Anvisningar för litteraturstudie kurs
Vetenskapligt Förhållningssätt
ST-arbete

FoUU-centrum Fyrbodal

1

Uppdaterad 2020-01-13

Innehållsförteckning
Anvisningar för litteraturstudie, ST-arbete........................................................................... 1
Omslag ................................................................................................................................ 1
Sammanfattning .................................................................................................................. 1
Introduktion .......................................................................................................................... 1
Syfte .................................................................................................................................... 1
Metod .................................................................................................................................. 1
Forskningsetiska överväganden ......................................................................................... 1
Resultat ............................................................................................................................... 1
Diskussion ........................................................................................................................... 2
Konklusion/slutsats.............................................................................................................. 2
Kliniska implikationer ........................................................................................................... 2
Referenser ........................................................................................................................... 2
Eventuella bilagor ................................................................................................................ 2
Omfattning ........................................................................................................................... 2
Marginaler ........................................................................................................................... 2
Rubriker ............................................................................................................................... 3
Rubrik 1: Arial, 18 p, fet. ...................................................................................................... 3
Rubrik 2: Arial, 14 p, fet, kursiv. ...................................................................................... 3
Rubrik 3: Arial, 13 p, fet. ............................................................................................. 3
Löptext ................................................................................................................................. 3
Tabeller ............................................................................................................................... 3
Figurer ................................................................................................................................. 3
Sidnumrering ....................................................................................................................... 4
Referenshantering ............................................................................................................... 4
Rapportförfattarens ansvar ................................................................................................. 6
Textomfång ......................................................................................................................... 6

Anvisningar för litteraturstudie, ST-arbete
Omslag
Mallens uppgifter och loggor ska finnas. Rapportnummer lämnas av FoUkoordinator. Titelsidans bild ska vara godkänd att använda.

Sammanfattning
Sammanfattningen ska ge en beskrivning av arbetets bakgrund, syfte, metod,
resultat, slutsats, nyckelord (MeSH-termer). Sammanfattningen ska kunna förstås
av allmänheten, därför ska facktermer undvikas. Sammanfattningen skrivs på en
separat sida och ska innehålla 100-200 ord.

Introduktion
Består av problemställning och beskrivning av det sammanhang som problemet
ingår i. Beskrivning av frågeställning som går över i syfte.

Syfte
Din konkreta fråga som du söker svaret på.

Metod
En beskrivning av vilka typer av studier du funnit lämpliga för att besvara din
forskningsfråga. Beskriv sökstrategier, vilka databaser du har använt,
begränsningar, sökord o.s.v. Använd gärna underrubriker.

Forskningsetiska överväganden
När det är tillämpligt redovisas här de etiska reflektioner och ställningstaganden
som gjorts avseende de egna strategierna i examensarbetets delar, till exempel för
problemområdet, avgränsningar och hur resultatet hanterats. Även reflektioner
kring de valda studiernas etik kan beskrivas här, alternativt i diskussionen.

Resultat
En beskrivning av vad du funnit vid litteratursökningen. Hur många adekvata
artiklar fann du, hur många inkluderades? Beskriv artiklarnas slutsatser, inte dina
egna.
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Diskussion
Diskutera de referenser som du tagit fram och beskrivit i Resultatdelen. Ställ
gärna olika synpunkter mot varandra. Beskriv styrkor och svagheter i de olika
studierna.
Vilken tänkbar forskningsstudie skulle kunna göras utifrån de nya kunskaperna?

Konklusion/slutsats
De slutsatser du drar utifrån dina resultat och diskussionen ovan. Diskutera också
vilka konsekvenser resultaten får för nuvarande behandlingsriktlinjer.

Kliniska implikationer
Med grund i studiens resultat, teorier från bakgrunden och egna reflektioner ges
också förslag på praktisk tillämpning. Hur kan studien bidra till
kompetensområdet och till kvalitetsutveckling i arbetet inom relevanta
verksamheter ur ett individ-, grupp- och/eller samhällsperspektiv.

