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Inledning

Vid Högskolan i Skövde (Högskolan) tillämpas den internationella standarden
Vancouver-reglerna för vetenskapligt författarskap 1. Dessa beskriver vilka kriterier som
gäller för att en forskare ska vara berättigad som författare eller medförfattare till en
vetenskaplig publikation.
I korthet innebär dessa regler att en författare till ett vetenskapligt arbete offentligt ska
kunna ta ansvar för publikationen i sin helhet. Vägledande är att ett författarskap på ett
korrekt vis ska återspegla forskarens bidrag till forskningen och dess rapportering. Vid
osäkerhet, kan kontakt även tas med Forskningsetiska rådet som bl. a. har som sitt
uppdrag att öka den forskningsetiska medvetenheten vid Högskolan.
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Fyra kriterier för författarskap

Enligt Vancouverreglerna måste en författare till en vetenskaplig publikation uppfylla
samtliga fyra nedanstående kriterier. Sveriges sociologförbund har gjort en
översättning av kriterierna 2, vilken återges här nedan. Den engelska originaltexten
finns i bilaga 1.
”Den som anges som författare skall:
1. i betydande mån ha bidragit till publikationen, exempelvis genom att
ansvara för eller ha bidragit till dess grundläggande idé, design,
datainsamling, databearbetning, teoriutveckling, analys eller tolkning. Den
skall också ha
2. ensam eller tillsammans med andra, skrivit det ursprungliga manuskriptet
och/eller i betydande grad deltagit i det fortsatta revisionsarbetet med
insatser av vetenskaplig karaktär. Den skall vidare
3. ha godkänt slutversionen av publikationen. Den skall slutligen
4. kunna och vara beredd att offentligt försvara publikationen och dess
resultat.”
Detta innebär att endast den som uppfyller samtliga fyra villkor kan vara författare till
en vetenskaplig publikation. Därav följer även att den eller de som gett stöd till
publikationen (exempelvis i form av finansiering, administration, delning av
datamaterial eller språkgranskning) inte ska räknas som en av publikationens
författare. Personer som gett stöd till publikationen, men inte bidragit substantiellt
enligt de fyra kriterierna ovan, kan omnämnas i publikationens tackord.

1 Vancouver-reglerna är framtagna av International Committee of Medical Journal Editors. Mer
information finns på codex.vr.se/etik2. På denna sida finns även en översikt över olika initiativ, utöver
Vancouver-reglerna, som under senare år tillkommit för att belysa frågan om vetenskapligt författarskap –
en fråga som kompliceras av ämnesmässiga och kulturella traditioner.
2 www.sociologiskforskning.se/sf/SSFriktlinjer
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Författarordning

Författargruppen avgör själv författarordningen. Först bör den författare listas som har
lagt ner merparten av arbetet, därefter följer författarna i den ordning som avspeglar
arbetsinsatsen. Om två författare har gjort en jämbördig insats, kan delat
förstaförfattarskap tillämpas. Detta kan till exempel noteras i form av en fotnot i
artikeln. Därutöver bör ämnestraditionen följas, exempelvis att sista författaren är den
seniora forskare som har fungerat som handledare och/eller vetenskaplig garant för
arbetet.
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Bilaga 1: The Four Criteria of Scientific Authorship According
to the Vancouver Rules
The Vancouver rules 3 consist of four criteria for scientific authorship. All four criteria
must be met in order for someone to be considered as an author of the publication. The
four criteria are listed below:

1. Substantial contributions to the conception or design of the work; or the
acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND
2. Drafting the work or revising it critically for important intellectual content;
AND
3. Final approval of the version to be published; AND
4. Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that
questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are
appropriately investigated and resolved.
This means that only those who fulfill all four criteria above can be listed as authors of
the publication. This also means that those who have supported the publication in other
ways (for example through financing, administration, sharing of data or proofreading)
are not considered authors of the publication. Those who have supported the
publication, but who have not substantially contributed according to the four criteria
above, should only be listed in the publication’s acknowledgement section.

The Vancouver Rules are developed by the International Committee of Medical Journal Editors. More
information can be found on codex.vr.se/etik2.
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