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Riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar
Beslutat av institutionsstyrelsen vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet den 2019-0910.
En sammanläggningsavhandling skall innehålla ett antal vetenskapliga uppsatser samt en sammanbindande
kappa som klargör det samlade vetenskapliga bidraget som lämnas av uppsatserna. Precis som vid
monografiavhandlingar görs en sammantagen bedömning av sammanläggningsavhandlingens vetenskapliga
kvalitet. Det rekommenderas att den doktorand som så önskar i ett tidigt skede av avhandlingsprocessen,
inriktar sitt avhandlingsarbete på att skriva en sammanläggningsavhandling.
Avhandlingens uppläggning skall avspeglas i den individuella studieplanen. I normalfallet utgörs
avhandlingen av tre till fem vetenskapliga uppsatser med en rekommenderad standardlängd på ungefär 8000
ord vardera. Uppsatserna skall vara publiceringsbara eller redan publicerade i en ’peer-reviewed’-tidskrift
som återfinns i Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers.1 De kan även vara
publicerade som ’peer-reviewed’ antologikapitel. Minst en av uppsatserna ska vara antagen till en ’peerreviewed’-tidskrift. Doktoranden ska samråda med handledaren om var uppsatser ska publiceras. De
fristående uppsatserna ska behandla en gemensam tematik men vara innehållsmässigt fristående från
varandra. I normalfallet bör merparten av uppsatserna vara skriven på engelska.
Avhandlingens inledande del (den så kallade ”kappan”) ska vara författad enbart av doktoranden och räknas
inte som en fristående uppsats. Kappan ska vara et sammanbindande översiktskapitel som placerar
uppsatserna i ett sammanhang genom att klargöra uppsatsernas samlade vetenskapliga bidrag och deras
gemensamma tematik. Med det samlade vetenskapliga bidraget menas en diskussion om såväl avhandlingens
syfte, teoriram, metodval och empiriskt material. Slutligen ska en resultatredovisning och slutsatsdragning
ingå i kappan.
Minst två av uppsatserna i avhandlingen bör vara ensamförfattade och utgöra centrala vetenskapliga bidrag i
avhandlingen. Doktoranden måste vara en av huvudförfattarna (minst 50%) till alla av avhandlingens
fristående uppsatser. I samförfattade verk skall arbetsfördelningen mellan författarna redovisas i
avhandlingens kappa. Medförfattarskap bör utgå från Vancouver Rules for Authorship.2 Doktorandens och
medförfattarnas bidrag ska, utöver en redovisning i avhandlingens kappa, dokumenteras genom att fylla i en
blankett för medförfattarskap där arbetsfördelning och de olika författarnas insatser specificeras. Blanketten
ska signeras av uppsatsförfattarna och lämnas över till opponent och betygsnämnd. Antalet samförfattade
uppsatser, liksom antalet författare i dessa, vägs in i bedömningen av hur många uppsatser avhandlingen bör
innehålla.
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Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler
Vancouver rules for authorship, se http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-andresponsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
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