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Bakgrund
Den 20 december 2012 beslutade rektor vid Stockholms 
universitet (SU) att en för hela universitetet gemensam 
förlagsverksamhet ska samlas vid Stockholms universi-
tetsbibliotek (SUB) för att forma Stockholm University 
Press (SU Press), dnr. SU 31-0358-12. Rektor beslutade 
även att SU Press i första hand ska fungera som ett publi-
ceringsstöd som ska främja utgivning av titlar i fulltext 
genom Open Access, möjliga att beställa i tryckt form via 
print-on-demand (POD) till självkostnadspris, och att pu-
bliceringstjänsten vid utgivning genom Open Access ska 
vara gratis för universitetets forskare. 

Som ett första steg i arbetet med att forma ett effektivt och 
relevant stöd för vetenskaplig kommunikation på SU pri-
oriterar SUB att utveckla en modell för samordnad hante-
ring av avhandlingspublicering. 
 
Redan idag utgör SUB en medelpunkt för hanteringen av 
avhandlingar genom registrering och elektronisk spikning 
i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), fulltextpubli-
cering, mallsupport och annat grundläggande publice-
ringsstöd. Dessutom sköter biblioteket hela utgivnings-
verksamheten kring Acta Universitatis Stockholmiensis 
(AUS) där majoriteten av publikationerna utgörs av av-

handlingar. Att förstärka bibliotekets redan existerande 
publiceringsinfrastruktur och förlägga ytterligare funk-
tioner till SUB från andra enheter inom SU, för att göra 
det möjligt för biblioteket att utgöra ett samlat stöd för 
de doktorander som befinner sig i slutfasen av sitt av-
handlingsarbete, skulle innebära en förbättring för både 
doktoranderna som grupp och universitetet som organi-
sation. En förstärkt publiceringsinfrastruktur skulle dess-
utom vara avgörande för en vidareutveckling av SUB:s 
stöd för vetenskaplig kommunikation inklusive SU Press 
verksamhet.

Detta förslag redogör för hur SUB skulle kunna erbjuda 
en samlad hantering av universitetets avhandlingar genom 
att biblioteket ger stöd dels i produktionen av avhandling-
arna, dels i distributionen av dem och dels i de särskilda 
frågor som rör publiceringsprocessen i stort.
 
Doktorsavhandlingarna vid SU idag
Idag framställs cirka 250 avhandlingar om året som slut-
resultatet av en mångårig forskarutbildning vid SU.1 En 
majoritet av universitetets avhandlingar publiceras och 
distribueras på och via SU. Bara 4% av doktoranderna 
valde år 2012 att publicera sin avhandling på externa för-
lag.2 Bland de särskilda utgivnings- eller förlagsverksam-
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Diagram 1, till vänster, visar val av publiceringskanal vid SU 2012. Diagram 2 visar andel avhandlingar per fakultet 2012.
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heter som finns inom SU är AUS, som sedan 2011 drivs 
helt i bibliotekets regi, särskilt framträdande. Totalt publ-
icerades 10 % av alla SU:s avhandlingar i AUS år 2012.3 

Naturvetenskapliga fakulteten står för ungefär hälften av 
universitetets avhandlingar.4 Dessa utgörs med några få 
undantag av sammanläggningsavhandlingar. På Juridiska 
fakulteten och Humanistiska fakulteten ligger tyngdvik-
ten istället på monografier, medan det på Samhällsveten-
skapliga fakulteten är ganska jämt fördelat mellan mono-
grafier och sammanläggningsavhandlingar. Sammantaget 
gör detta att mer än 60 % av alla avhandlingar vid SU 
publicerades som sammanläggningsavhandlingar år 2012.5  

Vad gäller intresset för att publicera avhandlingen i en se-
rie, varierar det stort mellan fakulteterna. Totalt publicer-
ades ungefär 40 % av universitetets avhandlingar år 2012 
i någon av de 156 serier vid SU som finns registrerade i 
DiVA, inklusive AUS serier.6 Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten är flitigast med att publicera sig i serier, medan 
Naturvetenskapliga fakulteten sällan publicerar sig i se-
rier.

