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Riktlinjer för självständigt arbete 

Dessa riktlinjer är utarbetade gemensamt av nämnderna vid Luleå tekniska 
universitet (LTU). Vidare har samtliga institutioner varit inblandade i 
utformandet via remissförfarande. Riktlinjerna ska visa studenter och (interna 
och externa) handledare vad LTU förväntar sig av ett självständigt arbete och 
innefattar delarna:

• Information om examensarbetet
• Obligatoriska moment och krav
• Examensrapportens delar 
• Process för examensarbete i Teknisk design
• Examensmål Teknisk design civilingenjör
• Kontakt och information

Notera att detta endast är riktlinjer vilket innebär att ordningsföljd och 
benämning kan varieras. 

Information om examensarbetet
Examensarbetet är det avslutande arbetet på utbildningen, som syftar till 
att du ska tillämpa allt du lärt dig under utbildningen och visa att du kan 
arbeta självständigt inom ditt teknikområde teknisk design. Examensarbetet är 
fortfarande en kurs, dvs. en del av din utbildning, med moment som du ska 
visa att du klarar av och med mål att uppnå. 
 Arbetet ska omfatta ett utvecklingsarbete inom området teknisk design, 
dvs. utformning/utvärdering/utveckling av hållbara produkter, processer, 
system, miljöer eller tjänster som har människans behov i centrum. Kursen 
utförs som ett till stor del självständigt arbete. Vanligt är att arbeta mot en 
extern uppdragsgivare. Du ansvarar själv för att kontakta de företag du är 
intresserad av att ha som uppdragsgivare. Det finns även möjlighet att utföra 
examensarbetet som en del av ett befintligt forsknings- eller utvecklingsprojekt 
vid LTU.
 Examensarbetet utförs av 1-2 studenter, med stöd av en handledare 
från Teknisk design. Handledaren ger dig feedback på vad du gjort, dvs. 
dina konkreta resultat i projektet som projektplan, halvtidsrapportering, 
projektrapport och projektresultat. Handledaren ska även ge dig feedback på 
ditt vetenskapliga förhållningssätt, dvs. att du har en relevant och grundlig 
vetenskaplig förankring av ditt arbete samt att du beskriver relevanta 
forsknings- och utvecklingsprojekt.
 Om examensarbetet utförs gentemot en extern uppdragsgivare ska du även 
ha en extern handledare som stödjer ditt projekt på företaget/ i organisationen. 
Den externa handledaren har ofta stort intresse av att ditt projektresultat ska bli 
så bra som möjligt. Det är viktigt att poängtera att examensarbetet fortfarande 
är en kurs i din utbildning och omfattar akademiska moment som du måste 
visa att du klarar av för att få godkänt och därmed få ut din examen.  
 Opponenter är 1-2 studentkollegor som granskar och ger dig kritik på 
din muntliga och skriftliga presentation av arbetet. Examinator är den person 
som slutligen granskar och bedömer om du uppfyller en godkänd kvalitet för 
utbildningen med ditt examensarbete. 
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Obligatoriska moment och krav
Kursen examensarbete omfattar moment och krav som du måste uppfylla för 
att få godkänt på arbetet. Obervera att arbetet ska skrivas på engelska om inte 
synnerliga skäl föreligger. 

Förkunskapskrav
• Min 240hp avklarade poäng
• Max 15hp borta från bas- och kärnkurser
• Min 90hp på avancerad nivå [inklusive examensarbetet]

momenT och krav
Start av examensarbete U G 0hp
Projektplan
Närvaro vid 
2 st presentationer 
Mittrapportering
Opponering  U G 0hp
Muntlig presentation U G  0hp
Godkänd rapport  U G 30hp

Examensrapportens delar
Utgå från mallen för examensarbete och innehåll enligt nedan. Referenshantering 
enligt etablerat referenssystem [företrädelsevis APA]:

