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Frågan om var gränsen går för när en författare kan anses vara det enskilda upp-

hovet till en textprodukt får nationell och internationell uppmärksamhet till exem-

pel när individuella författare prisbelönas eller när bestsellerskribenter som J. K. 

Rowling eller Dan Brown anklagas för plagiat.1 Vid universiteten är det däremot en 

ständigt aktuell fråga, såväl i undervisningssammanhang som inom forskningen. 

För att kvalitetssäkra examinationsförfarandet spenderas en hel del pengar på 

olika datorprogram för att avslöja plagiat och studenter får nogsamt lära sig att de 

måste kunna visa att de själva har författat uppsatser och inlämningsuppgifter. 

Forskningspublikationer omges av rigorösa system för att ange källor och visa i 

vilken utsträckning texten är en originalprodukt och i hur hög grad den bygger på 

andras resultat. Det är i själva verket strukturer som visar var gränsen går mellan 

författarens egen insats och andras arbete som avgör om en text uppfattas som 

vetenskaplig eller inte. 

Intresset för att utreda hur stor del av en text som kan härledas till en viss för-

fattare har en lång historia. Inom teologin finns en textkritisk tradition där man 

ägnar sig åt språklig analys för att avgöra t ex om Matteus-, Markus-, Lukas- eller 

Johannesevangeliet kan ha producerats av fler än den person som har gett dem 

namn. På liknande sätt finns det Shakespeare-forskning som kretsar kring frågan 

om William Shakespeare verkligen har författat alla de texter som tillskrivs ho-

nom, eller om någon annan i själva verket var pennan bakom verken (Michell 

1996; Friberg & Brodin Friberg 2006; Craig & Kinney (eds.) 2009). Studier av 

Jane Austens manuskript har lett Oxfordprofessorn Kathryn Sutherland till slut-

satsen att någon annan har varit inblandad i redigeringsprocessen av de romaner 

som givits ut under Austens namn i snart tvåhundra år. Det normala är att vi slent-

rianmässigt kopplar en text till det namn som står på försättsbladet, trots att för-

hållandet mellan text och upphovsman är betydligt mera komplicerat. 

Det vetenskapliga författandet bär forskningen framåt och utgör vetenskaps-

samhällets främsta kommunikationsmedel. Men vetenskaplig publicering används 

också i betydligt mindre intellektuella sammanhang, exempelvis som grund för 

erkännande, befordran och belöningar i form av lönepåslag och forskningsfinan-

siering. En forskares publikationer bedöms och värderas ofta i förhållande till hur 

många andra som anges som medförfattare och i vissa sammanhang bedöms den 

enskilda forskarens insats som mindre värd då flera forskare är inblandade än när 

                                                             
1 Författarna till denna artikel har exempelvis bidraget lika mycket och därför har alfabetiskt författar-
ordning används.  
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någon står som ensam författare till arbetet. Följaktligen kräver det akademiska 

bedömningssystemet i många fall att det finns klart definierade gränser mellan 

olika individers prestationer. I denna artikel vill vi ifrågasätta de gränser för för-

fattarinsatser som finns inom akademin genom att granska de processer som leder 

fram till en vetenskaplig text. Vi börjar med att ställa oss frågan vad en vetenskap-

lig text är och går sedan vidare till ett resonemang om dess funktion för att slutli-

gen diskutera hur man kan betrakta gränser för samförfattarskap. 

En vetenskaplig text kan definieras som summan av de processer som föregått 

den och framför allt summan av de kunskapsbaser den bygger på. Det finns rikhal-

tig forskning om skrivprocessen som fenomen och flera beskrivningar av förloppet 

har presenterats (se till exempel Hayes & Flower 1980; Hayes 1996; Chenoweth & 

Hayes 2001; Paltridge et al. 2009). I vissa fall kommer texten till mot slutet av 

forskningsprocessen och blir framför allt en presentation av en föregående forsk-

ningsuppgift, det vill säga skrivprocessen kommer efter forskningsprocessen. I 

andra fall är skrivandet integrerat i själva forskningen och båda processerna löper 

parallellt.  

