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Appendix 5 - BB103X Projektplan 
 
Själva genomförandet av kandidatexamensprojektet är endast meningsfullt om du i grupp eller 
individuellt kan rapportera om vad du gjort och varför, samt vad du har uppnått.  
 

1. Projektplan del 1- Skriftligt inlämningsuppgift (max 1 200 ord), en per grupp 

Projektplanen skickas in senast 1 februari via CANVAS 

Syftet med projektplanen är att visa att ni har förstått uppgiften, planerat och kommit igång med arbetet. 
Projektplaner är ofta dynamiska och ändras under projektets gång efter hand som mer information 
inhämtats. 
 
Projektplanen skall innehålla titel, författare, en sammanfattande beskrivning av 
uppgiften/problemställningen (målen), relevant bakgrundsinformation, en övergripande plan för vilka 
delmoment och delleveranser som behöver ingå i projektet för att lösa uppgiften/uppgifterna, vilka är de 
kritiska moment hur ska arbetet delas upp, förberedelse på vad som kan gå fel, hur de ska genomföras 
(metoder), uppskattning av tidsåtgången för olika delmoment, samt referenser.  
 
   Rubriker som skall ingå i projektplanen: 

1. Projekt titel samt författare 
2. En kort vetenskaplig beskrivning av ämnesområdet och det valda ämnet, formulerad 

arbetshypotes, med 3-5 relevanta referenser från tillförlitliga källor. 
3. Syfte och mål för projektet. 
4. Omfattning av projektet i form av WBS (Work Breakdown Structure) eller PBS (Project 

Breakdown Structure) med definierade arbetsuppgifter, leveranser och aktiviteter. 
5. Milstolpar bestående av resultat, delmål och leverensdatum. 
6. Tidsplan för projektet med Gantt schema med aktiviteter, milstolpar och delleveranser. Vid 

scrum skall tidsplanen vara ungefärliga och verksamheten uppdelad i två veckor varv.  
7. Specifikation av projektrelaterade uppgifter prioriterade enligt MoSCoW (Must, Should, Could 

and Won´t). Vid scrum skall arbetsuppgifter/aktiviteter och partiella mål prioriteras. 
     

2. Projektplan del 2 – Skriftligt inlämningsuppgift (max 2 000 ord), en per grupp  
Inlämningsuppgiften skickas in via CANVAS senast den 24 mars  
Revidera innehållet i del 1 av projektplanen och lägg till följande rubriker: 

1. Intressent analys som beskriver primära och sekundära intressenter och deras intressen. 
2. Projektnytta som beskriver samhälleliga, ekonomiska, etiska och miljömässiga aspekter i 

samband med projektet och de aktörer som motiverar genomförandet av projektet. 
3. Riskutvärdering baserad på en SWOT analys. Glöm inte etiska aspekter. 
4. Konsekvensanalys av projekt och hur den påverkar samhället, miljön och människan. 

 
 
Etiska regler för rapportskrivning vid skolan för Bioteknologi, KTH 
 
Ansvarsförsäkran 
Vid inskrivningen undertecknas ett avtal med KTH där du försäkrar att du är medveten om vilka regler 
som gäller i samband med examination och att du känner till att bl. a. störande uppträdande och fusk 
leder till att ärendet tas upp i Disciplinnämnden. 
 
Disciplinära åtgärder får vidtas, bland annat mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på 
annat sätt försöker vilseleda vid examination eller när på annat sätt en studieprestation skall 
bedömas. 


