pa kandidatniva skall 
foljande kriterier vara uppfyllda. 
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Inledning/Bakgrund 
• Det valda problemomradet ar tydligt presenterat. 
• Problemomradet faller inom huvudomradet och ar belyst ur olika relevanta 

synvinklar och anknyter till tidigare forskning. 
• Problemomradet har teoretisk forankring i ett vardvetenskapligt perspektiv och 

anknyter till tidigare forskning. 
• Barande begrepp ar tydligt definierade. 
• Referenslitteraturen ar relevant och kopplad till examensarbetets problemomrade. 

Problemformulering/Syfte 
• Problemornradet ar avgransat, 
• Problemformuleringen ar motiverad avseende kunskapslage och kunskapsbehov och 

leder fram till syfte och eventuella fragestallningar. 
• Syfte och eventuella fragestallningar ar klart formulerade i relation till problemet. 

Metod 
• Vald metod ar motiverad och forankrad i relevant litteratur. 
• Tillampningen av metoden betraffande urval, datainsamling och analys, ar val 

beskrivna och relevanta for att svara mot syftet. 
• Etiska stallningstaganden och den egna tillampningen av de forskningsetiska 

principema ar beskrivna (Vid litteraturstudier: Kan flyttas till diskussion). 

Resultat 
• Resultatet svarar mot examensarbetets syfte. 
• Resultaten av analysen presenteras i enlighet med vald metod. 
• Figurer och/eller tabeller askadliggor resultaten pa ett tydligt satt. 

Diskussion 
• Diskussionen omfattar metod och resultat 

Metoddiskussion 
• Styrkor och svagheter i genomforandet av arbetet och anvandningen av metoden 

beskrivs och diskuteras, och innefattar reflektion over tillampningen av metoden, 
trovardighet, tillamningen av forskningsetiska principer, over-zunderskattning av 
resultat, samt resultatens overforbarhet. 

• Metoddiskussionen ar underbyggd med relevanta forskningsmetodiska referenser. 
Resultatdiskussion 

• Resultatet varderas kritiskt och huvudfynden diskuteras utifran tidigare forskning 
och teoretiska perspektiv, samt presenteras pa ett logiskt satt. 

• Argumentationen ar saklig, konsekvent och trovardig. 
14 



Slutsatser/konklusion 
• De huvudsakliga resultaten ar kort sammanfattade. 
• Slutsatser ar relevanta och trovardiga utifran resultaten och tydligt beskrivna. 

Praktiska implikationer 
• Betydelsen av resultatens anvandning i manniskovardande organisationer ar tydligt 

beskrivna. 
• Resultatets betydelse for vardvetenskap altemativt vardande ur 

individ, -grupp- och/eller samhallsperspektiv ar beskriven. 

Forslag till fortsatt kunskapsutveckling 
• Behovet av ytterligare kunskapsutveckling utifran den egna studerade 

fragestallningen ar beskriven, liksom behov av kunskapsutveckling for yrkesrollen 
inom manniskovardande organisationer. 

Allmant omdome 
• Arbetet ar sjalvstandigt och val genomfort, har en rod trad och logisk struktur med 

en vetenskaplig stringens. 
• Arbetet har en balans i omfang av bakgrund - resultat - diskussion. 
• Arbetet foljer uppsatta formalia. 
• Rubriker och text stammer overens, 
• I huvudsak anvands primarkallor. 
• Kaller och kallhanvisningar ar korrekt och konsekvent redovisade enligt valt 

referenshanteringssystem. 
• Adekvat anvandning av citat. 
• Spraker ar korrekt, koncist och texten ar lattlast. 
• Den obligatoriska bilagan: "Den enskilda forfattarens bidrag till examensarbetet" 

ska finnas bilagt och forfattarens enskilda bidrag vara klart beskrivna. 