Även graden av fulltext-publicering varierar mellan fa-
kulteterna. Idag står Samhällsvetenskapliga fakulteten 
för flest fulltextpubliceringar medan Juridiska fakulteten 

fulltextpublicerar minst.7 Totalt publicerades 75% av uni-
versitetets avhandlingar i fulltext år 2012, en ökning från 
2011 då bara 62 % av avhandlingarna fulltextpublicerades.

Rutiner 
Centrala bestämmelser på SU gör att reglerna kring pro-
duktionen och distributionen av en avhandling på uni-
versitetet ser likartade ut över fakulteterna.8 Efter att 
avhandlingen granskats och bedömts som färdig för dis-
putation, skrivs som regel ett kontrakt mellan doktorand 
och prefekt, institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd om 
de ekonomiska villkor som ska gälla för avhandlingen: 
kostnader för tryck, språkgranskning, översättning, form-
givning, utomstående rättigheter, och så vidare. Dokto-
randen upphandlar sedan själv ett tryckeri och tar kontakt 
med övriga eventuella leverantörer eller parter. Innan be-
ställning läggs, godkänns inhämtade offerter av behörig på 
SU. Doktoranden har själv ansvar för att skaffa ISBN från 
Studentavdelningen, sätta inlagan i den av universitetet 
godkända inlagemall som SUB tillhandahåller (frivilligt), 
ta fram en lämplig omslagsbild och registrera avhandling-
en i DiVA för att få fram ett elektroniskt spikblad som 
sedan ska skickas till tryckeriet tillsammans med inlagan 
och omslagsbilden. När avhandlingen tryckts ska den se-
nast klockan 12.00 dagen innan spikdagen levereras i den 
upplaga som gäller för respektive fakultet.9 Om doktoran-
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Diagram 3, till vänster, visar andel avhandlingar publicerade i någon serie vid SU 2012. Diagram 4 visar andel avhandlingar i fulltext 
vid SU 2012.
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den vill att boken ska göras tillgänglig för allmänheten, är 
första åtgärden att fulltextpublicera avhandlingen i DiVA 
i samband med spikningen. Doktoranden kan också med 
hjälp från kommunikationsavdelningen på SU skriva en 
pressrelease som skickas vidare genom lämpliga kanaler. 
Väcks intresse hos media ombesörjer doktoranden själv 
utskick av recensionsexemplar. Doktoranden kan också 
själv ta kontakt med media och bokhandel och ombesörjer 
då själv distributionen av avhandlingen. Utgivningspro-
cessen kan sammanfattas enligt bild 3 (nedan). 

För de 10 % av doktoranderna som ger ut sin avhandling 
i AUS, skiljer sig rutinerna något åt, eftersom SUB träder 
in i produktions- och distributionsprocessen och kan ge 
doktoranden ett starkare stöd. Liksom i fallet ovan brukar 
ett kontrakt mellan doktoranden och institutionen eller fa-
kulteten ligga till grund för de ekonomiska villkor som 
ska gälla för utgivningen. Men utöver granskning och 
godkännande från institutionen, måste doktoranden även 
ta kontakt med och få godkänt av aktuell serieredaktör 
som gör en kvalitetsgranskning av avhandlingen och av-
gör om den bör upptas i en AUS-serie eller inte. På klar-
tecken från serieredaktören ansöker doktoranden sedan 
om antagningsbeslut hos AUS-kommittén via ett elek-