Referenser
Referenserna börjar på ny sida. Minst 6 på resultatdelen och max 16 totalt.
Använd Vancouver systemet.

Eventuella bilagor
Bilagorna kan t.ex. vara formulär och tabeller. Bilagor numreras till höger, högst
upp på sidan.

Omfattning
Sammanfattning skrivs på en separat sida.
Text Introduktion t.o.m. Konklusion ska rymmas på 4-6 sidor.
Referenser och bilagor på separata sidor.

Marginaler
Överkant:
Nederkant:
Vänster:
Höger:

2,5
1,9
3,5
3,5
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Rubriker
Rubrik 1: Arial, 18 p, fet.
Rubrik 2: Arial, 14 p, fet, kursiv.
Rubrik 3: Arial, 13 p, fet.

Löptext
Times New Roman, 12 p, vänsterjusterad.

Tabeller
Löpande numrering
Förklaringstext ovanför tabell
Typsnitt Arial 10 p i tabell och i förklaringstext
Tabell 1. Tabellförklaring

Kolumnnamn

Kolumnnamn

Kolumnnamn

Figurer
Löpande numrering
Förklaringstext nedanför figur
Typsnitt Arial 10 p i figur och i förklaringstext

Diagnos
Figur 2. Figurförklaring

3

Sidnumrering
Sidnumreringen ska vara centrerad, i nederkant av rapporten, och börja med sida 1
efter sammanfattningen, dessförinnan numreras inte sidorna (således ingen
sidnumrering på titelsida och sammanfattning). Bilagor sidnumreras inte heller,
men de numreras löpande (bilaga 1, bilaga 2…).