Den vetenskapliga texten kan alltså beskrivas som resultatet av en forsknings- 

och skrivprocess som involverat en eller flera personer. En vetenskaplig text är 

också ett resultat av ett ofta långt förlopp som innefattat många element. Alla 

dessa element kan utföras av en person, alla kan utföras gemensamt i en grupp, 

och varje element kan utföras, i olika utsträckning, av en eller flera personer. Häri 

ligger gränsdragningsproblematiken – när och hur ska man delta i processen för 

att räknas som författare?  

Trots en ökad medvetenhet om det problematiska författarbegreppet har de 

flesta studier av skrivande dock koncentrats på hur individuella skribenter ut-

vecklar och reviderar sina texter (t.ex. Johansson 2009; Spelman Miller, Lindgren 

& Sullivan 2008) i artificiella, halvexperimentella eller pseudonormala miljöer 

under ett enda skrivtillfälle. Den syn på skrivande och författarskap som avspeglas 

i sådana undersökningar står i motsats till de idéer Roland Barthes presenterar i 

sin inflytelserika essä ”La mort de l’auteur” (1968) eller Michel Foucaults analys av 

författaren och de gränser som omger författarskap i ”Qu’est-ce qu’un auteur?” 

(1969). Kärnpunkten i dessa resonemang är att det inte är möjligt att avgöra vem 

som är det ursprungliga eller ens huvudsakliga upphovet till ett litterärt verk, ef-

tersom alla berättelser är präglade av intertextualitet och influerade av den berät-

telsebank som cirkulerar i vår kultur. Samma mosaikbetonade innehåll och till-

komstprocess bör kunna spåras också i vetenskapliga texter. Vetenskap är en soci-

al verksamhet där ingen forskare står ensam även om man står som ensam förfat-

tare. På vilket sätt bör de bakomliggande processerna och de medverkandes bety-

delse för eller bidrag till den vetenskapliga texten synas i författarskapet och i för-

fattarordningen? 

Men vad den vetenskapliga texten utgörs av står ibland i konflikt med vad den 

ska användas till. Det grundläggande syftet är självfallet att föra forskningen 
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framåt och bidra till kunskapsutvecklingen i samhället, men forskningspublicering 

har allt oftare börjat användas som ett mått på kvalitet och har blivit en aspekt av 

vad Olssen och Peters (2005) beskriver som ”kunskapskapitalism”. Forsknings-

publikationerna utgör forskarens kapital exempelvis vid tjänstetillsättningar, be-

fordran, lönesättning, forskningsmedelsansökningar, kvalitetsbaserad resursför-

delning och i andra akademiska sammanhang. I dessa fall blir det viktigt att 

komma fram till vem som äger texten och vems insatser som ska räknas mest. 

Samma sak gäller när publikationen har funktionen av prov, som i forskarutbild-

ningen. Samtidigt står detta synsätt i konflikt med inställningen att doktorander 

ska lotsas in i akademin genom att delta i de vetenskapliga projekt som bedrivs. En 

doktorand som är i ett tidigt skede av sin forskarutbildning kan få lägga ner lång 

tid och mycket möda på att bara sätta sig in i de frågeställningar som behandlas 

och bör kanske inte alltid belönas som huvudförfattare bara på grundval av en 

sådan insats.  

Det kan således uppstå konflikter mellan den bedömande och värderande si-

dan av forskarsamhället och det intellektuella syftet med forskningen. Bedöm-

ningen bygger ofta på uppfattningen att arbete är samma sak som möda, det vill 

säga att antalet dagar och veckor och den mentala och intellektuella ansträngning 

det har inneburit att lösa forskningsuppgiften ska återspeglas i den inbördes för-

fattarordningen i en samförfattad artikel. För spridningen av forskningsresultat är 

det däremot i de flesta fall oväsentligt att reda ut exakt vem som har skrivit vad i 

den slutgiltiga produkten. Välrenommerade vetenskapliga tidskrifter använder sig 

av så kallad blind bedömning där den som får i uppdrag att avgöra om en artikel 

håller tillräckligt hög standard för att kunna publiceras inte får veta vem som har 

skrivit texten. Bedömaren kan alltså inte avgöra, eller har inte ens något intresse 

av att avgöra, författarnas inbördes fördelning av ansvar för den slutgiltiga texten. 

