
Vägledning om författarordning på 
delarbeten som ingår i en avhandling på 
SLU 
Olika ämnen har olika traditioner vad gäller kriterier för att bli förstaförfattare på en uppsats. 
Vidare så kan andra omständigheter leda till att en doktorands möjligheter att bli 
förstaförfattare ifrågasätts. Eftersom SLU kräver förstaförfattarskap på minst två av de 
delarbeten som ingår i en sammanläggningsavhandling så bör författarordningen bestämmas 
utifrån samma kriterier. 

Följande kriterier kan används när författarordningen på delarbeten som ska ingå i en 
avhandling diskuteras:   

Författarskap och medförfattarskap  

För att vara behörig som författare på en uppsats måste man uppfylla följande krav: vi (eller 
jag) intygar att vår medverkan har varit av betydande omfattning både vad gäller 
frågeställningar, hypoteser och utformande av arbetet, dataanalyser (om relevant) som 
författandet. Vi har granskat den sista versionen av manuskriptet, godkänt det för publikation 
och tar fullt offentligt ansvar för innehållet. Förutom vad som eventuellt anges i någon bilaga 
har varken detta manuskript eller något annat med väsentligen lika innehåll publicerats eller 
förbereds för publicering någon annanstans med mig som författare. 

Alla som har väsentligen bidragit vetenskapligt till arbetet bör vara medförfattare och delar 
ansvaret för resultatens trovärdighet. Andra bidrag till arbetet bör uppmärksammas med en 
fotnot eller i acknowledgement. Ett administrativt bidrag till arbetet är sig själv inte 
tillräckligt som kvalifikation för medförfattarskap men det kan eventuellt vara korrekt att 
nämna det i acknowledgement. 

Författaren som skickar in uppsatsen för publicering, kontaktpersonen (corresponding 
author), har ansvar för att endast behöriga författare angetts på publikationen. Innan 
manuskriptet skickas in för publicering ska kontaktpersonen sända en kopia av manuskriptet 
till alla författare och erhållit medförfattarnas bekräftelse på deras medverkan. 

Författarordning 

• En forskare, och en doktorand, kan hävda medförfattarbehörighet om hon/han har 
tillfört väsentligt, övergripande och sammanfattande till minst två av de följande 
vetenskapliga forskningsaktiviteterna: (i) försöksplanering; (ii) datainsamling; (iii) 
författa manus.  

• Den som i största utsträckning har bidragit till att färdigställa manuskriptet ska alltid 
bli förstaförfattare. Dock leder inte alltid störst mängd arbetstid till största bidraget. 

• Medförfattarna ska ordnas efter den policy som tillämpas inom ämnet om inte den 
tilltänkta tidskriften har andra regler för författarordningen.  

• Vanligen är förstaförfattaren kontaktperson. Efter överenskommelse med alla 
författarna kan en medförfattare vara kontaktperson.  



• Dubbelt medförfattarskap kan förekomma men det krävs att de andra författarna 
godkänner det.  

Publiceringsprocessen 

1. Bestäm författarordning och vilka uppgifter och ansvar som följer med författarskapet 
så tidigt som möjligt i manusarbetet. Doktorander ska diskutera 
författarordningsöverenskommelser som de blir inblandade i med sina handledare  

2. Besluta om författarordning gemensamt och tidigt 
3. Studierektor för forskarutbildningen ska bistå doktorander 

författarordningsdiskussioner  
4. Du äger publikationsrätten om person(er) utanför universitetet är medförfattare. 

Observera dock att att dessa personers arbetsgivare kan ha publiceringsrätten om de är 
förstaförfattare  

5. Var noga med att informera alla medförförfattarna om dialogen med 
tidskriftsredaktören. Vidarebefordra alla brev till alla medförfattare. Om deadlinen är 
nära, informera om vad du har ändrat.  

Uppsatser i sammanläggningsavhandling och doktorandens roll 

• Kravet att doktorander ska vara förstaförfattare till minst två uppsatser i avhandlingen 
baseras på behovet att träna hela publiceringsprocessen under utbildningen så att de 
kan göra det med god kvalitet. Emellertid kan det finnas tillfällen när detta inte är 
möjligt.  

• Om en doktorand inte är förstaförfattare på tillräckligt många av de ingående 
uppsatserna ska handledarna skriftligen  

•  
o förklara orsaken 
o intyga att doktoranden har i tillräcklig grad bidragit vetenskapligt till de 

ingående uppsatserna samt förklara doktorandens roll I följande vetenskapliga 
aktiviteter: (i) försöksplanering; (ii) datainsamling; (iii) författa manus 
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