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Avhandling

Avhandlingen är avsedd att dokumentera den 
forskarstuderandes förmåga att självständigt tillämpa 
vetenskapliga metoder på en forskningsfråga inom 
ämnet. 

Lokala riktlinjer (regelhandbok ÖU)



Avhandlingens form

Sammanhängande verk (monografi)

Sammanläggningsavhandling som bygger på 
vetenskapliga delarbeten



Medförfattarskap

Om avhandlingen eller ett delarbete har författats 
gemensamt med en annan person måste de 
individuella insatserna tydligt gå att särskilja vid 
examinationen.



Språk

Doktorsavhandlingen bör skrivas på engelska (MH).

Om den forskarstuderande avser att använda ett språk 
i avhandlingen som avviker från riktlinjerna (sv, no, da, 
eng) bör det anges i den individuella studieplanen.



Kvalitetsgranskning I

Slutseminarium bör hållas över alla doktorsavhandlingar 
senast omkring tre till sex månader före beräknat 
disputationsdatum. Normalt bör en extern granskare 
anlitas.



Kvalitetsgranskning II

Som ett komplement till slutseminarium bör delarbetena 
vid sammanläggningsavhandlingar inom medicinområdet 
genomgå en särskild förhandsgranskning av 
betygsnämndens ledamöter inför disputationen.

Ledamöterna ombeds att var för sig och senast en viss tid 
före disputationen skriftligen meddela universitetet om 
doktoranden avråds från att disputera och, i sådant fall, 
skälen till detta. Doktoranden ska genast informeras om ett 
sådant besked. 



Terminologi

Sammanfattning

Kappa



Kappa

En kappa är en sammanfogande text som integrerar 
olika delar i en sammanläggningsavhandling

Sammanläggningsavhandlingen ska introduceras och 
summeras i en introduktion – ofta kallad kappa. Kappan 
kan också innehålla en förstärkning av t.ex. metodval 
eller val av teoretisk referensram eftersom 
artikelformatet ofta inte tillåter diskussioner av detta 
slag.

(Wikipedia)



Syfte

•Kontextualisering

•Sammanfattning 

•Distansering

•Reflektion och diskussion



Syfte

•Förmåga till integration, reflektion och analys

•Det alldeles egna arbetet



Form

•List of papers
• Reprint permits, även open access

•List of abbreviations

•(Preface)

•Introduction

•Aims



Form

•Subjects 

•Methods

•Ethical considerations

•Results



Form
•Discussion

•Conclusions

•Acknowledgements

•Sammanfattning på svenska

•References

•(Appendix)



Introduction I

•Kontextualisering

•Teoretisk utgångspunkt – paradigm

•Conceptual framework



Introduction II

•Centrala referenser

•Kunskapsläget ”state-of-the art”

•Vad saknas?

•Motivera varför studien utförts



Aims

•Övergripande syfte

•Sammanfatta från delarbetena
• Avvikelser?
• Motivera

•Hypoteser



Subjects, methods, results

•Sammanfatta från delarbetena
• skriv inte av

•Ett i taget eller samtidigt
beror av materialet



Discussion

•Originalitet

•Representativitet

•Metodlämplighet

•Validitet och reliabilitet

•Major findings

•Limitations



Conclusions

•Clinical implications

•Research implications

•Future research

•Sammanfattning på svenska



Tidsplan

•Lägg upp en detaljerad tidsplan

•Kontakt med trycksaksredaktören - 13 veckor 

•Förhandsgranskning – 10 veckor

•Inlämning för tryckning - 7 veckor

•Spikning – 3 veckor
elektronisk och ev ceremoniell



Kom ihåg

•Handledarna ska godkänna kappan

•Var ute i god tid

•Det är roligt att skriva en kappa

•Once in a lifetime
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