En paradoxal effekt av det meritrelaterade bedömningssystemet är att det i 

vissa fall kan styra forskarna mot en mindre lämplig forskningsdesign för att det i 

slutänden ska vara möjligt att avgöra vem som har störst äganderätt till resultatet. 

Så länge forskarsamhället använder publikationer för att bedöma en enskild fors-

kare snarare än forskningen kan gränsdragningen mellan olika projektdeltagares 

insatser bli viktigare än vad forskningsuppgiften kräver. 

Individuellt författarskap eller åter till elfenbenstornet? 
Bilden av ensamforskaren går tillbaka på gamla tankefigurer. Den västerländska 

historieskrivningen har programmerat oss att i alla sammanhang försöka identifi-

era den som ska äras. Det kan handla om den som sägs ha besegrat fienden, den 

som har gjort en upptäckt eller den som har skapat ett mästerverk. Den roman-

tiska litteraturens genidyrkan utgick ifrån att geniet stod över de vanliga männi-

skorna och hade direktkontakt med gudarna. Han – för det var nästan alltid en 

han – var unik, och det skulle ha varit liktydigt med att förminska betydelsen av 

bedriften att tillstå att hjältar och genier mycket sällan är kapabla att utföra sina 
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stordåd på egen hand. Insikten om att hjälten trots allt är beroende av en hel del 

bistånd ligger bakom Bertholt Brechts dikt ”En läsande arbetares frågor” där ex-

empel efter exempel poängterar vikten av lagarbete och undergräver myten om 

den ensamme hjälten: 

Vem byggde de sju portarna i Thebe? 

I böckerna står namn på kungar. 

Bar kungarna dit klippblocken? 

Och det flera gånger ödelagda Babylon –  

vem byggde upp det så många gånger? 

… 

Den unge Alexander erövrade Indien. 

Han ensam? 

Caesar slog gallerna. 

Hade han inte åtminstone en kock med sig? (1998:114.) 

Men insikten att de flesta projekt, såväl vetenskapliga som politiska, konstnärliga 

eller innovativa, bygger på samarbete har svårt att få genomslag. Utvecklingen 

inom de flesta forskningsfält går alltmera mot forskarlag, forskargrupper och labo-

ratoriemiljöer där forskningsresultat produceras i samarbete. Ändå lever myten 

om en ensam, genialisk forskare förskansad i sitt elfenbenstorn fortfarande kvar – 

kanske framför allt inom många humanistiska discipliner. Det är lätt för utomstå-

ende att slå sig för bröstet och tala om hur humaniora inte hänger med i utveck-

lingen, hur historiska vetenskaper fastnar i utdöda forskningsmodeller och hur 

mycket bättre resultaten skulle kunna bli om humanisterna inte var så rädda för 

samverkan. Den skeptiska inställning till samarbete som ibland kommer till ut-

tryck har dock inte enbart sitt upphov i ett gammalmodigt vetenskapsideal, utan 

kanske ännu mera i högeligen moderna resursfördelningssystem och bedömnings-

kriterier. För en enskild forskare inom ett humanistiskt ämne kan det faktiskt vara 

så att samarbete helt enkelt inte lönar sig. En springande punkt är vilken inställ-

ning till vetenskapligt författande som råder inom ämnet i fråga. En central aspekt 

av denna fråga är hur man bedömer och värderar samförfattade artiklar. 