Framsida med titel (tas fram av tryckeriet) 
Eventuellt förord 
Sammanfattning/Abstract (svenska och engelska) 
Innehållsförteckning 
1  InlednIng 
1.1 Bakgrund/problemformulering -ansvarsfördelning ska framgå om fler än 
en student har utfört arbetet 
1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
1.3 Avgränsningar
1.4 Arbetets struktur
2  konTexT/nulägesbeskrIvnIng
Beskrivning och analys av nuläge. Redovisning av relevant forsknings- och 
utvecklingsarbete som berör arbetet. 
3  TeoreTIsk reFerensram
Ska omfatta vetenskaplig grund för teknisk design samt för arbetet relevanta 
teorier. 
4  meTod
Beskrivning av processen med motivering. Beskrivning av metoder på 
formen Vad - beskrivning av metoden med referenser; Hur - har metoden 
implementerats i arbetet? Varför - motivering av varför metoden är relevant för 
arbetet samt en beskrivning av vad metoden har bidragit till. 
5 resulTaT 
6 dIskussIon
Ska omfatta reflektion kring resultat och metod med hänvisning till teori.   
Beskrivning av arbetets relevans i förhållande till användare, uppdragsgivare,  
samhälle. Beskrivning av arbetets bidrag till social, ekonomisk och ekologisk  
hållbarhet. 
7 sluTsaTs
Besvarande av frågeställningar samt rekommendation för fortsatt arbete
reFerenser 
bIlagor

Utbildningsledare Teknisk design
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Antagning 

InFormaTIonsmöTe
Utbildningsledare kallar till informationsmöte om examensarbete i Teknisk design 
med information om ansökan, förkunskapskrav, omfattning, moment, handledning och 
vetenskaplighet samt visar exempel på tidigare arbeten. 

ansökan examensarbeTe
Ansökan om examensarbete via Mitt LTU - antagning.se.  För utförande av examensarbete 
under vårterminen ansök senast den 15 oktober - för utförande av examensarbete under 
höstterminen ansök senast den 15 april. 

Förkunskapskrav
Antagningsenheten vid LTU granskar förkunskapskraven och skickar vidare till 
utbildningsledare för godkännande.   
•	 > 240 hp 
•	 max 15 hp borta från bas- och kärnkurser. 
•	 90 hp på avancerad nivå för examen [inklusive examensarbetet]

val av projekT/uppdragsbeskrIvnIng
Sök examensarbete: kontakta företag eller sök deltagande i LTU forskningsprojekt. Skicka 
1 A4 sidas beskrivning av uppdraget till utbildningsledare [ULK] för godkännande. Ange 
kontaktuppgifter både till uppdragsgivare och till dig själv. Handledare utses av utbildningsledare. 
Observera att arbetet ska skrivas på engelska. 

sekreTess
Om uppdragsgivaren önskar sekretess i projektet ska ett sekretessavtal mellan företaget, 
LTU och studenten upprättas. Kontakta eduets@ltu.se för att få tillgång till sekretessavtalet. 
Avtalet ska upprättas i 3 exemplar och skrivas under av prefekt/avdelningschef, examinator, 
handledare, examensarbetare och uppdragsgivare. 

handledarmöTen
Kontakta handledare för ett uppstartsmöte. Beskriv projektet, diskutera och problematisera 
uppdragsbeskrivningen. Diskutera vetenskaplig grund: vilka begrepp/områden är relevanta att 
fördjupa? Diskutera relevanta forsknings- och utvecklingsprojekt. Boka in handledarmöten. 

projekTplan - 2 veckor
Efter 2 veckor ska projektplanen skickas in och godkännas av handledare. Projektplanen ska 
innehålla en beskrivning av uppdraget, bakgrund till uppdraget, syfte och mål, områden för 
litteraturstudien med relevanta referenser, planerad metod och genomförandebeskrivning, 
tidplan och kontaktuppgifter till student, extern och intern handledare och examinator.

handledarmöTen
Regelbundna möten med handledare [minst 1ggr/2vecka]. Diskutera vetenskapliga teorier 
och metoder för behovsundersökning,  frågeställningar, syfte och mål, analys etc. Diskutera 
vetenskapligt förhållningssätt. 