Referenshantering
Skrivs enligt Vancouversystemet. Referensens nummer sätts inom hakparenteser
[ ] eller vanliga parenteser ( ) i den löpande texten, t.ex. i vissa studier även
minskad hjärtdödlighet [1]. Kommer referensen i slutet av en text ska punkten
komma efter hakparentesen. Direkta citat ska markeras med citationstecken och
sidhänvisning ska anges, ”detta är ett direkt citat” [12, s.4]. Citat ska återges exakt
som originalet. Sifferhänvisningen ska vara löpande vartefter en referens
introduceras i texten. Referenserna sorteras sedan i samma ordning i
referenslistan.
Om en artikel refereras, skrivs referensen i referenslistan enligt följande:
Författarens efternamn, initial/er i förnamnet. Namn på artikel. Namn på
tidskriften. Årtal; volym (nummer): sidor, t.ex.
1. Maiden A, Pink B. Comparison of prices between children and adults.
Circulation 2005; 45:124-7.
Man kan även ange månad och datum för när tidskriften kom ut, t.ex.
2. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIVinfected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-287.
Har artikeln ett doi-nummer kan man ange även detta i referensen, t.ex.
3. Starzmann K, Hjerpe P, Dalemo S, et al. No physician gender difference in
prescription of sick-leave certification: A retrospective study of the
Skaraborg Primary Care Database. Scand J Public Health 2012; 30:48-54.
(doi:10.3109/02813432.2012.651569)
Böcker anges enlig följande:
Författarens efternamn och initial i förnamnet. Titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag,
publiceringsår. T.ex.
4. Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 3:e
upplagan. St. Louis: Mosby; 2004.
Om en artikel eller bok har tre eller fler författare, skrivs de tre fösta författarnas
namn ut följt av et al, t.ex.:
5. Andersson A, Pettersson B, Lundström C, et al. The round-about in the
evening. Circulation 2006; 47:120-123.
Referens till kapitel i bok görs enligt följande:
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6. Svensson L. Skills in learning. In: Marton F, Hounsell D, Entwistle N,
editors. The experience of learning. Edinburgh: Scottish Academic Press;
1984. p. 56-70.
Om en Internetsida anges som referens ska fullständig URL-adress samt
datum då man besökte sidan anges i referenslistan eftersom Internetsidor ibland
uppdateras och flyttas. Exempelvis kan en referens till en Internetsida se ut enligt
följande:
7. SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. 2003. Äldrevård: störst
okunskap om de äldsta och sjukaste. URL:
http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/2052/
[åtkomst 2010-11-30].
8. Grundström Mitz M. Google utforskar kroppens anatomi. IT i vården.
Publicerad 2010-12-22. URL:
http://itivarden.idg.se/2.2898/1.360691/google-utforskarkroppens-anatomi
[åtkomst 2010-12-27].
Om en artikel eller rapport laddas ner ska den hanteras som en tryckt version, det
vill säga som om man lånat tidskriften eller rapporten på biblioteket. ISBNnummer eller artikelnummer är bra att ange om det finns.
Referenser till lagar och författningar anges enligt följande:
Titel (Författningssamling årtal:nummer). Förlagsort: Förlag, t.ex.:
9. Patientdatalag (SFS 2008:355). Stockholm: Justitiedepartementet.
Referens till SOU skrivs enlig följande:
10. SOU 2008:126. I den äldres tjänst. Äldreassistent – ett framtidsyrke.
Statens offentliga utredningar (SOU).
Referens till rapporter:
11. SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering
(SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/1. ISBN 91-85413-06-2.
12. Socialstyrelsen. Vård och omsorg om äldre – Lägesrapporter 2008.
Stockholm: Socialstyrelsen, 2009. Art nr 2009-126-44.
Referens till konferensbidrag:
Publicerat konferensbidrag
13. Lambertz G. “Honour killing” and their export to the west. In: Modvar E,
Lødrup P, editors. Family life and human rights: papers presented at the
11th World Conference of the International Society of Family Law. Oslo:
Gyldendal; 2004. p. 417-426.
Poster
14. Östberg AL, Wikstrand I, Bengtsson Boström K. Group treatment of
obesity in primary care practice: a qualitative study of patients'
perspective. Poster presenterad vid Scandinavian Pediatric Obesity
Conference. 9-10 juli 2010; Stockholm.
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Rapportförfattarens ansvar
Rapportförfattaren är ansvarig för att referenslistan och referenserna är korrekta.
Rapporten trycks inte förrän kraven på dessa uppfyllts. Var därför noga med att
påbörja referenslistan så fort du börjar läsa bakgrundsmaterial.

Textomfång
Följande text innehåller 200 ord, är skriven med typsnitt Times New Roman,
teckenstorlek 12:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus faucibus elit ut
quam interdum, et maximus dolor tristique. Mauris tempus tellus id lectus egestas,
vel lobortis ante pulvinar. Integer nec diam blandit, sagittis magna a, faucibus
arcu. Sed pellentesque lectus risus, nec varius nisl tincidunt a. Integer ullamcorper
diam sit amet nunc egestas, at bibendum nibh laoreet. Pellentesque eget
pellentesque ipsum. Mauris ipsum nibh, auctor quis ex nec, sagittis facilisis ligula.
Integer maximus ac sem et fermentum.
Duis tristique iaculis orci vel semper. Nunc rutrum scelerisque nunc varius
eleifend. Nullam semper nunc massa, a sodales nulla laoreet non. Proin interdum
dolor ut enim suscipit, congue gravida enim ullamcorper. Quisque at dolor magna.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Donec blandit sed nulla aliquam semper. Nulla accumsan odio erat, eu
tincidunt sapien sagittis in. Suspendisse ac vestibulum orci. Mauris sit amet
volutpat tellus, ut malesuada arcu. Sed viverra eu nulla vitae facilisis. Vestibulum
eu leo sagittis, placerat nisi a, pellentesque nulla. Nam rhoncus lectus odio, at
finibus odio blandit et. Morbi ut varius velit, id accumsan nibh. Duis felis neque,
mollis vel viverra ut, ultrices vehicula ex. Sed dignissim diam nisi, at luctus
massa.
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