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Riktlinjer för sammanläggningsavhandling  
 

Antaget i styrelsen för Centrum för genusvetenskap 2010-05-26. 

Med sammanläggningsavhandling avses enligt Statsrådets förordning om 

universitetsexamina (794/2004) en avhandling som består av "vetenskapliga 

publikationer eller manuskript som godkänts för publicering och som behandlar 

samma problemkomplex och vars antal av universitetet anses tillräckligt och ett 

sammandrag av dessa, eller något annat arbete som uppfyller motsvarande 

vetenskapliga kriterier. Till publikationerna kan även höra sampublikationer, om 

författarens självständiga andel i dem kan påvisas”. 

En sammanläggningsavhandling för filosofie doktorsexamen i genusvetenskap 

består av artiklar som publicerats alternativt accepterats för publicering i 

vetenskapliga tidskrifter som tillämpar sakkunnigförfarande. En del av artiklarna, 

kan vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter som inte tillämpar 

sakkunnigförfarande. Det är inte antalet artiklar i en avhandling som är avgörande, 

utan de vetenskapliga rön som den studerande bidrar med och i synnerhet redogör 

för i den sammanbindande delen.  

Minimikravet är dock att en sammanläggningsavhandling är ett arbete som 

motsvarar minst tre individuellt skrivna vetenskapliga artiklar, av vilka minst två är 

publicerade, godkända för publicering eller motsvarar de krav som ställs för 

publicering i vetenskapliga tidskrifter som tillämpar sakkunnigförfarande. De 

övriga artiklarna i avhandlingen kan vara publicerade, godkända för publicering 

eller motsvara kraven för publicering i en annan typ av vetenskaplig 

publikationsserie. Bedömningen av avhandlingen baserar sig inte på antalet eller 

typen av artiklar utan på den studerandes insats i varje artikel och den 

sammanlagda vetenskapliga kontributionen.  

 Utöver artiklarna ingår det i avhandlingen en sammanbindande del, en s.k. kappa, 

som utgör en grundläggande del av avhandlingsmanuskriptet. Oavsett antalet och 

typen av artiklar skall dessa och den sammanbindande delen sammantaget 

behandla ett enhetligt forskningsproblem eller -område så, att den studerandes 

egen helhetsprestation motsvarar de krav som vanligen ställs på en avhandling.  

Om den studerandes insats eller andel inte framgår i själva artikeln, skall han/hon 

när manuskriptet lämnas in, komma med en redogörelse för sin forskningsinsats. 

För varje samförfattad artikel bifogas således en redogörelse, signerad av 

medförfattaren/-författarna, där varje enskild skribents bidrag till artikeln framgår. 
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Det är att rekommendera att redogörelsen avfattas redan i samband med 

artikelskrivandet. Författarna kan då redan i ett tidigt skede även komma överens 

om manuskriptets användning/publicering i en eventuell 

sammanläggningsavhandling. Artiklar där den studerandes egen insats inte kan 

tydligt påvisas, kan inte inkluderas som en del av avhandlingen.  

Även om artiklarna via sakkunnigförfarande redan har utvärderats, ansvarar såväl 

betygsnämnden och opponenten för en ytterligare granskning av artiklarna. 

Betygsnämnden ansvarar även för behandlingen av manuskriptet och bedömningen 

av avhandlingen. 

 
 
 


