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Vetenskaplig rapportskrivning 
 
Titel 
Tänk på att titeln ska fungera som lockbete för läsaren. Den ska visa vad rapporten handlar om samt 
eventuellt antyda något om de viktigaste resultaten. Titeln bör samtidigt hållas kort och koncis. 
Namn på författaren och den institution där du gjort examensarbetet (för fysik- och astronomi-
inriktningarna är det oftast Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet), datum samt 
uppgift om att det är ett 15 hp examensarbete på kandidatnivå ska också synas på titelsidan. 
Ytterligare uppgifter som kan vara lämpliga på framsidan är namn på handledare och eventuell 
ämnesgranskare, samt universitetets logotyp.    
 
Sammanfattning på engelska: Abstract 
Oavsett vilket språk resten av examensarbetsrapporten skrivs på ska det finnas ett abstract på 
engelska och en sammanfattning på svenska.  
Sammanfattningen (abstract) är den viktigaste delen av rapporten och ska kunna läsas separat av den 
som bara vill skaffa sig en snabb överblick av innehållet. Den bör vara kort och koncis och inte 
omfatta mer än en sida, gärna mindre. I sammanfattningen får endast uppgifter ingå som ingår i 
rapporten i övrigt. Eftersom den ska ge en snabb fristående orientering får den inte innehålla 
hänvisningar till andra delar av rapporten, och inte heller figurer eller bilder. Eftersom man i 
sammanfattningen vänder sig till personer med olika bakgrund är det särskilt viktigt att förklara svåra 
facktermer eller undvika sådana. 
I sammanfattningen ska följande framgå, inte nödvändigtvis i denna ordning: 

• kort bakgrund till problemet och syftet med arbetet 
• var arbetet utförts 
• vad som utförts (frågeställningen) 
• viktiga resultat 
• betydelsen av resultaten 
• viktiga avgränsningar 

Observera att sammanfattningen inte har någon kapitelnumrering.  
 
Sammanfattning på svenska 
Syfte och innehåll är detsamma som för den engelska sammanfattningen. För vissa andra 
utbildningsprogram krävs här en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, men för 
kandidatprogrammet i fysik har vi istället den obligatoriska populärvetenskapliga muntliga 
presentationen.  
 
Innehållsförteckning/Table of Contents 
Innehållsförteckningen listar kapitelrubrikerna med början på kapitel 1 (Introduktion, se nedan). Det 
är viktigt att innehållsförteckningen ger läsaren en uppfattning om vad som beskrivs i rapporten och 
hur arbetet är planerat, utan att för den skull bli oöverskådlig. Rubriken för innehållsförteckningen 
har ingen kapitelnumrering, och sidnumreringen börjar på samma sida som kapitel 1. Engelskt 
abstract, svensk sammanfattning och innehållsförteckning är alltså alla onumrerade och kommer före 
kapitlen.  
I innehållsförteckningen ska också ”kapitlen” med referenser och eventuella bilagor finnas med. 
Bilagor har en egen sidnumreringsordning och därför anges inte sidnummer för dessa i 
innehållsförteckningen. 
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1. Inledning/Introduction 
Efter läsning av inledningen ska läsaren kunna förstå vad arbetet går ut på, och hur examensarbetets 
sakinnehåll är beskrivet. Hela inledningskapitlet bör inte vara för långt, helst inte mer än två sidor. 
Följande bör vara med i en bra inledning (utan rubriker!):  

• Situation – beskriv sammanhanget. Ange vad som är arbetets syfte och mål: varför gör man 
försöket/beräkningen/litteraturstudien, och vad vill man uppnå med det?  

• Kort bakgrund: redogör i stora drag för den eventuella teori som man utgår från och som 
används för att få fram resultatet. Observera att en längre bakgrundsbeskrivning kommer i ett 
eget senare kapitel.  

• Problem – konkret frågeställning: Vad är det som ska bestämmas, och vilken information ska 
följa med resultatet (t.ex. noggrannhet, kontroller etc.)? 

 
2. Bakgrund/Review (möjligen Background även på engelska) 
Här ges en översikt av tidigare arbeten och erfarenheter. Detta har minst två viktiga syften: dels att 
visa att författaren är väl förtrogen med ämnesområdet, dels att informera den intresserade läsaren 
om nya metoder, principer eller koncept. Det ska tydligt framgå, med hänvisningar till referenser, 
varifrån allmän teori och övriga arbeten är hämtade. Kapitlet kan delas upp i flera underkapitel om så 
är lämpligt.  
 
3. Genomförande (Metod)/Method 
Alternativa rubriker på detta kapitel kan vara ”Experiment”, ”Teori” eller liknande, beroende på om 
det är ett experimentellt eller teoretiskt arbete. Metodkapitlet ska beskriva hur arbetet är upplagt. 
Kapitlet omfattar bland annat arbetsgång, design av experiment och användning av olika 
datainsamlingsmetoder, och kan delas in i underkapitel. Ett metodkapitel ska – i idealfallet – vara så 
utförligt att vem som helst som har vissa baskunskaper inom området ska kunna utföra arbetet på det 
sätt som är beskrivet i rapporten och nå samma resultat. Det är viktigt att förklara varför den valda 
metoden ger ett tillförlitligt resultat. 
Mer omfattande beskrivningar, t.ex. långa härledningar eller programkod, kan med fördel läggas i en 
bilaga.  
 