troniskt ansökningsformulär på AUS hemsida. I ansökan 
godkänner doktoranden gällande avtalsvillkor10 och får 
därefter ett förlagsavtal, anvisningar för bokens utseen-
de och ISBN. Doktoranden ombeds i samma vända även 
att formulera en kort presentation av sig själv på cirka 
100 ord, samt en adekvat beskrivning av boken för dist-
ribution och marknadsföring. Doktoranden sätter sedan 
inlagan i den av universitetet godkända inlagemall som 
SUB tillhandahåller (frivilligt). Behövs språkgranskning, 
formgivning, översättning och så vidare, anlitar doktoran-
den sådant på egen hand. Däremot behöver doktoranden 
inte själv upphandla tryckeri, AUS använder idag undan-
tagslöst Universitetsservice AB (US-AB). Doktoranden 
registrerar liksom ovan sin avhandling i DiVA själv för 
att få fram ett elektroniskt spikblad som sedan skickas till 
tryckeriet tillsammans med inlagan och omslagsbilden. 
Innan avhandlingen går till tryck måste den granskas av 
AUS. När avhandlingen tryckts ska en upplaga levereras 
liksom ovan. Från och med utgivningsdatum, som är det-
samma som spikningsdagen för avhandlingar, blir boken 
tillgänglig för försäljning genom AUS nätbutik men ock-
så all övrig bokhandel. Det innebär att AUS tar hand om 
all distribution av boken. Utgivningsprocessen kan sam-
manfattas enligt bild 4 (nästa sida).
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En sammanfattning av utgivningsprocessen som visar alla kontakter en doktorand kan behöva ta. 
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Ett utökat stöd för avhandlings-
publicering vid SU 
För ungefär 85 % av de doktorander som ska disputera, 
och som inte trycker hela sin avhandling på ett externt 
förlag eller går via AUS, väntar med andra ord en relativt 
tung uppgift att ro projektet i land. Det är många olika 
relationer att hålla reda på och avsaknaden av en central 
enhet på universitetet som kan besvara eller vara till stöd i 
alla de frågor som uppstår i arbetet med att trycka avhand-
lingen, skapar en ojämn fördelning i informationsutbudet 
på SU. Större institutioner har ofta väl utarbetade rutiner 
för att lotsa doktoranden rätt, men det är inte alltid fallet 
på mindre, och enheter som exempelvis Studentavdel-
ningen, Forskarservice och Kommunikationsavdelningen 
täcker inte alltid alla de frågor som publiceringsprocessen 
kan ge upphov till. 

SUB vill därför erbjuda centralt utökat stöd för doktoran-
derna på SU, dels vad gäller produktionen av avhandling-
ar (produktionsstöd), dels distributionen av dem (distri-
butionsstöd) och dels vad gäller hanteringen av de övriga 

frågor som uppstår i publiceringsprocessen som sådan 
(rådgivningsstöd).

Med det nya produktionsstödet ska doktoranden i princip 
bara behöva ha två relationer att ta hänsyn till – sin institu-
tion och SUB. Fortfarande bör själva förutsättningarna för 
utgivningen vara en fråga för institutionerna eller fakulte-
terna, men det ska vara lätt, både för doktoranden och den 
som har budgetansvar, att enkelt och på ett tidigt stadium 
få prisbilden klar för sig via SUB:s hemsida. Syftet med 
det nya produktionsstödet är att förenkla produktionspro-
cessen och erbjuda alternativ som gör det enkelt att öka 
spridningen av avhandlingen. Det kommer exempelvis 
att vara möjligt för varje doktorand att ge ut sin avhand-
ling både i tryckt form, som POD, och som e-bok. Det 
senare alternativet kommer i sin tur att göra det möjligt 
att reducera antalet pappersexemplar i den upplaga som 
ska skickas ut till fakulteterna eftersom ersättning kan ske 
med ett ”utskick” av e-böcker. 

Det nya distributionsstödets syfte är att stärka doktoran-
dens möjligheter att sprida sin avhandling, både i tryckt 
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En sammanfattning av utgivningsprocessen för doktorander som ger ut sin avhandling i AUS.
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och elektronisk form, vilket sker genom att tillgång er-
bjuds till ett rikt utbud av distributionskanaler, såväl ge-
nom DiVA som fysisk och nätburen bokhandel. Det kom-
mer även att finnas möjligheter att stödja doktoranden i 
behovet av marknadsföring. Exempelvis ska varje dok-
torand kunna få ett eget ”marknadsföringsblad” för dist-
ribution efter behov, och riktade insatser ska också kunna 
genomföras till självkostnadspris. En ny publiceringska-
nal kommer även att upprättas under namnet Stockholm 
University Dissertations.

