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Projektplan (Avhandlingsplan)
Din projektplan ska innehålla en beskrivning av de delar som anges nedan. Projektplanen ska ses
just som en plan, vilket innebär att vissa delar kan komma att förändras innan projektet når sitt
slut. Det är dock angeläget att projektplanen så tydligt som möjligt kan ge en bild av det
planerade projektets relation till forskarutbildningsämnet, dess innehåll och genomförande i syfte
att avgöra dess möjlighet att nå hög vetenskaplig kvalitet. Planens omfattning bör vara omkring 5
sidor.
1. Titel
Ge en preliminär titel på ditt avhandlingsprojekt.
2. Bakgrund (tidigare forskning och teoretiska perspektiv)
Rama in ditt avhandlingsprojekt i aktuell forskning av relevans för ditt problemområde.
Visa hur ditt tänkta avhandlingsprojekt och dina forskningsfrågor är förankrade i tidigare
forskning och hur projektet relaterar till forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil och till
din aktuella inriktning. Beskriv också de teoretiska perspektiv som är av relevans för ditt
projekt.
3. Övergripande syfte och specifika frågeställningar
Beskriv det samlade övergripande syftet för hela ditt avhandlingsprojekt. Försök också att
så tydligt som möjligt beskriva de specifika frågeställningar som projektet ska undersöka.
Beskrivningen kan se lite olika ut beroende på om du skriver en monografi eller en
sammanläggningsavhandling. Om ditt avhandlingsprojekt kommer att utmynna i en
sammanläggningsavhandling så bör du ange syfte/frågeställning/hypoteser för dina
respektive tänkta delstudier.
4. Design, material och metod
Beskriv och motivera ditt val av forskningsdesign i relation till avhandlingsprojektets
övergripande syfte (i förekommande fall i relation även till enskilda frågeställningar).
Beskriv den valda designen i relation till vetenskapsteoretiskt synsätt. Beskriv det material
som kommer utgöra grund för ditt avhandlingsprojekt. Ingår egen datainsamling eller
kommer befintligt material att användas. Vilken typ av datainsamling kommer att
användas (eller har använts i insamlat material) för att besvara projektets frågeställningar.
Möjligheten att ge detaljerad information kommer att skilja sig åt mellan olika
avhandlingsprojekt men metodavsnittet ska ge tillräcklig information för att kunna avgöra
materialets förväntade möjlighet att kunna besvara de forskningsfrågor som ställs i
projektet.
5. Analys
Beskriv vilka metoder och i förekommande fall teorier du avser att använda för att
analysera ditt material.

6. Forskningsetiska överväganden
Beskriv vilka forskningsetiska frågor som projektet väcker, vilka överväganden som
behöver göras och på vilket sätt du anser att dessa kan/bör hanteras i projektet.
7. Förväntat vetenskapligt bidrag.
Beskriv kortfattat vilket det förväntade vetenskapliga bidraget är av ditt
avhandlingsprojekt. Beakta vetenskapligt nyhetsvärde och samhällsrelevans.
8. Tidplan
Försök ge en beskrivning av upplägg och tidplan för de olika delarna i ditt projekt.
9. Referenser
Ange de referenser du använt och anser vara relevanta för förståelsen av
forskningsområdet och projektets genomförande.