Checklista 
- bocka av när 
momentet är 
genomfört! 

Kräver 
godkännande!

Kräver 
godkännande!

i

....

PROJEKT
PLAN

UPPDRAG

....

15
OKTOBER

Kräver 
godkännande!

Process för examensarbete i Teknisk design
- CIVILINGENJÖRSEXAMEN 300 HP
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mITTrapporTerIng
Muntlig och skriftlig presentation av nuläge. Skicka in skriftlig rapport till handledare 
minst 5 dagar före mittrapporteringstillfället. Förbered muntlig presentation. 
Handledare har läst och kommenterar, samtliga handledare och examinatorer deltar 
och ger feedback på ditt presenterade nuläge och din fortsatta utveckling av arbetet. 

handledarmöTen
Regelbundna möten med handledare [minst 1ggr/2vecka]. Diskutera vetenskapliga 
teorier och metoder för analys, konceptutveckling, bedömning och val etc. Diskutera 
vetenskapligt förhållningssätt. 

90% rapporT
2 veckor innan det planerade presentationstillfället ska en färdigställd examensrapport 
skickas till handledare. Handledare granskar och kommenterar arbetet. Är arbetet av 
godkänd kvalitet är du godkänd att gå vidare till presentation. Handledare ansvarar för 
plagiatkontroll av arbetet. Examensrapporten skickas till examinator och opponent/er 
senast 1 vecka innan presentationstillfället.

opponerIng
Kritisk granskning av både det skriftliga och muntliga framställandet av arbetet av 
1-2 studentkollegor. Granskas enligt mallen för opponering och ges i form av både 
skriftlig och muntlig kritik vid presentationstillfället. 

sluTrapporTerIng
Muntligt och skriftligt presentationstillfälle. Examensarbetaren förbereder 20 min 
presentation. Opponent/er kritiserar och sammanställer opponeringen muntligt 
och skriftligt.  Examinator granskar den muntliga och skriftliga presentationen och 
kommenterar arbetet. Examinator rapporterar in moment muntlig presentation [U G 
] samt moment opponering [U G]

åtgärd	kommentarer
Examensarbetaren åtgärdar examinators och opponenters kommentarer och diskuterar 
åtgärderna med handledare. Arbetet skickas till examinator för godkännande. 

examInaTIon
Examiantor bedömer om det slutliga arbetet är av godkänd kvalitet för att uppfylla 
målen för Teknisk design. Examinator rapporterar in moment godkänd rapport [U G] 
till eduets och meddelar examensarbetaren. 

publIcerIng
När du är klar med din rapport och din examinator har godkänt ditt arbete ska arbetet 
publiceras via LTUs publiceringssystem http://www.ltu.se/ltu/lib/Studentstod/
Publicera-examensarbete
• Ha en pdf-fil av hela ditt arbete i en sammanhängande fil klar
• Ha en bild till ditt omslag klar - Tänk på att du måste ha uppovrätt till bilden, eller upphovspersonens tillstånd.
• Fyll i formuläret på http://pure.ltu.se/portal/ - “Lägg in” under rubriken “Examensarbeten”, och skicka in filen och 

bilden på samma gång
• Det är också möjligt att lägga in filmer och musikfiler knutna till arbetet, men tänk på upphovsrätten!

ansökan om examen
Alla kurser som ingår i examen Teknisk design ska vara avslutade och inrapporterade 
med slutbetyg när du ansöker om din examen. Kontrollera detta i Mitt LTU [Mina 
sidor]. http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/examen

....

90%
RAPPORT

RAPPORT

....

Kräver 
godkännande!

Kräver 
godkännande!

Kräver 
godkännande!