Det nya rådgivningsstödets syfte är att ge doktoranden ett 
omfattande stöd i alla de frågor som kan uppstå i själ-
va publiceringsprocessen. En särskild redaktion på SUB 
kommer att omfatta den kompetens som erfordras för att 
kunna ge doktoranden hjälp med allt från problem i inla-
gemallarna till frågor om fritt tillgängliggörande och upp-
hovsrätt. Även doktorander som publicerar sig på annat 
ska kunna vända sig hit. 

Nedan följer en mer detaljerad genomgång av innehållet 
i produktionsstödet, distributionsstödet och rådgivnings-
stödet.

Det nya produktionsstödet 
Eftersom mer än hälften av alla avhandlingar som public-
eras på SU idag är sammanläggnings-avhandlingar, ställs 
krav på ett anpassat produktions- och distributionsförfa-
rande. En doktorand som skrivit en sammanläggningsav-
handling har kanske inget behov alls av att använda en 
mall, trycka eller tillgängliggöra den i något annat format 
än pappersform eller sprida den till andra intressenter än 
till dem som berörs av själva disputationen, medan raka 
motsatsen kan gälla för en doktorand som skrivit en mo-
nografi. På SUB väljer doktoranden därför själv hur av-
handlingen ska produceras och distribueras. Produktions-
flödet kan sammanfattas på följande sätt:

Bild 5               

Via webbformuläret går det att mata in metadata, ladda upp filer, skapa omslag, välja produktionssätt, välja distributionssätt och 
skapa marknadsföringsblad. Redaktionen granskar om manus följer mallen och om bilagda artiklar och omslag är okej, gör metada-
takontroll och ISBN-generering, ser över om manus är redo för tryck och distribution, skapar XML-källa utifrån manus och tryck-PDF, 
samt hjälper till med fakturering.
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De manus som utgörs av en enda text- och bildfil i 
Word-format, exempelvis monografiavhandlingar, eller 
av flera artiklar i Word-format, exempelvis sammanlägg-
ningsavhandlingar, bör formges i den Word-mall som till-
handahålls av SUB innan levererans av manus sker. De 
manus som helt eller delvis redan är formgivna på för-
hand, exempelvis sammanläggnings-avhandlingar som 
består av både artiklar i PDF-format formgivna av tid-
skrifterna de publicerats i, och ännu opublicerade artiklar 
i Word-format liksom en kappa i Word-format, kan i den 
utsträckning det behövs använda den Word-mall som till-
handahålls av SUB, eller levereras som de är i flera filer. 

Själva leveransen av manus sker genom att doktoranden 
loggar in i ett webbformulär på SUB:s hemsida och lad-
dar upp sin eller sina filer där. I webbformuläret anpassar 
doktoranden sedan själva produktionen av avhandlingen 
efter sina önskemål. Doktoranden fyller i grundläggande 
uppgifter om boken och sig själv, laddar upp en omslags-
bild och eventuellt en porträttbild och väljer därefter om 
boken ska göras fritt tillgänglig i elektronisk form eller 
inte, och om boken ska finnas till försäljning i bokhandeln 
eller bara tryckas upp som disputationsupplaga. Väljer 
doktoranden POD görs dessutom val av papper, eventu-
ella färgsidor och omslag. I formuläret ska doktoranden 
kunna räkna ut vad de olika valen kommer att kosta ge-
nom ett enkelt räkneformulär.