Inom laborativa discipliner finns ofta en utvecklad praxis beträffande hur sam-

författade arbeten ska presenteras. Det första namnet i en serie artikelförfattare 

anses vara den som har bidragit mest till det färdiga resultatet och vars insats där-

för ska värderas högst. Inom humaniora finns ingen sådan konsensus. En vanlig 

princip är att författarna listas i bokstavsordning, och att deras insatser förväntas 

väga lika tungt. Att detta enkla förfarande ofta används är såväl ett symptom på 

som en följd av att samförfattande ännu inte sker i någon större omfattning i hu-

manistiska ämnen och att det ännu inte har uppstått några allvarligare svårigheter 

med modellen. Frågan diskuteras desto hetare inom andra vetenskapsområden 

där man har större erfarenhet av samförfattande och därigenom också av de pro-

blem fördelningen av författarinsatser kan orsaka. Vid en konferens 1988 om etik 

och policyfrågor i samband med vetenskaplig publicering var ett av förslagen att en 

projektdeltagare skulle kunna listas som medförfattare om han eller hon hade 
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utformat forskningsidén, haft en ledande roll vid datainsamlingen, lagt upp eller 

utfört undersökningen, analyserat materialet, gått igenom litteraturen på området 

och/eller skrivit och redigerat det slutliga manuskriptet (Berk 1989:720). Lik-

nande diskussioner behöver föras inom alla vetenskapliga discipliner. 

Definitioner av författarskap 
Det finns ett antal olika definitioner av författarskap som kan tjäna som underlag 

för en diskussion om var gränsen går för att någon ska anses vara medförfattare 

(se Osborne & Holland 2009 för en översikt). En ofta använd definition återfinns 

under rubriken Protecting Intellectual Property Rights (Skydd av intellektuell 

upphovsrätt) i publiceringsmanualen för American Psychology Association (APA 

2009). Enligt APA utgörs författarskap inte bara av att hålla i pennan utan också 

av vetenskaplig medverkan genom till exempel problemformulering, uppställning 

av hypoteser, experimentdesign, organisation och genomförande av statistiska 

analyser och tolkning av undersökningsresultat:  

Authorship encompasses […] not only those who do the actual writing but also those who have 

made substantial scientific contributions to a study. Substantial professional contributions may 

include formulating the problem or hypothesis, structuring the experimental design, organizing 

and conducting the statistical analysis, interpreting the results, or writing a major portion of 

the paper. Those who so contribute are listed in the byline. Lesser contributions, which do not 

constitute authorship, may be acknowledged in a note (APA 2009:18). 

Den definition som används av British Education Research Association (BERA) 

(2004) poängterar att alla som har gett ett substantiellt och identifierbart bidrag 

till en publikation ska betraktas som medförfattare. Tillräckligt omfattande bidrag 

är till exempel formulering av forskningsidén, utformning av begreppsapparat 

eller analyskategorier, författandet av första utkastet eller stora delar av texten, 

omfattande redigeringsarbete, betydande arbete med litteraturöversikter, medver-

kan vid datainsamling, analys, överväganden och tolkningar: 

The authorship of publications is considered to comprise a list of everyone who has made a 

substantive and identifiable contribution of their generation. Examples of substantive contri-

butions include: contributing generative ideas, conceptual schema or analytic categories; writ-

ing first drafts or substantial portions; significant rewriting or editing; contributing signifi-

cantly to relevant literature reviewing; and contributing to data collection, to its analysis and to 

judgements and interpretations made in relation to it (BERA 2004:13). 

Modern Language Association (MLA) ger ut riktlinjer som används av många aka-

demiker och förläggare inom forskningsområdena litteratur och främmande språk. 

De har en något snävare definition där endast de forskare som har gett betydande 

bidrag till projektet och som tar ansvar för hela, inte bara delar av resultatet anses 

vara medförfattare. Andra bidragsgivare tas upp i fotnoter eller på annat sätt. Kra-

vet på gemensamt ansvarstagande innebär bland annat att den författare som 

skickar in en artikel för bedömning måste försäkra sig om att slutversionen är 

godkänd av alla inblandade. Det finns också en utarbetad praxis för hur författar-
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nas bidrag ska viktas, så att bokstavsordning anger att alla har bidragit i lika stor 

omfattning och avvikelse från bokstavsordning anger att den som står som första 

författarnamn anses vara huvudförfattare. Man framhåller dessutom att alla med-

författare bör beskriva sin roll eller sitt bidrag antingen i publikationen eller när 

materialet skickas in för bedömning:  

Only persons who have made significant contributions and who share responsibility and ac-

countability should be listed as coauthors of a publication. Other contributors should be 

acknowledged in a footnote or mentioned in an acknowledgments section. The author submit-

ting the manuscript for publication should seek from each coauthor approval of the final draft. 