Dessutom skall studenten: 
Ha genomfort ett godkant forsvar av det egna examensarbetet vid ett 
examinationsseminarium med opponent- och respondentskap, samt kritiskt ha granskat 
och genomfort ett godkant opponentskap av ett annat examensarbete enligt foljande 
kriterier: 

Respondentskap 
• Motiverar egna resultat. 
• Redogor for viktiga moment och vagval under arbetets gang. 
• Bemota opponenters argument med vetenskaplig argumentation och diskussionen 

kannetecknas av saklighet. 
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Opponentskap 
• Opponenten/opponentema ska halla ett akademiskt samtal med 

respondenten/respondentema och diskutera bade fortjanster och brister i detta arbete 
• Skapar ett gott diskussionsklimat. 
• Gor en relevant prioritering av att diskutera centrala kontra perifera problem i 

uppsatsen 
• Gor en relevant prioritering av att diskutera centrala kontra perifera fortjanster i 

uppsatsen 
• Anvander en tydlig vetenskaplig argumentation. 
• Diskuterar arbetets form, logik och balans. 

Yid mindre papekanden i seminarieversionen av examensarbetet vid examinationsseminariet, 
lamnar studenten en reviderad version av examensarbetet till handledaren, som korrekturlaser 
och sedan lamnar examensarbetet vidare till examinator for godkannande. Detta gors inom en 
tidsram om tre veckor (femton arbetsdagar) efter framlaggandet. 

Signerat godkant respondent- och opponentskap lamnas samtidigt med den slutliga 
versionen av examensarbetet till examinator, som darefter kan rapportera kursen och 
examensarbetet som Godkant, 

Da examinator utifran de uppsatta kriteriema gor en sammanvagd bedomning av arbetet som 
Underkant, far studenten arbeta vidare med examensarbetet och lagga fram det vid ytterligare 
ett seminarium. 

Da examinator utifran de uppsatta kriteriema gor en bedornning av opponentskap och/eller 
respondentskap som Underkant, far studenten mojlighet examinera dessa delar vid ytterligare 
ett seminarium. 
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Bilaga I 

Forslag till 
Ch kl" t ri·· . f f .. k . ec IS a or Ill orma IODSSO IlIIlJ;! 
Examensarbetets arbetstitel 

F ragestallningar 

Sokord/sokformuleringar 

Typer av information (bakgrundsmaterial, vetenskapligt material, statistik, definitioner, lagar 
etc.) jag kan behova anvanda mig av. 

Databaser/informationskallor 

Databas och datum for sokning samt begransning Exakta sokord 

Utvardering (hur ga vidare) 

Utvardering/hur ga vidare 

(Vad fick jag? N ya sokord, referenser/forfattare/ 
tidskrifter att soka vidare pa etc.) 



Bilaga II 

Exempel pa 

Tabell over sokstrategi, sdkresultat och urval 

Databas Begransning Sokord Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 
traffar utifran utifran utifran 

titel abstract resultat 



Bilaga III 

Exempel pa 
0 "kt versr av anan .sera I era Ur (artiklar, rapporter m.m.) 

Problem Ansats/ Urval/ Huvudsakligt K valitetsgranskning 
och syfte Metod Studiegrupp resultat 

Forfattare 
Artal 
Land 
Tidskrift 
Forfattare 
Artal 
Land 
Tidskrift 
Forfattare 
Artal 
Land 
Tidskrift 

I d litt t 



Bilaga IV 
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H0GSKOLAN VA.ST 
Institutionen for halsovetenskap 

Anvisningar for opponent- och respondentskap 
Opponentskapet innebar att i form av ett akademiskt samtal fora en konstruktiv dialog mellan 
granskare (opponenter) och forfattare (respondenter), och darigenom kritiskt granska och 
vardera ett examensarbete. Saval positiv som negativ kritik fors fram. Opponentema ansvarar 
for att granskningen foljer en speciell struktur samt att tiden disponeras pa ett lampligt satt. Den 
sammanlagda tiden for hela seminariet ar 90 minuter. 

• Seminariet inleds med att examinator halsar valkornmen och presenterar forfattare 
granskare samt titeln pa det aktuella examensarbetet. Ordet lamnas darefter over till 
granskama varvid granskningen tar vid. 

• Forfattarna ges tillfalle att framfora eventuella rattelser. 

• Granskama ger en kort beskrivande sammanfattning ( ej varderande) av examensarbetet 
(max 10 minuter). De viktigaste delama presenteras sasorn bakgrund, 
problemformulering, syfte, metod, resultat samt diskussion. Visuella hjalpmedel ska 
anvandas for att askadliggora innehallet. 

• Forfattarna tillfragas om den givna sammanfattningen ar korrekt uppfattad. Om inte sa 
ar fallet, kompletterar forfattarna granskamas sammanfattning. 