Kräver 
godkännande!

http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/examen
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Teknisk design – examensmål 
Civilingenjörsexamen 300 hp
examensmål	kunskap	och	förståelse
1A Studenten ska visa kunskap om vetenskaplig grund inom teknikområdet  
 teknisk design 
1B Studenten ska visa kunskap om beprövad erfarenhet inom området
1C Studenten ska visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
2A Studenten ska visa brett kunnande inom teknikområdet
2B Studenten ska visa relevant kunskap i matematik och naturvetenskap
2C Studenten ska visa väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av  
 området

examensmål	färdighet	och	förmåga	
3A Studenten ska visa förmåga att kritiskt identifiera, formulera och hantera  
 komplexa frågeställningar 
3B Studenten ska visa förmåga att självständigt och kreativt delta i   
 forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till   
 kunskapsutvecklingen
4A Studenten ska visa förmåga att utveckla produkter, processer och system 
4B Studenten ska visa förmåga att ta hänsyn till människans förutsättningar  
 och behov
4C Studenten ska visa förmåga att ta hänsyn till social, ekonomisk och  
 ekologisk hållbar utveckling
5A Studenten ska visa förmåga att i nationella såväl som internationella  
 sammanhang klart och tydligt redogöra för slutsatser muntligt 
5B Studenten ska visa förmåga att i nationella såväl som internationella  
 sammanhang klart och tydligt redogöra för slutsatser skriftligt
5C Studenten ska visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med  
 olika sammansättning

examensmål	Värderingsförmåga	och	förhållningssätt
6A Studenten ska visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till  
 relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
6B Studenten ska visa i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i  
 samhället och människors ansvar för dess nyttjande
6C Studenten ska visa insikt i teknikens roll i ekonomiska och sociala  
 aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
6D Studenten ska visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare  
 kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
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Kontakt och information
uTbIldnIngsledare [k] TeknIsk desIgn 
[Övergripande examinator/ansvarig för examensarbetet, godkännande av 
uppdragsbeskrivning, fördelning av handledare]
Åsa Wikberg Nilsson asawi@ltu.se  Tel. 0920-49 13 42 

uTbIldnIngsledare [p] TeknIsk desIgn
Peter Törlind  peter.torlind@ltu.se Tel. 0920-49 24 12

uTbIldnIngsadmInIsTraTörerna eTs- lTu
Sekretessavtal, inrapportering av moment etc
Dagny Granlund   eduets@ltu.se  Tel. 0920- 49 21 58
Marika Vesterberg   eduets@ltu.se  Tel. 0920- 49 17 21

sTudIeväglednIng
Genomgång och planering av studier etc. 
Emma Lind  emma.lind@ltu.se  Tel. 0920-49 10 69

handledare/examInaTorer 2015
Inriktning produktdesign
Jörgen Normark  PhD Industriell design  
Anders Håkansson  Tekn. lic Industriell design  
Åsa Ericson  Bitr. professor Produktinnovation 
Peter Bengtsson  Bitr. professor Teknisk psykologi 
Dennis Pettersson  Professor Industriell design 
Peter Jeppsson  PhD Datorstödd maskinkonstruktion 
Peter Törlind  Ph D Produktinnovation 
Åsa Wikberg Nilsson  Ph D Industriell design  
Anna Öhrwall - Rönnbäck Professor Produktinnovation 

Inriktning produktionsdesign
Kjell Rask  Tekn. lic Industriell produktionsmiljö 
Magnus Stenberg  Tekn. lic Industriell produktionsmiljö
Jan Johansson  Professor Industriell produktionsmiljö
Håkan Alm  Professor Teknisk psykologi 
Lena Abrahamsson  Professor Genus och teknik 
Maria Udén  Professor Genus och teknik
Ylva Fältholm  Professor Industriell produktionsmiljö
Anna Öhrwall - Rönnbäck Professor Produktinnovation 