The following standards are usually applied to coauthored works: when names of coauthors are 

listed alphabetically, they are considered to be equal contributors; if out of alphabetical order, 

then the first person listed is considered the lead author. Coauthors should explain their role or 

describe their contribution in the publication itself or when they submit the publication for 

evaluation (MLA: Advice for Authors, Reviewers, Publishers, and Editors of Literary Scholar-

ship; hämtad 2010-10-04).  

Alla dessa definitioner speglas i Vancouverreglerna, The Vancouver Protocol, som 

togs fram 1978 av en liten grupp redaktörer för medicinska tidskrifter. De möttes 

under informella förhållanden i Vancouver, British Columbia, Canada för att ut-

veckla riktlinjer för manuskript som skickades in till deras tidsskrifter. Minimikra-

ven för författarskap, enligt Vancouverreglerna, är (1) att man har bidragit till 

forskningsidé och forskningsuppläggning eller analys och tolkning av materialet, 

(2) att man har formulerat stora delar av artikeltexten eller redigerat den på ett 

genomgripande sätt vad beträffar det intellektuella innehållet och (3) att man har 

gett klartecken för publicering:  

Authorship credit should be based only on substantial contributions to 1) conception and de-

sign, or analysis and interpretation of data; and to 2) drafting the article or revising it critically 

for important intellectual content; and on 3) final approval of the version to be published. Con-

ditions 1, 2, and 3 must all be met. Participation solely in the acquisition of funding or the col-

lection of data does not justify authorship. General supervision of the research group is not suf-

ficient for authorship. Any part of an article critical to its main conclusions must be the respon-

sibility of at least one author (Vancouver Protocol 1997:4). 

Det som betonas är alltså i första hand de intellektuella bidragen till processen, 

inte nödvändigtvis arbete mätt i tid eller möda. 

I Förslag till riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar vid Umeå univer-

sitet lämnat av Humanistisk fakultet (2010) föreslår arbetsgruppen att Vancouver-

reglernas standard ska utgöra ”en övergripande ram för samförfattarskap”. Över-

allt i det akademiska samhället förekommer formuleringar som anger att endast 

den som har givit ett tydligt och signifikant bidrag till forskningsarbetet ska erkän-

nas som medförfattare, som i riktlinjerna från University of North Carolina 

Graduate School: ”Coauthorship should be offered to (and limited to) anyone who 

has clearly made a significant contribution to the work”. Samtidigt förekommer 

viss tveksamhet inför att helt anamma Vancouverreglerna eller andra profession-

ella organisationers riktlinjer. Vid Monash University i Australien anser man till 
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exempel att även om Vancouverreglerna ska fungera som vägledning bör det er-

kännas att alla vetenskapsområden har sina egna kriterier för hur gemensamt 

författande ska definieras: ”Although Monash is guided by the Vancouver Protocol 

on authorship, it is important to remember that each discipline has its own 

customs and practices for joint or multi authorship” (Monash University, Hand-

book for Doctoral and MPhil Degrees, ch. 6). Det finns således utrymme för skilda 

uppfattningar, inte minst i samband med forskarutbildningen. Å ena sidan ut-

trycks åsikten att handledaren sannolikt har bidragit till uppläggningen, utföran-

det eller tolkningen under en del eller till och med hela forskningsprocessen och 

därför bör erkännas som medförfattare, å andra sidan accepteras ensamt författar-

ansvar som norm i många ämnen, framför allt inom humaniora: 

A supervisor is likely to have participated in conceiving, executing or interpreting some or all of 

the work. Under these circumstances the supervisor may become a co-author. In some disci-

plines however, for example in the humanities, sole authorship is more the norm (Monash Uni-

versity, Handbook for Doctoral and MPhil Degrees, ch. 6). 