• Darefter vidtar sjalva opponentskapet. Opponentema tar avstamp i sin forberedande 
granskning och staller fragor om arbetet till forfattarna. Genomgangen sker med 
positiv kritik i en konstruktiv dialog mellan granskare och forfattare. 
Examinationsseminariet ska koncentreras pa en vetenskaplig diskussion runtom arbetets 
genornforande, <less resultat. Respondentema ska ges mojlighet att beratta och beskriva 
hur arbetet har genomforts, och svara pa beskrivande och fordjupande fragor, utifran 
foljande aspekter: 
- Vilka ar examensarbetets fortjanster? 
- Problemomradets och syftets relevans och avgransning. 

Bakgrundens relevans (vardvetenskaplig forankring, ovriga teorier och tidigare 
forskning)? 

- Den anvanda metodens giltighet, svarigheter och begransningar. 
- Hur har informationssokning, val av litteratur och avgransningar hanterats? 

Den utvalda metodens relevans och anvandning, 
Resultatens omfang i paritet av syfte. 

- Resultatets strukturella och logiska organisation. 
- Resultatets presentation. 
- Diskussionens uppbyggnad, relevans, innehall, omfang. 
- Hur har formalia hanterats (titel, disposition, sprakbehandling, referenshantering 

osv.)? 

• Tid avsatts for avslutande diskussion, ca 15 minuter. 

• Tid avsatts for aterkoppling fran examinator samt bedomning av respondentskap och 
opponentskap. 



Bilaga V 

Underlag for bedomnlng 
- genomfort respondent- och opponentskap 

Korsen: Examensarbete i vardvetenskap, socialpsykiatrisk vard, 15 hp, EVXS00 

Dokumentet som utgor underlag for betyg (pa kursens oppponent- och respondenskap- delar) 
lamnas av studenten till kursansvarig Iarare pa examinationsdagen . 

Studentens namn Kurs 

Godkant forsvar av eget examensarbete 

Examensarbetets titel 

Forfattare 

Datum 

Examinator/handledare 

Godkant opponentskap 

Examensarbetets titel 

Forfattare 

Datum 

Examinator/handledare 



Bilaga VI 

Institutionen for halsovetenskap 

Examensarbetets titel 
Eventuell undertitel 

Fdrfattarens/fdrfattarnas namn 
Handledarens namn 

Examensarbete i vardvetenskap, socialpsykiatrisk 
vard, 15 hp 
kandidatniva 
VT/HT 20XX 
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H0GSKOLAN VAST 
Institutionen for halsovetenskap 

Bilaga VII 

Sammanfattning kornrner direkt efter titelbladet och nurnreras inte. 

Svensk titel 

Engelsk titel 

Forfattare/Ftirfattarna 

Institution 

Arbetets art 

Program/kurs 

Termin/ar 

Hogskolan Vast, Institutionen for halsovetenskap 

Examensarbete i vardvetenskap, 15 hp 

Socialpsykiatrisk vard, 180 hp 

VT20XX 

Antal sidor (anges utan antal sidor i bilagor) 

Abstrakt Skrivs nar examensarbetet ar klart och ska ge en beskrivning av arbetets bakgrund, 
syfte, metod, vasentliga resultat och slutsatser med maximalt 250 ord. 

Nyckelord Minimum tre maximum tio nyckelord skall anges i alfabetisk ordning 

Abstract Har skrivs sarnrnanfattningen av examensarbetet pa engelska. Sarnrnanfattningen kan 
struktureras utifran foljande rubriker: "background, aim, method, results, conclusion". 
Observera att rubrikerna inte behover vara med i texten. 

Keywords nyckelorden pa engelska 



Bilaga VIII 

Anvisning for informationsbrev 

Som en del av examensarbetet kanske du behover tillfraga manniskor, om de vill delta i en 
studie eller undersokning. Det innebar att forskningspersonerna ska kunna fa information om 
projektet och vad ett deltagande innebar innan de kan ta stallning till sin medverkan. 

