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Alla avhandlingar ska hålla god vetenskaplig kvalitet. De skall utformas enligt mallen för serien Lund 

Studies in Economic History och utges i denna. Avhandlingar skrivs normalt på engelska eller svenska, 

dock med rekommendationen att de skrivs på engelska i syfte att nå en internationell publik. I de fall 

en avhandling eller en del av en avhandling skrivs på svenska skall det finnas en sammanfattning på 

engelska.  

A. Sammanläggningsavhandlingar 

En sammanläggningsavhandling utgörs av ett antal fristående artiklar samt en introduktion till 

artiklarna. Artiklarna ska vara av sådan kvalitet (både vetenskapligt och utformningsmässigt) att de 

kan skickas in till eller redan vara publicerade/accepterade i en vetenskaplig tidskrift. I normalfallet 

skall en sammanläggningsavhandling innehålla 4 artiklar. Dessa skall vara relaterade till varandra på 

något sätt i linje med avhandlingens övergripande frågeställning (ämnesmässigt, metodologiskt, eller 

genom att använda samma data för olika frågeställningar). Samtidigt måste artiklarna kunna läsas 

fristående vilket tillåter viss upprepning av data, metod, områdesbeskrivningar eller liknande som 

inte bör förekomma i en monografi. 

Artiklar kan vara samförfattade med handledaren eller annan medförfattare men huvudregeln är att 

minst två av artiklarna samt introduktionen skall vara författade av doktoranden ensam. 

Arbetsfördelningen mellan medförfattarna skall göras tydlig antigen i introduktionen eller i 

anslutning till artikeln. 

Introduktionen (”kappan”) bör vara mer än en ren sammanfattning av uppsatserna och innehålla en 

syntetiserande, analytisk diskussion av resultaten från de olika uppsatserna i avhandlingen. 

B. Monografiavhandlingar 

Monografiavhandlingar skall presentera en sammanhållen analys av ett vetenskapligt 

problemområde och vara av sådan kvalitet (vetenskapligt och utformningsmässigt) att den kan 

publiceras i bokform. Omfattningen skall i normalfallet vara omkring 150-200 sidor i det format som 

gäller för Lund Studies in Economic History. Enskilda kapitel kan samförfattas med handledaren eller 

annan medförfattare, men huvudregeln är att minst hälften av de empiriska kapitlen samt 

introduktion och konklusion skall vara författade av doktoranden ensam. Arbetsfördelningen mellan 

medförfattarna skall göras tydlig i introduktionen eller i anslutning till kapitlet. 

 

  



Guidelines for doctoral dissertations at the Department of Economic History, Lund University 

All doctoral dissertations must meet high scientific standards. They should be formatted according to 

the style of the book series Lund Studies in Economic History and be printed in this series. 

Dissertations can be written in Swedish or in English, but English is recommended in order to reach a 

wider international audience. When written in Swedish there must be an English summary. 

 

A. Collection of essays 

This form of dissertation is a collection of independent articles and an introduction. The articles must 

be of such quality (to both form and content) that they can be submitted, or already be 

published/accepted, in a peer-review scientific journal. Normally this type of dissertation should 

contain 4 articles, which are interrelated in some way in line with the more general topic of the 

dissertation (in terms of research area, method or data). At the same time the articles must be 

independent, which allows some repetition of data, method, and theory, that would not be 

appropriate in a monograph. 

The articles may be co-authored with the supervisor or another co-author, but the general rule is 

that at least two of the articles, as well as the introduction, should be written with the candidate as 

sole author. The division of labor between the co-authors must be mentioned in the introduction or 

in the specific article. 

The introduction should be more than a simple summary of the articles and include a synthetic and 

analytical discussion of the results from the different articles.  

 

B. Monograph 

A monograph should present a coherent analysis of a scientific problem and be of such quality (to 

both form and content) that it can be published as a book. Normally it should be about 150-200 

pages long in the format of the series Lund Studies in Economic History. Some chapters may be co-

authored with the supervisor or another co-author, but at least half of the empirical chapters as well 

as introduction and conclusion should be written by the candidate as sole author. The division of 

labor between the co-authors must be mentioned in the introduction or in the specific article. 

      