Denna tveksamhet beträffande Vancouverreglerna ger vid handen att såväl ensam-

författarskap som samförfattarskap uppfattas olika av olika discipliner. Likaså 

verkar relationen mellan författarna ha betydelse för hur man ser på samförfattar-

skap, eftersom man lyfter fram att handledaren under vissa omständigheter bör 

vara medförfattare till doktorandens arbeten. Men vilka är dessa omständigheter 

och hur relaterar de till en generell syn på forskningssamarbete och publicering? 

Finns det motiv för att ha olika gränser för samförfattarskap i olika situationer 

beroende på disciplin och forskningserfarenhet? Var går ansvarsgränserna mellan 

att å ena sidan ta ansvar för forskningen och å andra sidan få erkännande för sina 

insatser?  

Tillbörligt och otillbörligt författarskap 
För att bena ut gränserna mellan å ena sidan ansvarigt och oansvarigt ensamför-

fattarskap och å andra sidan ansvarigt och oansvarigt samförfattarskap kan man 

ställa upp en tvådimensionell tabell där gränserna, för tydlighetens skull, har 

framställts som distinkta (Figur 1): 

 

 

Ensam ansvarig 

 

Medförfattare ansvarig 

Ensam oansvarig 

 

Medförfattare oansvarig 

 

 

Figur 1. Ansvar i samförfattarskap. 
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Frågan om gränsen för vad som utgör rättmätigt samförfattarskap har varit i fokus 

i många artiklar (t.ex. Berk 1989; Ducor 2000; Ede & Lunsford 2001; Fine & Kur-

dek 1993; Osborne & Holland 2009). Enligt Ducor utgör författarskapet fram-

gångskapitalet i den akademiska karriären eftersom det leder till prestige, under-

lättar vidare finansiering, utgör basen för befordran och i vissa fall skapar medie-

intresse. Samtidigt kan det leda till ”salamiforskning” där man försöker producera 

så många artiklar som möjligt på grundval av samma material i stället för att pre-

sentera hela forskningsresultatet. Andra negativa effekter är att ansvaret för forsk-

ningsresultaten urholkas, att forskare får sitt namn på en publikation som en gen-

tjänst eller en gåva eller motsatt, att forskare orättmätigt utesluts från listan på 

medförfattare: 

The credit provided by authorship in scientific articles has become the currency of success in 

academic careers. A good “credit history” provides the scientist prestige, easier funding, pro-

motion, and sometime media visibility. However, this system has some ill effects, as it can lead 

to “salami” science, coauthorship inflation, dilution of responsibility for content, “gift” author-

ship and exclusion of authors (Ducor 2000:873). 

Ducor pekar på ett ovanligt sätt också på otillbörligt ensamförfattarskap när han 

hänvisar till att forskares bidrag inte alltid erkänns. Det är vanligare att man en-

bart diskuterar frågan om ovederhäftigt medförfattarskap, som i Berks (1989) 

artikel ”Irresponsible Coauthorship” där man inte ens överväger om motsvarande 

anspråk på ensamförfattarskap kan vara oriktiga. Det är ofta enklare att peka på 

tveksamma mönster i samförfattarskap med många medförfattare, till exempel när 

en författare producerar 30 samförfattade artiklar per år eller en forskningsledares 

namn finns med på alla samförfattade artiklar från laboratoriet eller gruppen. Om 

oansvarigt bruk av (med)författarskap inte förekom skulle inte heller Vancouver-

reglerna eller andra professionella organisationers riktlinjer behövas. Men var går 

gränserna som borde förhindra enskilda forskare att publicera artiklar som kan 

uppfattas som oansvarigt författade? 

