
Vad den initiala beskrivningen av 
examensarbetet ska innehålla 
Den initiala beskrivningen ska godkännas av examinator, handledare på LTH och 
handledare på företaget. Vid första kontakt med examinator/handlare på LTH kan det vara 
lämpligt att skicka med ett första utkast av beskrivningen, för att orientera 
examinator/handlare om uppgiften. Det är vanligt att den slutgiltiga beskrivningen omfattar 
två sidor. Stora delar av den initiala beskrivningen kan sedan användas direkt i kapitel ett i 
examensarbetsrapporten. 
OBS! Innan du/ni skickar in den initiala beskrivningen använd checklistan ”Checklista för 
uppstart av examensarbetet”. Ifylld checklista ska bifogas tillsammans med den initiala 
beskrivningen. 

Följande punkter ska finnas med i den initiala beskrivningen av examensarbetet: 

Bakgrund 
• Beskriv företaget, organisationen och/eller de samarbetspartners som står bakom

uppgiften i examensarbetet.
• Beskriv vilket eller vilka problem examensarbetet löser och bakgrunden till

problemen.
• Beskriv även vad som är nytt med examensarbetet. Tips! Kontrollera om liknande

gjorts tidigare. Hittar du liknande examensarbete välj ett annat examensarbete
alternativt hitta en ny infallsvinkel som skapar något nytt. Examensarbete finns
digitalt i Libris uppsök, http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok

Syfte 
Beskriv nyttan eller avsikten med examensarbetet. Syftet anger ofta en övergripande 
inriktning på examensarbetet. Vad kan till exempel systemet/applikationen/prototypen bidar 
med till företaget, andra företag och omgivande samhälle?   

Mål 
En målformulering är mer konkret och avgränsad än syftet. Ett mål bör vara mätbart, man 
ska kunna avgöra om det har uppnåtts eller inte.  Målen ska vara relaterade till syftet med 
examensarbetet, ett uppnått mål ska bidra till syftet. Beskriv konkret vad målet med ditt/ert 
examensarbete är. Målet kan till exempel vara en applikation som löser ett visst problem. 

Problemformulering 
Ange ett antal problem (frågor) som examensarbetet ska försöka lösa (besvara). Problemen 
(frågorna) ska vara tydligt avgränsade och inte för vida. De ska också vara en följd av syftet 
och målformuleringen. Gör gärna detta som en (eventuellt numrerad) lista. 
Svaren på dessa problem (frågor) kommer sedan att presenteras i examenasarbets-
rapportens kapitel med slutsatser. Problemen (frågorna) ska beröra tekniska problem och 
frågeställningar.  
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Motivering av examensarbetet 
Motivera valet av examensarbete. Varför valde ni examensarbetet? Varför vill 
företaget/organisationen ha det utfört? Vad tillför det omgivande samhälle? 

Metod 
Ange vilka metoder som troligen kommer att användas i examensarbete. Detta kan komma 
att ändras men det ska finnas en initial tanke. Exempel på metoder är intervjuer, enkäter, 
mätningar, prototyper, simuleringar, litteraturstudier/dokumentstudier, testning, olika typer av 
utvärderingar. 

Referensmaterial  
Ange något/några förslag på lämpliga böcker eller vetenskapliga artiklar som kan användas 
som referensmaterial i examensarbete, i t.ex. teknisk bakgrund. 
Tips 1! Gör sökningar i LUBsearch på bibliotekets hemsida, http://ch.lu.se/bibliotek/ 
Tips 2! Under arbetet med examensarbetet gå på bibliotekets informationssökning som 
ligger schemalagt i början av mars. De exakta tiderna finns i schemat. 

Avgränsningar 
Ange vad som inte ingår i examensarbetet. Ett exempel kan vara att ett program har 
utvecklats för operativsystemet X men inte för Y och Z. 

Resurser 
Vilka resurser behövs för att genomföra examensarbetet? Det kan vara hårdvara, mjukvara, 
tillgång till olika anläggningar, möjligheter att genomföra mätningar, en arbetsplats på ett 
företag, datorer, programvara, möjligheter att intervjua eller fråga anställda på företaget där 
arbetet utförs etc.  

Tidplan 
En tidplan ska finnas med, gärna i form av ett Gantt-schema. Glöm inte att räkna med 
storhelger, ledigheter, tid för tentaläsning, tid för att skriva rapport och förbereda 
presentation 


