
Vad är en vetenskaplig artikel?
Forskning presenteras ofta för världen som en vetenskaplig artikel. Artiklarna är nästan alltid på engelska. 

Krångligare kanske, men det gör att flera kan läsa och förstå dem. Ofta är ord som används svåra, och 

texten kortfattad. Artikeln publiceras i digitala tidskrifter på webben, t ex Nature.com, men innan det har 

den granskats av andra forskare (kallas peer-review), så att forskning som inte håller måttet sållas bort.

Det finns lite olika sorters artiklar, men två vanliga typer är:

● Originalartikel – redovisar ett specifikt experiment eller undersökning

● Review – sammanfattar forskningsläget och går igenom flera originalartiklar

En naturvetenskaplig artikel är uppbyggd ungefär som en labbrapport, men exakt upplägg kan skilja sig lite 

åt. Artiklar inom samhällsvetenskap har ofta ett annat, lite mer beskrivande upplägg. Såhär kan en 

naturvetenskaplig artikel se ut:

Titel, författare och tidskrift

Titeln kan verka krånglig, men 

ska beskriva noggrant vad 

artikeln handlar om och väcka 

intresse. På förstasidan hittar du 

även information om vem som 

skrivit artikeln, samt vilket datum 

och i vilken vetenskaplig tidskrift 

artikeln är publicerad.

Abstract

En mycket kort sammanfattning av 

hela artikeln, inklusive resultat och 

slutsatser. Abstract ska ge en 

överblick av artikeln, så man snabbt 

kan avgöra om den är ”värd” att 

läsa eller inte.

Introduktion

Innehåller bakgrund, vad som tidigare gjorts 

inom forskningsområdet i fråga, syftet med 

studien och varför det är viktigt att studera 

detta, samt problemformulering.

Byggs ofta upp som en “tratt”, med mer 

översiktlig information först som sedan trattas 

ner mer och mer på detaljnivå.

https://www.nature.com/


Resultat

Resultat visas ofta med tabeller med förklarande 

tabelltext (ovanför tabellen) och bilder eller grafer 

med förklarande bildtext (under bilden). Innehåller 

även en kortfattad text som beskriver och 

presenterar resultaten. Kan även ha hänvisningar till 

bilagor där fullständiga resultat presenteras i 

tabeller, figurer och/eller text.

Diskussion

Här presenteras tolkning och slutsatser av 

resultaten. Artikelförfattarna kopplar till 

tidigare forskning i ämnesområdet och 

diskuterar vad resultaten kan betyda. Man kan 

se diskussionen som en omvänd tratt, där man 

(tvärtom hur man gjorde i introduktionen) 

börjar smått för att sedan zooma ut och 

placera resultaten i ett större sammanhang. 

Här tar man ofta upp nyttan med resultaten, 

och vilken ytterligare forskning som behöver 

göras i framtiden.
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Tips! Här kan den intresserade hitta mer 

information om ämnet.

Material och metod

Här beskrivs när, hur och var man gjort 

experimentet eller undersökningen. 

Innehåller ofta även delar om hur man 

analyserat resultaten.