När detta är gjort och doktoranden är färdig med sin be-
ställning, skickas den vidare till SUB:s redaktion där en 
granskning sker av om manus följer mallen, om de upp-
laddade filerna kan accepteras formmässigt och juridiskt 
och om övrig metadata stämmer, innan allt godkänns, 
ISBN genereras utifrån valda format, och allt sparas i sys-
temet. Olika filformat ska sedan kunna genereras för vi-
dare distribution till tryckeri, e-boksproducent, distributör 
och institutionellt arkiv (DiVA eller motsvarande). Spik-
blad, erratalista, bilagda artiklar och annat kommer även 
kunna lyftas ur eller läggas in efter behov.

Produktionsprocessen ska vara så automatiserad som 
möjligt. Webbformuläret blir därmed ett viktigt verktyg 
i produktionsprocessen och det kommer framför allt att 
vara granskningsarbetet av filer och metadata som blir 
tidskrävande för SUB:s redaktion. Fördelen med detta är 
att biblioteket får en ökad kontroll av avhandlingsfilerna, 
vilket underlättar för en bättre arkivering framledes.

Det nya distributionsstödet
En av de viktigare orsakerna till att vilja publicera en av-
handling, eller delar av en avhandling i form av artiklar, 
på ett förlag utanför universitetet, är vid sidan av den pre-
stige eller meritering publiceringen kan generera, det be-
tydande stöd som ges i fråga om distribution, marknads-
föring och spridning. 

Det nya distributionsstödets syfte är alltså att stärka dok-

torandens möjligheter att efter produktionen sprida av-
handlingen. Detta sker genom att doktoranden erbjuds 
tillgång till ett rikt utbud av distributionskanaler, såväl 
genom DiVA som fysisk och nätburen bokhandel för 
både en tryckt och elektronisk form av avhandlingen. Är 
avhandlingen CC-licensierad kommer den dessutom att 
kunna vidaredistribueras av användaren.

Avhandlingen blir tillgänglig för nedladdning och försälj-
ning från och med utgivningsdatum, vilket blir detsamma 
som spikningsdagen, det vill säga tre veckor innan dis-
putation. Möjligheten att producera avhandlingen som 
e-bok kan på sikt även innebära en reduktion av antalet 
pappersexemplar i den upplaga som ska skickas ut till fa-
kulteterna, eftersom ersättning kan ske med ett ”utskick” 
av e-böcker, något som bör välkomnas ur både miljö- och 
kostnads- och effektivitetssynpunkt.

Det kommer inom distributionsstödet också att finnas 
möjligheter att stödja doktoranden i behovet av mark-
nadsföring. I webbformuläret väljer doktoranden vilken 
omfattning av marknadsföringsaktiviteter han eller hon 
vill ha. Har doktoranden laddat upp en porträttbild och 
angett de uppgifter som behövs, ska han eller hon exem-
pelvis kunna skriva ut ett automatiskt genererat mark-
nadsföringsblad för distribution efter behov. Doktoranden 
ska också kunna välja att riktade och kostnadskrävande 
insatser genomförs till självkostnadspris. Detta kommer i 
så fall hanteras genom direkt kontakt med SUB. 

En ny publiceringskanal kommer även att upprättas med 
namnet Stockholm University Dissertations för att erbju-
da de doktorander (60 %) som idag inte publicerar sin av-
handling i någon serie möjligheten att göra det. 

Det nya rådgivningsstödet 
Avsaknaden av en central enhet på universitetet som kan 
utgöra ett samlat stöd i doktorandens arbete med publi-
ceringen av avhandlingen, blir som ovan antytt särskilt 
tydlig när det gäller den mängd varierande frågor som 
publiceringsarbetet ger upphov till. Frågorna kan vara 
allmänna men också mycket specifika för det ämne dok-
toranden forskar inom vilket gör det svårt att fråga ”vem 
som helst” på universitetet när inte institutionen vet sva-
ret.

