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Riktlinjer för forskningsplan vid ansökan om 
antagning till forskarutbildning i rättsvetenskap 
Den som ansöker om att antas som doktorand ska bifoga en forskningsplan för sitt 
avhandlingsprojekt. Syftet med denna forskningsplan är för det första att visa på forskningsfrågans 
rättsvetenskapliga relevans och betydelse, för det andra att visa på sökandes förtrogenhet med det 
ämne som avhandlingsprojektet kretsar kring, och för det tredje att ge en indikation på 
möjligheterna att realisera avhandlingsprojektet inom de givna tidsramarna för 
forskarutbildningen – vilket inkluderar en medvetenhet om de metodologiska utmaningar och 
potentiella avgränsningar som projektet kan aktualisera. 

Allmänna utgångspunkter 
 
o En utgångspunkt för omfattningen av projektet bör vara att projektet ska kunna genomföras 

under motsvarande fyra år av heltidsstudier och utmynna i en rättsvetenskaplig avhandling på 
ca 200–400 sidor. 

o Forskningsplanen bör inte överstiga 3000–3500 ord inkl. fotnoter och källförteckning, och ska 
skrivas på svenska eller engelska. 

o Strukturen och de i forskningsplanen förekommande rubrikerna kan variera, men för att 
möjliggöra en bedömning av forskningsplanen bör nedan beskrivna aspekter framgå av 
forskningsplanen. 

Forskningsprojektets problembakgrund och specifika syfte 
 
För att visa på avhandlingsprojektets rättsvetenskapliga relevans och betydelse bör den inledas 
med en kortfattad bakgrund till det problemområde eller den rättsliga kontext som är föremål för 
studie i projektet. Detta bör sedan konkretiseras i ett övergripande syfte med studien, som vid 
behov kan brytas ner i delsyften. Detta syfte kan komma att förändras under projektets gång inom 
ramarna för den övergripande studiekontexten, men bör vara så pass konkret i forskningsplanen 
att det går att bedöma projektets vetenskapliga potential.  

Ett gångbart forskningsprojekt syftar i regel till något utöver att endast referera existerande 
rättskällor eller tidigare forskning (dvs. ett avhandlingsprojekt är i regel något mer än en lång 
rättsutredning eller lärobok). I forskningsplanen bör därför tydliggöras vilken ny kunskap eller 
förståelse projektet avser att bidra med. Ett sådant självständigt bidrag kan bestå av exempelvis en 
systematisering och analys av gällande rätt, en kritisk analys av huruvida regelverket på området 
lever upp till formella eller materiella rättsliga krav, teoribildning eller applicering av teoretiska 
perspektiv på rätten, tolkning och syntetisering av praxis, analys av rättsutveckling och dess 
drivkrafter, analys av målkonflikter, avvägningar, rättsekonomiska effekter, 
rättssäkerhetsproblem, etc. 

Utöver ovan nämnda bakgrund och syfte bör forskningsplanen innefatta en fördjupad beskrivning 
av de forskningsfrågor som projektet ska besvara och deras relevans för projektets övergripande 
syfte. 
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Metod och teori 
 
Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av den eller de metoder som i projektet ska 
användas för att besvara forskningsfrågorna och varför dessa metoder har valts. Beskrivningen bör 
i detta avseende eftersträva att vara så konkret som möjligt, givet att projektet är på 
planeringsstadiet, inklusive en beskrivning av de potentiella problem eller risker som metoderna 
kan föra med sig och hur de kan hanteras i projektet.  

I detta sammanhang bör också materialval i stort för studien beröras i relation till de valda 
metoderna. 

Används teoretiska ramverk eller anläggs perspektiv på rätten bör dessa beskrivas och motiveras i 
forskningsplanen. 

Tidigare forskningsläge 
 
Avhandlingsprojekt, likt annan forskning, är avsedda att bidra med ny kunskap. Forskningsplanen 
bör därför visa att den sökande har satt sig in i existerande forskning och hur det tilltänkta 
projektet bygger vidare på denna forskning och/eller skiljer sig från den forskning som redan har 
bedrivits på området. Projektets nyhetsvärde kan påvisas genom att exempelvis illustrera luckor 
eller brister i den existerande forskningen, behovet av nya perspektiv, nya teoretiska ansatser eller 
genom att peka på betydande förändringar i rätten eller det omgivande samhället som motiverar 
ny forskning på ett område som sedan tidigare är behandlat i forskningen. Beskrivningen av 
tidigare forskning bör vara stringent och med fokus på att analysera hur den skiljer sig från det 
föreslagna projektet. 

Formalia 
 
Som nämnts ovan bör forskningsplanen inte överstiga 3000–3500 ord inkl. fotnoter och 
källförteckning, och ska skrivas på svenska eller engelska. Forskningsplanen ska innehålla 
källhänvisningar och en källförteckning. Formatet för källhänvisningar och källförteckning ska 
vara konsekvent och ge tillräckligt med information för att återfinna de åberopade källorna. 


