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Riktlinjer sammanläggningsavhandling 
 

En sammanläggningsavhandling skall innehålla ett antal vetenskapliga 
uppsatser samt  ensammanbindande kappa (inledande förstatext) som 
klargör det samlade genusvetenskapliga bidraget som lämnas av 
uppsatserna. Kappan bör ha karaktären av en övergripande teoretisk och 

metodologisk ram där de enskilda artiklarna placeras in i ett sammanhang. 
Kappan ska vara författad enbart av doktoranden och räknas inte som 
en artikel i avhandlingen. Den ska ha karaktären av en 
sammanbindande översiktsartikel som klargör det samlade 
vetenskapliga bidraget som lämnas av de fristående uppsatserna samt 
redovisar de fristående uppsatsernas gemensamma tematik. Med det 
samlade vetenskapliga bidraget menas en diskussion om såväl 
avhandlingens syfte, teoriram, metodval och empiriskt material. En 
resultatredovisning och slutsatsdragning skall ingå i kappan. Kappans 
längd och innehåll bestäms av karaktären hos ingående papers, men 
10 000 ord är en lägre gräns. Precis som vid monografiavhandlingar 
görs en sammantagen bedömning av sammanläggningsavhandlingens 
vetenskapliga kvalitet. Vid samförfattade artiklar skall det framgå i 
kappan vad som är doktorandens självständiga bidrag . 

Antal publikationer: I normalfallet ingår tre till fem vetenskapliga 
uppsatser i avhandlingen. Uppsatserna skall vara publiceringsbara, 
publicerade eller antagna för publicering. I avhandlingen skall ingå 
minst två artiklar publicerade eller antagen till tidskrift med 
vetenskaplig granskning (peer review) eller vetenskaplig antologi. Som 
exempel på avhandlingsinnehåll kan anges en antagen artikel, en insänd 
(submitted) artikel, ett antologikapitel (publicerat eller insänt) och ett 
artikelmanuskript. 

  
Författarskap: Minst två av uppsatserna i avhandlingen bör vara 

ensamförfattade. I samförfattade verk skall arbetsfördelningen mellan 
författarna på något sätt dokumenteras i avhandlingen. Antalet 
samförfattade uppsatser, liksom antalet författare i dessa, vägs in i 
bedömningen av hur många uppsatser avhandlingen bör innehålla. 

 

Språk: I det fall samtliga artiklar är författade på ett och samma språk ska 
kappan författas på detta språk, företrädesvis svenska, engelska, danska 
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eller norska. Om avhandlingen innehåller artiklar på olika språk författas 
kappan på det språk som dominerar i artiklarna. Om kappan skrivs på 
svenska (norska eller danska) ska avhandlingen innehålla en utförlig 
engelsk sammanfattning, och om kappan är på engelska ska 
sammanfattningen vara på svenska (norska, danska). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