4. Resultat/Results 
Efter metodkapitlet följer huvudkapitlen som beskriver själva arbetet. Här ska i detalj beskrivas vad 
som gjorts, resultat som framkommit, bedömningar av resultat samt resultatets konsekvenser. 
Kapitlet kan delas i underkapitel vid behov. 
Figurer, tabeller och diagram ska följas åt på ett logiskt och tydligt sätt. Läsaren ska kunna läsa 
rapporten utan att behöva bläddra fram och tillbaka. Det ska tydligt framgå, med hänvisningar till 
referenser, varifrån eventuell allmän teori och tidigare arbeten är hämtade. Det ska också tydligt 
framgå vari den egna arbetsinsatsen består. I detta kapitel ska det vara möjligt för läsaren att tydligt 
förstå vad som är data, analys av data, samt slutsatser.  
 
5. Diskussion (Värdering)/Discussion 
I detta kapitel ska det redogöras för de erfarenheter och slutsatser man kommit fram till. Det är 
viktigt att syftet och frågeställningarna från inledningen (kapitel 1) verifieras i diskussionskapitlet. 
Här ska också en trovärdighetsanalys (noggrannhetsanalys) genomföras. Man får inte heller 
skämmas för att berätta det man eventuellt inte lyckats med. Kapitlet bör innehålla de viktigaste 
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resultaten, bedömning av resultaten, samt rekommendationer till fortsatt arbete (det finns också ett 
särskilt kapitel för detta). Även detta kapitel kan delas upp i underkapitel.  
 
6. Rekommendation (Nästa steg) /Recommendation (Outlook) 
Diskutera eller föreslå kortfattat om man kan göra förbättringar, vad som är nästa steg, och hur man 
bör fortsätta.  
 
7. Slutsatser/Conclusions 
Presentera återigen mycket kortfattat den metod som använts och de resultat som uppnåtts. En typisk 
möjlig läsare tittar på rapportens abstract, inledning och slutsatserna, och bestämmer sedan om resten 
av innehållet är värt att läsa i sin helhet.  
 
Referenser/References 
Efter rapportens kapitel ska det finnas en referenslista. Den har inget kapitelnummer och är det sista 
som ingår i den löpande sidnumreringen. Referenserna anges enligt Vancouver- eller 
Harvardsystemet (i det följande väljer vi Vancouversystemet):  
Inom fysik (materialfysik, teoretisk fysik, molekylfysik, högenergifysik, jonfysik, kärnfysik m.fl.) är 
det vanligaste referenssystemet det så kallade Vancouversystemet [1]. Det kännetecknas av att 
källhänvisningarna i den löpande texten numreras allt eftersom de används. Det betyder att den första 
referensen man hänvisar till får nummer 1, som sätts inom hakparentes [1]. Om samma referens 
används senare i texten hänvisar man till samma siffra. Den fullständiga referenslistan ställs upp i 
numerisk ordning, till skillnad från alfabetisk ordning som är vanligt i andra system. Vill du veta mer 
om hur man skriver referenser och refererar enligt Vancouversystemet finns det under länken till 
universitetsbibliotekets sida [1] några bra instruktioner. 
Ett annat ofta förekommande referenssystem inom fysiken (astronomi, meteorologi, fysikens 
didaktik t.ex.) är det så kallade Harvardsystemet [2]. Det kännetecknas av att man i den löpande 
texten hänvisar till ett verk genom att skriva upphovsmannens efternamn och publiceringsår inom 
parentes (Namn, år). I den mån det är möjligt ska även sidan anges. Syftet är att man som läsare på 
ett enkelt och tydligt sätt ska kunna hitta den fullständiga referensen i referenslistan, som ska vara 
uppställd i alfabetisk ordning på första författarens efternamn.  
Ett generellt råd är att diskutera referensformat med institution/handledare/lärare för att se om det 
finns mer specifika instruktioner inom ditt fysikområde. Många tidskrifter har egna varianter, 
exempelvis för hur man placerar referensnummer eller skriver författarnamn. 
 
[1] Uppsala universitetsbibliotek. Om Vancouver [webbsida]. Uppsala: Uppsala universitet. 
[uppdaterad 2015-02-12; läst 2015-02-12]. Tillgänglig via: 
http://ub.uu.se.libguides.com/c.php?g=91852&p=593641 
[2] Uppsala universitetsbibliotek. Om Harvard [webbsida]. Uppsala: Uppsala universitet. 
[uppdaterad 2015-02-12; läst 2015-02-12]. Tillgänglig via: 
http://ub.uu.se.libguides.com/c.php?g=91852&p=593587  
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