SUB:s nya rådgivningsstöd kommer att syfta till att ge 
alla doktorander vid SU stöd och råd i de frågor som upp-
står i publiceringsprocessen. Frågor som doktoranden kan 
vända sig med till SUB ska kunna handla om vad som är 
tillåtet och inte tillåtet i fråga om fritt tillgängliggörande, 
frågor kring den egna upphovsrätten och granskning av 
externa förlagsavtal i samband med publicering eller pa-
rallellpublicering, frågor kring vad som är tillåtet och inte 
tillåtet i användandet av andras rättigheter, liksom mer 
praktiska frågor kring produktionen och distributionen av 
avhandlingen. 
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SUB kommer på sikt även att bredda rådgivningsstödet 
till att omfatta en allmän hänvisningfunktion dit även uni-
versitetets forskare ska kunna vända sig för att få hjälp 
med rådgivning, språkgranskning, översättning och form-
givning, både för publikationer som kommer att ges ut via 
SUB, på SU Press liksom på andra förlag. 

Finansiering
Det utökade stöd för avhandlingspublicering på SU, i 
form av produktionsstöd, distributionsstöd och rådgiv-
ningsstöd, som SUB vill erbjuda, ska gälla samtliga dok-
torander och vara gratis. Kostnaderna för att trycka eller 
på annat sätt tillgängliggöra och distribuera avhandling-
arna kommer däremot, liksom tidigare, att falla på insti-
tutionerna. Det innebär att det fortfarande kommer vara 
aktuellt att upprätta kontrakt mellan doktoranden och 
institutionen som reglererar de ekonomiska villkoren för 
utgivningen, men det ska vara lätt, både för doktoranden 
och den som har budgetansvar, att enkelt och på ett tidigt 
stadium få prisbilden klar för sig via webbformuläret på 
SUB:s hemsida. 

SUB gör bedömningen att de kostnader som uppstår 
i normala fall ska kunna täckas av det som idag kallas 
för tryckbidrag. Det förutsätter dock att distributionen av 
tryckta avhandlingar på universitetet ses över enligt ovan. 
Ju fler kringtjänster doktoranden vill ha, desto mer kom-
mer det naturligtvis att kosta. Det är alltså alltid upp till 
utgivningsbudgeten, eller doktorandens egen ekonomi, att 
avgöra vad som är rimligt och inte. Om doktoranden är 
intresserad av distribution som innebär försäljning, kom-
mer böckerna (POD och e-bok) i regel att säljas till själv-
kostnadspris. Det innebär att böckerna aldrig kommer att 
kunna generera någon vinst, vare sig för doktoranden el-
ler universitetet. 

Genomförande och konsekvenser
För att genomföra SUB:s förslag till modell för ett utö-
kat stöd för avhandlingspublicering vid SU, måste exis-
terande publiceringsinfrastruktur på SUB utvecklas så 
att webbforumlär och tekniska lösningar för hantering av 
manus kan tas fram enligt ovan gjord beskrivning. Vidare 
måste både existerande och nya leverantörer ses över eller 
upphandlas för att SUB ska kunna garantera en kvalitets-
mässig produktion av publikationer i olika format, liksom 
en fullgod distribution genom erforderliga kanaler. Det är 
också önskvärt att den ekonomiska hanteringen i fråga om 
försäljning hanteras av en extern leverantör. 

Den ISBN-hantering som idag sker på Studentavdelning-
en gällande avhandlingar måste flyttas till SUB och SUB 
upprätta en egen kontakt med ISBN-centralen på KB. 
SUB bör vidare stärka sin kompetens, inte minst inom 
området för juridik, för att kunna utgöra ett fullödigt 
rådgivningsstöd för universitetets samtliga doktorander, 
dessutom bör samarbetet mellan SUB, Studentavdel-
ningen, Forkarservice och Kommunikationsavdelningen 

stärkas för att SUB ska kunna utgöra ett naturligt nav i 
informationsutbudet på universitetet. 

SUB bedömer att det utökade stödet för avhandlings-
publicering vid SU, såsom det beskrivs ovan, kommer att 
vara i drift senast juni 2014. Resurser i form av  personal 
och pengar till att skapa en effektiv infrastruktur bedöms 
kunna tillgodoses inom SUB:s existerande budget.