Ansvarsfullt medförfattarskap följer riktlinjerna från Vancouverreglerna och 

andra professionella organisationer. Det begränsar därmed författarskapet till dem 

som på ett signifikant sätt har deltagit eller bidragit till delar av eller hela arbetet 

och bestrider författarskap för dem som inte har deltagit i forskningen i någon 

större utsträckning eller som i sin roll av forskningsledare bara ansvarat för finan-

siering eller laboratorier. Ett ansvarigt ensamförfattarskap kännetecknas av att 

författaren ensam har genomfört hela forskningen, från idéstadiet, genom analys 

och skrivande till den färdiga texten. Ett ansvarigt samförfattarskap utmärks av att 

alla som bidragit på ett substantiellt sätt till forskningen också tillerkänns med-

författarskap. I Figur 2 presenterar vi dessa dimensioner i samma matris som i 

Figur 1:  
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Ensam ansvarig: 

Har genomfört hela forsknings- och skrivproces-

sen ensam, från idé till färdig text 

 

Medförfattare ansvarig: 

Har givit ett substantiellt bidrag till forsknings- 

och/eller skrivprocessen 

Ensam oansvarig: 

Använder forskning som genomförts tillsammans 

med andra för egenpublicerade artiklar. Nekar 

medförfattarskap till dem som bidragit substanti-

ellt till delar av forsknings- och/eller skrivproces-

sen 

 

Medförfattare oansvarig: 

Har bidragit med finansiering, men inte deltagit i 

forsknings- eller skrivprocessen, exempelvis 

forskningsledare 

 

Figur 2. Ansvarigt och oansvarigt författarskap.  

 

Tabellen visar att det verkar vara möjligt att dra gränser mellan dessa fyra typer av 

författarskap. Men var hamnar en artikel där författaren inte har varit ensamt 

ansvarig för hela forsknings- och skrivprocessen, inte ensam har genererat alla 

idéer till metod, design och analys eller inte skrivit alla delarna själv, men trots 

detta menar att ingen annan bidragit substantiellt till artikeln? Och hur gör man 

då någon varit ensam om skrivprocessen men delat delar av forskningsprocessen 

med andra forskare och exempelvis har diskuterat grundläggande idéer med nå-

gon annan? Borde dessa andra forskare inkluderas som medförfattare?  

Avslutande tankar  
När man börjar fundera över det akademiska författarskapets gränser uppstår 

många frågor. Vi tycker oss dock se att behovet av tydliga gränser för när en text 

kan anses ensamförfattad respektive samförfattad är avhängigt av textens funk-

tion. Om texten är en avhandling som ska användas för examination, finns det skäl 

att tydligt visa vem som har gjort vad i forskningsprocessen, vilket ibland kan leda 

till oklara gränsdragningar vad gäller handledarens delaktighet. Å andra sidan kan 

samma oklara gränsdragning uppstå om texten ska användas som en del i handle-

darens meritportfölj. Om texten inte ska användas till något annat än forskningens 

centrala syfte, det vill säga att presentera forskningsresultat, förefaller behovet av 

tydliga gränser mellan inblandade medverkande vara mindre. 

En fråga vi inom akademin måste ställa oss är varför vi behöver klargöra grän-

ser för författarskap och hur dessa gränser ska definieras. Vi uppmuntras att vara 

generösa och dela med oss av idéer, kritisera varandras uppslag, hjälpa forskarstu-

derande och kolleger att tänka kritiskt. Trots detta uppmuntras vi inte att fundera 

över implikationerna av ensam- och samförfattade artiklar eller reflektera över 

vilka signaler som sänds genom beslutet att skriva ensam eller tillsammans. Vad 

säger exempelvis en ensamförfattad text om formerna för akademisk verksamhet? 
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Vilken information ger vi egentligen om vem som deltagit eller inte deltagit i de 

forsknings- och skrivprocesser som ligger till grund för den färdiga texten? 

En levande diskussion om det akademiska författarskapets gränser är nödvän-

dig för att vi inte ska fastna i gamla konventioner. Forskningsfinansiering, cite-

ringar och meritportföljer må förefalla styrande och uppmuntra ensamförfattar-

skap. Samtidigt börjar en diskussion ta form där samarbete i större forsknings-

miljöer premieras vilket snarare riktar tanken mot ökat samförfattarskap. Men 

alldeles oavsett vilka signaler externa aktörer sänder ut måste vi inom akademin 

ha ett eget förhållningssätt till såväl forsknings- och skrivprocessen som till det 

akademiska författarskapet. Endast då kan vi skapa och tillämpa tydliga gränser 

mellan författarna av en forskningstext. 
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