Malmö den 12 april 2021

Till Forskarutbildningskollegiet vid Ekonomihögskolan i Lund
Ärende: Hantering av format för avhandlingsmanus och avhandlingar i webbformat
På EHL:s hemsida om forskutbildningskollegiet står att detta bland annat är ett forum för
att lagar, förordningar och andra regler efterlevs med avseende på forskarutbildningen.
Vidare ansvarar nämnden för kontinuerlig kvalitetsutveckling av utbildningen på forskarnivå.

Mot denna bakgrund, och samtal med Mats Benner, har jag två fakultetsgemensamma ärenden.
1. Det nuvarande regelverket för slutseminarier är formatneutralt. Ett avhandlingsunderlag kan
således vara till exempel en tryckt text, en Word-fil, en Pdf eller ett underlag i webbformat.
Jag begär att kollegiet bekräftar att det i regelverket för manus till slutseminarier idag inte
finns några formatkrav. Manusets vetenskapliga kvalitet är en annan fråga.
2. Min avhandling – ’Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk’ – är idag i princip
färdig, även om vissa förbättringar sker. Den föreligger som en öppen sajt.
Min ambition är att få disputera på den sajten – webbavhandling.se - som jag själv har
programmerat, – vid en sedvanlig disputation - om och när det finns ett godkänt
slutseminarium. Och således inte disputera på en tryckt bok eller Pdf.
Formatet webbavhandling för en avhandling kräver idag Rektors godkännande. Då ett
godkännande av detta avhandlingsformat kan få en fakultetsövergripande betydelse önskar jag
att Forskarutbildningskollegiet accepterar formatet webbavhandling för avhandlingar.
Jag skriver på min – Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv – att det är många ledande
forskare i företagsekonomi som skriver att ämnet är i kris och att vi behöver ”Return to Meaning”
och att vår forskning läses av alltför få personer. Alla inser att digitalisering och webbifiering kommer
att fortsätta att omvandla inte bara våra liv och samhället utan också våra universitet.
Webbavhandlingar är ett format med mycket stor potential att både höja forskningens kvalitet och
tillgänglighet. Den webbsidan behandlar en rad frågor om format, arkivering med mera.
Min ambition är att bidra till att Ekonomihögskolan i Lund får en ledande position inom detta
framtidsområde. I Kapitel 26 ’Ekosystem för avhandlingar’ finns en genomgång av såväl historiska
som framtida perspektiv på avhandlingar. Jag svarar gärna på frågor.
Med vänlig hälsning
Johan Schlasberg, doktorand på Företagsekonomiska institutionen i Lund
johan.schlasberg@fek.lu.se || 070 576 20 15
Mer om mig på JohanSchlasberg.com
PS. För att frågan om min avhandlings format ska bli ett formellt ärende har en ansökan om detta
idag sänts till Rektorn vid EHL.
PS2. I början på 70-talet utvecklade och höll jag FEK:s och Lunds universitets första doktorandkurs i
Framtidsstudier. För cirka 20 år sedan fick jag två patent inom mobila tjänster som handlade om sätt
att bygga broar från den fysiska världen till den digitala. Min avhandling är ett av underlagen till ett
projekt om ett nytt uppslagsverk, BiBB.se, som också är ett projekt hos LU Innovation.
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