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Riktlinjer för sammanläggningsavhandling i medie- och kom-
munikationsvetenskap 
 
Dessa riktlinjer är en översättning av den policy (på engelska) som styrelsen vid 
Institutionen för kommunikation och medier beslutade om 2013-05-06. Översätt-
ningen från engelska till svenska är ett prefektbeslut.  
 
Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i medie- och kommuni-
kationsvetenskap (S2013/100) fastställer följande rörande doktorsavhandling:  
 

Avhandlingen ska baseras på självständigt vetenskapligt arbete. Av-
handlingen kan utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande 
verk (monografiavhandling) eller som ett antal vetenskapliga uppsatser 
av examinanden försedda med en sammanfattning (sammanlägg-
ningsavhandling). Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. 
Avhandlingen betygssätts med något av betygen godkänd eller 
underkänd. Vid betygssättningen tas hänsyn till såväl innehållet i av-
handlingen som försvaret av den vid disputationen.  
 

Utöver detta gäller följande för sammanläggningsavhandlingar (Institutionsstyrel-
sen, Institutionen för kommunikation och medier (2013-05-06)):  
 

1. Avhandlingen ska innehålla tre till fem vetenskapliga artiklar 
(uppsatser). Fyra är att betrakta som ett rekommenderat antal.  

2. Åtminstone två av avhandlingens artiklar (uppsatser) ska vara själv-
ständigt författade av doktoranden, det vill säga skrivna utan med-
författare.  

3. För eventuella samförfattade artiklar (uppsatser) i avhandlingen, som 
skrivs tillsammans med en eller flera kollegor, gäller att doktoran-
dens bidrag till texten ska tydliggöras.  

4. För samförfattade artiklar (uppsatser) gäller också att doktoranden 
och övriga författare på förhand ska ha kommit överens om arbets-
fördelningen på ett sådant sätt att arbetets omfattning står klar för 
alla redan före författandet. Doktorandens individuella studieplan 
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ska rymma förtydligande information kring de samförfattade artiklar 
(uppsatserna) som ingår i avhandlingen.  

5. Artiklar (uppsatser) som samförfattats med handledare får inte ingå i 
avhandlingen. Vi betonar vikten av doktorandens självständiga 
forskningsprestation, där de skrivna texterna och analyserna, liksom 
det teoretiska arbetet, ska utgöra betydande bidrag till det medie- 
och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet.  

6. Åtminstone två av artiklarna (uppsatserna) ska vara publicerade, el-
ler accepterade för publicering i ansedda, peer-reviewgranskade tid-
skrifter. Övriga artiklar (uppsatser) ska vara publicerade, accepterade 
för publicering eller publicerbara i ansedda tidskrifter, antologier, 
eller konferenspublikationer.  

7. Avhandlingens sammanfattning (eller ”kappa”) ska innehålla minst 10 000 
ord. Den ska rymma en sammanfattande analys av de i avhandlingen ingå-
ende artiklarna (uppsatserna), i vilken deras bidrag till avhandlingens 
övergripande mål och syfte tydliggörs. Den ska också kommentera hur 
forskningsprocessen runt de olika artiklarna (uppsatserna) har sett ut, sär-
skilt metodiska och metodologiska frågor. 

 
Undantag från denna policy vad gäller artiklar (uppsatser) samförfattade med 
handledare medges för artiklar som insänts för publicering (status: submitted) före 
datumet för denna policys ikraftträdande, det vill säga före 2013-05-06.  
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