Informationen ges i neutral ton, ska skrivas med ett enkelt och forstaeligt sprak och ska inte 
innehalla nagra som helst tvingande eller uppfordrande formuleringar om deltagande. Forsok 
satta dig in i de tillfragades satt att tanka och karma. Vad skulle du sjalv vilja veta om du skulle 
fa en liknande forfragan? Las igenom brevet noggrant for att forsakra dig om att spraket ar 
korrekt och fl yter latt. 

Vern ar brevet riktat till? 

Stall ditt brev till den det galler, t ex. verksamhetschef, sjukskoterska el. dyl. Skriv ut personens 
namn, titel, anstallning, adress etc. 

Rubricera brevet och formulera en inledande information 

I rubriken ska det framga vad studien eller undersokningen handlar om. Brevet ska informera 
om den tankta undersokningen. Det ska framga att den som brevet ar riktat till tillfragas om att 
delta i studien/undersokningen eller om medgivande att den genomfors. Nedanstaende 
formuleringar kan vara lampliga: 

a) I rubriken: Information om (beskriv darefter vad studien/undersokningen handlar om) 

b) Du tillfragas harmed om deltagande i denna studie/undersokning, 

lnformationsbrevets vidare innehall 

Inled texten med att beskriva problemet, varfor det ar viktigt att studera, samt studiens/ 
undersokningens syfte och innehall. Har ar det studien som ska presenteras, inte den som ska 
genomfora studien. I vissa fall kan det vara lampligt att presentera sig sjalv, men det ska i sadant 
fall goras i den avslutande delen. Efter det att syfte och innehall presenterats ska det praktiska 
genomforandet beskrivas, det vill saga vilka metoder for datainsamling som anvants: 

a) Den tillfragade ska fa veta varfor just hon eller han ombeds att delta i undersokningen. Det 
kan vara lampligt att informera om hur manga som ingar i undersokningen och hur urvalet har 
skett. 

b) Informera om vad som forvantas av personen som tillfragats och vad det innebar i form av 
eventuella fordelar/nackdelar och risker med deltagande. Vad innebar deltagandet i tidsatgang? 



Bilaga VIII 

Innebar det nagot obehag? Finns det mojlighet att fa ta del av nagra resultat altemativt det 
fardiga arbetet? 

c) lnformera om hur det insamlade materialet komrner att bearbetas och hanteras. Hur komrner 
data att hanteras sa att personens identitet skyddas, dvs. konfidentialitet ( ordinarie 
sjukvardssekretess eller andra forbindelser om tystnadsplikt, kodifiering, avidentifiering) Hur 
kommer datamaterialet att hanteras? Vilka komrner att fa tillgang till informationen? 

I denna del kan foljande formuleringar anvandas: 

a) Ditt deltagande i undersokningen ar helt frivilligt. Du kan nar som helst avbryta ditt 
deltagande utan narmare motivering. 

Toland kan det vara lampligt att tillagga att om den tillfragade avstar fran att delta, eller avbryter 
sitt deltagande sa behaver personen inte forklara varfor. 

b) Studien/undersokningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Hogskolan 
Vast. 

Om din undersokning har granskats av en forskningsetisk kommitte eller narnnd kan detta ocksa 
anges i informationsbrevet, till exempel: 
c) Studien/undersokningen har granskats av den forskningsetiska kommitten altemativt 
namnden vid ... ocksa vidare. 

A vslutande information 

A vslutningsvis ska finnas ort och datum, namn pa de som ar ansvariga for undersokningen, 
vilka dessa ar och hur de kan nas. Brevet ska undertecknas personligen. Foljande formuleringar 
kan vara larnpliga: 

a) Ytterligare upplysningar lamnas av nedanstaende. 

b) Ort/datum 

c) Narnn, telefon, e-post och adress (till student och handledare) 

d) Studentens och handledares underskrift 

Informationsbrevet bar inrymrnas pa en A4-sida. 



Bilaga IX 

Mall for obligatorisk bilaga 

Den enskilda forf attarens bi drag till examensarbetet 

Kurs: Examensarbete i vardvetenskap, socialpsykiatrisk vard, 15 hp, EVX500 

Arbetets titel: 

Forfattare: 

Mitt bidrag till examensarbetets olika delar avseende bakgrund, metodbeskrivning, 
datainsamling, analys, resultat och diskussion ar foljande: 

Bakgrund: 

Metodbeskrivning: 

Datainsamling: 

Analys: 

Resultat: 

Diskussion: 