Sammanfattning
Med anledning av det rektorbeslut från 2012 som gav 
SUB uppdraget att forma en universitetsgemensam för-
lagsverksamhet, blir första steget att fokusera på SU:s 
doktorander. Detta sker genom att SUB upprättar ett 
centralt utökat stöd för doktoranderna på SU, dels vad 
gäller produktionen av avhandlingar (produktionsstöd), 
dels distributionen av dem (distributionsstöd) och dels 
vad gäller hanteringen av de frågor som uppstår i publi-
ceringsprocessen som sådan (rådgivningsstöd). Stödfunk-
tionerna ska vara gratis för universitetets forskare, pro-
duktionen bekostas av institutionerna eller fakulteterna 
via tryckbidraget, och publikationerna ska, om de finns 
till försäljning, säljas till självkostnadspris.

Fördelen med produktionsstödet är att den enskilda dok-
torandens arbete med att producera och distribuera av-
handlingen underlättas, men också att möjligheterna att 
anpassa produktionen breddas genom att fler alternativ 
erbjuds. Vidare ges SUB en ökad kontroll av avhandlings-
filerna, vilket underlättar för en bättre arkivering av SU:s 
forskning.

Fördelen med distributionsstödet är att doktorandens möj-
lighet att sprida avhandlingen ökar genom den rad av dist-
ributionskanaler och de marknadsföringsaktiviteter SUB 
erbjuder. Möjligheten att producera avhandlingen som 
e-bok kommer dessutom att göra det möjligt att på sikt 
reducera antalet pappersexemplar i den upplaga som ska 
skickas ut till fakulteterna. De doktorander som idag inte 
publicerar sig i någon serie kommer ges möjlighet till det-
ta med upprättandet av publiceringskanalen Stockholm 
University Disstertations. 

Fördelen med rådgivningsstödet är att en central enhet 
uppstår på SU dit alla doktorander, men också andra fors-
kare, kan vända sig med sina frågor kring publiceringen 
av sin avhandling eller publikation. 

En infrastruktur som kan ta hand om universitetets samtli-
ga avhandlingar gör det möjligt att på sikt utveckla rutiner 
för andra slags publikationer, exempelvis monografier, 
artiklar och tidskrifter och därmed bredda tjänsterna mot 
hela universitetet. Bedömningen är att både doktorander-
na som grupp och universitetet som organisation tjänar 
på detta.



9

Fotnoter 

1.
2.

3. 

4.

5.

6.
7.

8.

9. 
10.

