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Vad är forskning?

• Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse 
för hur något är uppbyggt eller fungerar

• Forskningsarbete utgår från ett problem som i sin tur skapat en 
frågeställning



Vad är forskning?

• Att samla in information är inte forskning - den måste analyseras, 
utvärderas och relateras till tidigare resultat och teorier

• Den vetenskapliga forskningens mål är att hitta fakta som kan
användas för att lösa problem som leder nya kunskaper
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Frågeställning

• Formulera en frågeställning eller en hypotes som kan testas.

• En Hypotes är ett påstående som man vill testa.

• En nollhypotes är den hypotesen som man kan ”förkasta” om 
hypotesen är sann.



Syfte

• Vid deskriptivt forskningsprojekt och vid kvalitativa 
studier har man i regel ingen hypotes utan enbart ett 
syfte. 



Vilken är hypotesen och nollhypotes?

• Ta reda på om behandling A är bättre än behandling B?

• Finns en ökad risk att drabbas av narkolepsi efter att ha fått Vaccin A?

• Finns ett samband mellan demens och brist på vitamin B12?

• Finns regionala skillnader i insjuknande i MS i Sverige?



Probleminventering

• Allt vetenskapligt arbete börjar med att man tar del av tidigare
dokumentation i forskningsfältet. Leta i Medicinska Databaser: tex 
Pubmed

• Om problemet studerats tidigare: i vilken omfattning har det 
gjorts? hur har det gjorts?



Val av Metod

• Vilka resurser finns? Finansiella, medarbetare i projektet, åtkomst 
till data / material

• Hur lång tid får projektet ta?

• Välj en metod som är genomförbar – ju enklare design desto 
bättre!

• Kan du utnyttja redan insamlad data / material?



Val av Metod

Kvantitativa metoder 
Ny kunskap nås genom 
att observera 
verkligheten
och dra slutsatser från 
dessa observationer.

• Objektiva data samlas 
in

• Mängder och Frekvens
• Siffror och Statistiska 

analyser

Kvalitativa metoder
Ger svar på vad något innebär 
och betyder.
Exempel på frågeställning:
• Hur mår patienter som 

behandlas med tamoxifen?

Metoder:
• Intervjuver
• Observationer
• Textanalyser



Retrospektiv – Prospektiv

Observationell – Intervention

Studiepopulation  - inklusion och exklusionskriterier

Utfall som studeras

Statistiska analyser

Uppge etiktillstånd inkl diarienr

Val av Metod



Evidengrad

Fallrapporter

Serier av fallrapporter

Fall-kontroll studie

Kohortstudie

Randomiserad, kontrollerad studie

Låg evidens

Högst  evidens

Typ av Studie

Val av Metod

Hypotesgenererande 
studier



Vilken metod ska ni välja?

• Ta reda på om behandling A är bättre än behandling B?

• Finns en ökad risk att drabbas av narkolepsi efter att ha fått Vaccin 
A?

• Finns ett samband mellan demens och brist på vitamin B12?

• Finns regionala skillnader i insjuknande i MS i Sverige?



Samla in och Analysera Data

• Hitta ett strukturerat sätt att samla in din data på

• Beskriv helst redan i forskningsplanen hur du ska samla in data och 
hur du ska tolka den

• Ta hjälp av statistiker för svårare analyser



Att skriva en Vetenskaplig rapport



Att skriva en Projektplan

1. Titel
2. Bakgrund
3. Syfte
4. Metod
5. Signifikans
6. Tidsplan
7. Resurser
8. Ansvarig person inkl. kontaktuppgifter



Att skriva en Vetenskaplig rapport

1. Titel  (från projektplanen)
2. Sammanfattning/ Abstract  (200-300 ord)
3. Bakgrund   (från projektplanen)
4. Syfte (från projektplanen)
5. Metod (från projektplanen)
6. Resultat
7. Diskussion och Slutsats



Att skriva en Vetenskaplig rapport

• All påstående skall styrkas med en referens. Referensen skall 
komma i samma mening som påståendet, inte sist i stycket.

• Du skall vara objektiv i tolkning av både dina egna och 
andras fynd, inte använda värderande ord. Språket är ”torrt”.

• Kritiskt reflekterande av både andras och dina egna data.



• Bakgrunden till projektet, varför gör vi det 
här projektet?

• Börjar med en generell bagrund till fältet och 
snäva sedan in mot din frågeställning den sk 
”trattformen”

• Avsluta Introduktionen med att beslysa 
kunskapluckan som ditt projekt ska syfta 
fram till och däefter syftet med projektet tex 
testa hypotesen X.

Introduktion

Det generella

Det specifika



Material och Metod
• Beskriv din studiedesign 

• Beskriv din studiepopulation  - inklusion / exklusion

• Beskriv hur du analyserat data     - utfallsmått

• Motivera val av metod

• Etiska övervägande

0 14 28Day

Ritalin (n=30) 
Placebo (n=30)

No medication
n=60

Baseline: ESAS assessment
Blood pressure measure

2 weeks: ESAS assessment 4 weeks: ESAS assessment
Blood pressure measure



Resultat

• Presentera resultaten objektivt, inga tolkningar eller värderingar ska 
finnas med i resultat-delen. 

