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Till dig som ska ge ut en bok i skriftserien Lund Studies in Educational Sciences 

 
Alla avhandlingar vid institutionen för utbildningsvetenskap ges ut i skriftserien Lund Studies in 
Educational Sciences. Följande lathund kan vara till hjälp för dig som ska ge ut din bok i serien. Du 
ska se denna lathund som komplement till fakultetens och medietrycks instruktioner för förberedelser 
inför disputation.  

Fakultetens instruktion hittar du här: 
https://www.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/ht/dokument/Utbildning/doktorand/Disputationsrutiner_2
016.pdf 

Medietrycks instruktion hittar du här: 

https://www.ht.lu.se/skriftserier/om/publicering/for-dig-som-ger-ut-en-bok-i-skriftserie-och-trycker-
pa-media-tryck/ 

Humanistiska-Teologiska fakulteten kan också tillsammans med biblioteken hjälpa dig som ger ut 
böcker i skriftserier inom HT. Du hittar en checklista för detta här: 

https://www.ht.lu.se/skriftserier/om/publicering/vad-vi-och-ht-biblioteken-kan-hjalpa-dig-med/ 

 

Redaktörer 

Redaktörer och ytterst ansvariga för böckerna som ges ut i skriftserien Lunds Studies in Educational 
Sciences är redaktörerna Anders Persson och Roger Johansson, professorer vid institutionen för 
utbildningsvetenskap. Du når dem på följande mailadresser: 

Anders.persson@uvet.lu.se  

Roger.johansson@uvet.lu.se 

 

Mall 

Avhandlingen skrivs i en mall särskilt framtagen för den här skriftserien. Du får mallen från Media-
tryck.  

 

ISBN/ISSN-nummer 

Din bok ska ha ett ISBN och ett ISSN-nummer. Dessa får du från skriftserieverksamheten vid HT, 
som du når på följande mailadress: skriftserier@ht.lu.se  
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Omslag 

Alla omslag till böckerna i serien följer ett formschema som utarbetats av Johan Laserna. När det är 
dags att utforma ditt omslag är det till honom du ska vända dig. Grundidén i omslaget är att den ska 
bestå av en frilagd ”pryl” som på något sätt illustrerar temat i din avhandling.  

Johan Laserna och/eller Media-tryck bistår också med vilket nummer i skriftserien som din bok ska ha 
och med att förteckningen över tidigare utgivna böcker i serien blir riktig (detta förtecknas i slutet av 
avhandlingen enligt en särskild mall).  

Kontakta Johan Laserna samtidigt som du beställer tryckning av din avhandling från Media-tryck och 
kom överens om utformning av omslag och inlagor. Du når honom på följande mailadress 
Johan@laserna.se 

Om du ska ge ut din bok via förlag så finns möjligheten att göra avsteg från formschemat. Detta ska 
då först avtalas med skriftseriens redaktörer. 

Försäljning av din bok 

Genom ett avtal med Media-tryck kan din bok göras tillgänglig för försäljning genom print-on-
demand. Här är också skriftserieverksamheten inom HT behjälplig (se länk till deras checklista ovan). 
När du trycker din bok på Media-tryck kan du samtidigt avtala om print-on-demand-försäljning. Då 
kommer boken att synas på internetbokhandlar och i skriftserieverksamhetens nätbutik. Du får inga 
pengar från försäljningen, men boken görs tillgänglig för intresserade köpare.  

Skulle du trycka din bok någon annanstans än via Media-tryck kan skriftserieverksamhetens nätbutik 
ändå sälja den. Då ska du själv kontakta skriftserieverksamheten och förse dem med fysiska böcker. 
Du kontaktar dem via följande mailadress: skriftserier.lu.se 

Open access-publicering och parallellpublicering 

Böckerna i skriftserien publiceras med Open access i de allra flesta fall. Ända undantaget är om du 
ger ut din bok via förlag och förlaget inte tillåter detta. Ofta är det då möjligt att istället göra en kopia 
av din bok tillgänglig via exempelvis LUCRIS, genom så kallad parallellpublicering. Vad som gäller i 
just ditt fall kan HT-biblioteken hjälpa dig att tolka. 

Se även https://www.htbibl.lu.se/forskare/publicering-vid-ht-fakulteterna/ 
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