Totalt 230 stycken år 2012 och 239 stycken år 2011.
De senaste två åren har främst doktoranderna på Juridiska fakulteten 
publicerat sina avhandlingar externt (60 % av fakultetens avhandling-
ar år 2012, 50 % år 2011), följda av dem på Humanistiska fakulteten  
(12 % av fakultetens avhandlingar år 2012, 26 % år 2011) och Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten (2 % av fakultetens avhandlingar år 2012, 
5 % år 2011). På Naturvetenskapliga fakulteten publiceras inga avhand-
lingar externt. Procentsatserna anger bara andelen avhandlingar som i 
sin helhet publicerats på externa förlag – vad gäller publicerandet av 
delar av avhandlingar i form av artiklar är förhållandet helt annorlunda 
eftersom artikelformen förutsätter extern publicering.
De senaste två åren har främst Humanistiska fakulteten publicerat sina 
avhandlingar i AUS (26 % av fakultetens avhandlingar år 2012, 21 % år 
2011), följd av Samhällsvetenskapliga fakulteten (17 % av fakultetens 
avhandlingar år 2012, 9 % år 2011) och Juridiska fakulteten (20 % av 
fakultetens avhandlingar år 2012, 0% år 2011). Naturvetenskapliga fa-
kulteten publicerar idag inga avhandlingar i AUS.
Naturvetenskapliga fakulteten har de senaste två åren publicerat flest 
avhandlingar (51 %  år 2012, 56 % år 2011), följd av Samhällsveten-
skapliga fakulteten (26 % år 2012, 27 % år 2011), Humanistiska fakul-
teten (21 % år 2012, 16 %  år 2011) och Juridiska fakulteten (2 % år 
2012, 1 % år 2011). 
Naturvetenskapliga fakulteten har de senaste två åren nästan uteslutan-
de publicerat sammanläggningsavhandlingar (100 % år 2012, 99 % år 
2011) medan tyngdvikten på monografier överväger på Juridiska fakul-
teten (100 % år 2012, 100 % år 2011) och Humanistiska fakulteten (94 
% år 2012, 89 % år 2011), för att vara ganska jämt fördelad mellan mo-
nografier och sammanläggningsavhandlingar på Samhällsvetenskapliga 
fakulteten med viss övervikt åt monografier (61 % år 2012, 58 % år 
2011).
Idag har AUS 40 mer eller mindre aktiva serier
Flest fulltextpubliceringar de senaste två åren står Samhällsvetenskap-
liga fakulteten för (83 % av fakultetens avhandlingar år 2012, 64 % 
år 2011), följd av Naturvetenskapliga fakulteten (78 % av fakultetens 
avhandlingar, i huvudsak kappan, år 2012, 66 % år 2011), Humanistiska 
fakulteten (63 % av fakultetens avhandlingar år 2012, 50 % år 2011) 
och Juridiska fakulteten (20% av fakultetens avhandlingar år 2012, 0% 
år 2011).
Regelboken, bok 2, ”Forskarutbildning och forskning: Föreskrifter för 
utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet” (senast uppdate-
rad 2013-05-23) 
Se bilaga A
Avtalsvillkoren innebär bland annat att AUS, förutom att ta ansvar för 
tryck och distribution av publikationen, även har rätt att fulltextpubl-
icera texten i DiVA och sälja boken till självkostnadspris, en rätt som 
består så länge verket finns att tillgå. Doktoranden behåller emellertid 
alltid rätten att fritt tillgängliggöra verket och även publicera det på an-
dra håll, dock utan möjlighet att avtala bort AUS rättigheter. 

Bilaga A
Minsta upplaga av doktorsavhandling vid 
Stockholms universitet 
Respektive fakultetsnämnd beslutar om minsta upplaga 
som ska tryckas av doktorsavhandling inför disputatio-
nen. Avhandlingen skall levereras senast klockan 12.00 
dagen innan spikdagen antingen till godsmottagning-
en (Allhuset, Frescativägen 8, 106 91 Stockholm), eller 
direkt till den egna institutionen, Studentavdelningen 
(Universitetsvägen 10, 106 91 Stockholm), samt univer-
sitetsbiblioteket (Stockholms universitetsbibliotek, 106 
91 Stockholm). För att underlätta för personalen som tar 
emot försändelsen skall det tydligt framgå att lådorna 
innehåller doktorsavhandlingar och dessa skall vara för-
packade enligt följande:

Humanistisk fakultet
5 exemplar i låda märkt med Studentavdelningen
55 exemplar i lådor märkta med Institutionens namn
18 exemplar i lådor märkta med Universitetsbiblioteket

Juridisk fakultet
3 exemplar i låda märkt med Studentavdelningen
150 exemplar i lådor märkta med Institutionens namn
18 exemplar i lådor märkta med Universitetsbiblioteket

Naturvetenskaplig fakultet
3 exemplar i låda märkt med Studentavdelningen
50 exemplar i lådor märkta med Institutionens namn
18 exemplar i lådor märkta med Universitetsbiblioteket

Samhällsvetenskaplig fakultet
3 exemplar i låda märkt med Studentavdelningen
97 exemplar i lådor märkta med Institutionens namn
18 exemplar i lådor märkta med Universitetsbiblioteket

Spikblad
Samtliga dessa exemplar skall innehålla ett spikblad med 
uppgift om tid och plats för disputationen. 

Pliktexemplar
Utöver dessa upplagor tillkommer alltid 7 pliktexemplar 
som tryckeriet enligt Lag (1993:1392) om 
pliktexemplar är skyldiga att leverera.