• Dina tolkningar, slutsatser och jämförelser med tidigare studier 
kommer i diskussionen



Flödesscheman



244 screenade

121 D-vitamin

4 veckor:  N=102

8 veckor: n= 77

12 veckor: n=67

10 exkl

25 exkl

19 exkl

123 placebo

4 veckor: N=104

8 veckor: n=92

12 veckor: n=83

9 exkl

12 exkl

19 exkl

Flödesscheman



Diskussionen

• Inled med att svara på forskningsfrågan som du formulerat i introduktionen samt 
understryk nyhetsvärdet

• Tolkning av resultaten, jämför dina resultat med tidigare studier, likheter och 
skillnader. Vad beror det på?

• Diskutera svagheter och styrkor med din studie.
• Diskutera resultatens betydelse i ett större persepktiv, implikationer och 

tillämpningar, generaliserbarhet 
• Avsluta med en Slutsats ”Conclusion” som sammanfattar det viktigaste i den här 

studien.

Det generella

Det specifika



Acknowledgment / Tack

• Tacka de som bidragit till projektet men som inte är med som 
författare

• Uppge finansiella källor

• Uppge eventuella ”conflict of interest” som kan ha påverkat din 
tolkning av resultaten tex bindningar till läkemedelsindustrin.



Referenser

• Använd ett och samma referenssystem i referenslistan när du refererar 
vetenskaplig litteratur

• Vancouver-system kan anses vara ”golden-standard”
Namn, Titel ,Tidskriftens titel i förkortad form.  Årtal;volym(nummer):sidor 
xx-x. I texten används siffra (1)

Ex: Müllersdorf M, Ivarsson A. Use of creative activities in occupational therapy practice in Sweden. 
Occup Ther Int. 2012;19(3):127-34.



Sammanfattning/Abstract
200-300 ord

Bakgrund:
Syfte:
Metod:
Resultat
Slutsats:



Forskningsprocessen – ett exempel
”Plats för död” - projektet

• Vilka faktorer påverkar plats för död?

Problemformulering:

ST-läkare i Palliativ Medicin: Martina Rasch-Westin, ASIH Stockholms Södra



• ASIH ska möjliggöra för patienter att vårdas i hemmet 
till livet slut om hen önskar detta.

• Enligt en tidigare rapport från ASIH fanns tydliga 
könsskillnader avseende att få dö hemma.

• Andra faktorer som kan påverka: ålder, diagnos, 
tillgång till hemtjänst….

Bakgrund

Forskningsprocessen – ett exempel



Hypotes: Män har större möjlighet att få dö hemma 
om det önskar det jämfört med kvinnor. 

Nollhypotes: Det finns inga skillnader mellan män 
och kvinnor avseende möjligheten att få dö hemma.



Metod: Retrospektiv journalgranskning från alla patienter som 
varit inskrivna vid ASIH under 2017 och avlidit.

Val av metod

Fördelar:
• Enkelt och genomförbart
• Kan göras när tid finns

Nackdel: 
• Allt dokumenteras inte journalerna….. 
• Finns risk att man tolkar data olika 



Samla in  data

Alla avlidna patienter 2017 – Bakgrundspopulationen

Alla avlidna

n=456

Män

n=233

Kvinnor

n=223

p-värde

Medelålder 

(min-max)

73 år

(33-101)

72 år

(33-99)

74 år

(35-101)
Uttryckt önskan om dödsplats 154 83 71 0.43

Önskan att dö hemma 116 61 55 0.75
Önskan att få dö på avd 38 22 16 0.40
Dog i hemmet 114 63 51 0.33
Dog på avd 273 132 141 0.18
Dog på kortisbo. 4 3 1 0.62
Dog på sjukhus 63 34 29 0.59
Dödsplats övrigt 2 1 1 1.00
Sammanboende 268 167 101 <0.001
Svensktalande 432 215 217 0.02
Hemtjänst 158 55 103 <0.001
Cancerdiagnos 355 186 169 0.31

Sammanställ i tabeller



Resultat
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Resultat



”Plats för död”-projektet
Slutsats

• ASIH kan erbjuda en jämlik vård och möjlighet att dö i hemmet 
oavsett kön, diagnos och ålder.

• Den viktigaste prediktiva faktorn för död i hemmet var att 
patienten önskade dö hemma. Därför är det viktigt att fråga 
patienten om var hen önskar avsluta sitt liv då det är den faktor 
som påverkar mest.

Hypotesen kunde förkastas. 
Nollhypotesen stämde!



Problem 

Forskningsprocessen – ett exempel

Frågeställning / Hypotes

Metod

Resultat

Slutsats

Vilka faktorer påverkar plats för död

Finns skillnader mellan könen?
Andra faktorer som påverkar?

Retrospektiv journalgranskning

Inga skillnader mellan könen
Den viktigaste prediktiva faktorn för död i hemmet 
var att patienten önskade dö hemma

ASIH kan erbjuda en jämlik vård och möjlighet att 
dö i hemmet oavsett kön, diagnos och ålder.



Publikation – ”Plats för död”- projektet

BMJ Supportive Pall Care, 2019



Tips när man väljer projekt!
• Välj en frågeställning som du har genuint intresse och känner engagemang för

• Avgränsa projekt – lätt att det blir för stort och / eller för diffust

• Sätt gärna upp hypotes och nollhypotes. 

• Välj en metod som känns genomförbart. 

• Välj en bra handledare ☺


