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Styrelsen för forskarutbildning

Riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling
De flesta avhandlingar från Karolinska Institutet är sammanläggningsavhandlingar
som baseras på flera delarbeten, vilka ska vara originalarbeten. Delarbetena som ingår
i en sammanläggningsavhandling ska introduceras och diskuteras i avhandlingen i
form av en ramberättelse (kallas ibland ”kappa”).
Syftet med ramberättelsen kan sammanfattas i följande punkter:


Att visa brett och djupt kunnande och förståelse av forskningsområdet samt
visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området



Att sammanfatta syftet med forskningsprojektet och de hypoteser/
frågeställningar som har adresserats



Att visa förtrogenhet med forskningsområdets metoder



Att visa förmåga att sätta de egna forskningsresultaten i ett sammanhang av
aktuell forskning inom forskningsområdet



Att visa att Högskoleförordningens lärandemål1 för utbildning på forskarnivå
är uppnådda genom en reflekterande diskussion

Tonvikten i ramberättelsen bör ligga på en reflekterande diskussion och
kontextualisering av de egna forskningsresultaten. Kappan ska ses som en del av
examinationen och ska vara en del av bedömningen om Högskoleförordningens
lärandemål1 för utbildning på forskarnivå har uppnåtts.
Texten ska vara doktorandens egen och ska inte bestå av extensiv kopiering av
textavsnitt från i avhandlingen ingående delarbeten. Att återge avsnitt från annans
arbete utan källhänvisning är plagiat.
Figurer/tabeller från delarbeten kan ingå i ramberättelsen men godkännande från
tidskrift ska inhämtas om det handlar om publicerade eller accepterade arbeten.

Högskoleförordnings lärandemål finns beskrivna på KIs hemsida för Utbildning på forskarnivå:
https://ki.se/medarbetare/mal-for-forskarutbildning-enligt-hogskoleforordningen
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Ramberättelsen är en offentlig handling och den publiceras elektroniskt. Preliminära
(opublicerade) resultat kan presenteras i ramberättelsen. Att ramberättelsen är
offentlig bör beaktas om forskargruppen till exempel överväger att patentskydda fynd
som redovisas i ramberättelsen. Att inkludera preliminära resultat i ramberättelsen kan
också påverka möjligheten att få dessa resultat publicerade i tidskrift senare eftersom
resultaten redan offentliggjorts i ramberättelsen.
KI tillhandahåller layoutmallar för avhandlingens inlaga som kan underlätta arbetet.
(se https://ki.se/medarbetare/formgivning-och-tryck-av-avhandling)
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