
Medforfattererklæring 

 
Medforfattererklæring legges ved søknad om å få avhandling bedømt for graden ph.d. ved  

Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Stavanger 

 
Erklæringen skal beskrive kandidatens og medforfatternes selvstendige forskningsbidrag i avhandlingens 

artikler. Alle forfatterne (førsteforfatter og medforfattere) skal fylle ut og signere en erklæring om 

grunnlaget for forfatterskapet (store bokstaver hvis håndskrevet). 

 

I de tilfellene hvor veileder også er medforfatter, skal veileder fylle ut og signere medforfattererklæring for 

sitt selvstendige bidrag som medforfatter. I slike tilfeller er det viktig å skille mellom veiledningen som er 

gitt og grunnlaget for medforfatterskap (jf. De forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, 

humaniora, juss og teologi, NESH 2016). 

 

Ifølge de forskningsetiske retningslinjene er det fire kriterier for rettmessig forfatterskap: Forskeren 1) skal 

ha bidratt vesentlig til idé og utforming eller datainnsamling eller analyse og fortolkning av data og 2) skal 

ha bidratt til utarbeiding av manuskript eller kritisk revisjon av publikasjonens intellektuelle innhold og 3) 

skal ha godkjent den endelige versjonen for publisering, samt 4) skal kunne stå inne for og holdes ansvarlig 

for arbeidet i sin helhet (NESH 2016, s. 27).  

 

De forskningsetiske retningslinjene understreker at det i humaniora og samfunnsvitenskap er vanlig å stille 

krav om at «bare de som faktisk har bidratt til analysen og arbeidet med selve teksten til en vitenskapelig 

publikasjon, skal være oppført som medforfattere. Det er altså ikke tilstrekkelig at man har bidratt til det 

intellektuelle arbeidet med artikkelen i vid forstand» (innsamling av data, kritisk revisjon og godkjenning av 

sluttproduktet). Slike bidragsytere «krediteres eller takkes i fotnoter eller en sluttmerknad 

(Acknowledgements). Alle former for æresforfatterskap er uakseptable. Forfatterskap skal begrenses til 

dem som har gitt et vesentlig intellektuelt bidrag til forskningen. Generell veiledning, framskaffing av 

finansiering eller innhenting av data kvalifiserer ikke i seg selv til medforfatterskap» (s. 271). 

 

Erklæringen gjelder følgende artikkel: 

 

 
Kandidat:  
 
☐ førsteforfatter      ☐ andre forfatter      ☐ annet, spesifiser:  
 
Kandidatens selvstendige bidrag: 

a) har bidratt vesentlig til:  
 idé og utforming ☐nei ☐ja 
 datainnsamling ☐nei ☐ja 
 analyse og fortolkning av data; ☐nei ☐ja 

og 
b) har bidratt til:  

 utarbeiding av manuskript ☐nei ☐ja 
 kritisk revisjon av publikasjonens intellektuelle innhold; ☐nei ☐ja 

og 
c) har godkjent endelig versjon for publisering; ☐nei ☐ja 

og 
d) kan stå inne for og holdes ansvarlig for arbeidet i sin helhet (om enn 

                ikke nødvendigvis alle tekniske detaljer) med mindre annet er spesifisert ☐nei ☐ja 
og 
         e) har bidratt til å utarbeide og ferdigstille manuskriptet; både  

analysen og tekstarbeidet ☐nei ☐ja 
 
 

Ettersom du kjenner til, har denne artikkelen blitt brukt i evalueringen av andre ph.d.-prosjekt? ☐nei ☐ja   

 

 

 
Sted, dato Signatur kandidat  

                                                 
1 I utgangspunktet kan fire kriterier definere rettmessig forfatterskap. Alle må være innfridd, slik det framgår av 

anbefalingene fra International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) […] Tilgjengelig på 

https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/60125_fek_retningslinjer_nesh_digital.pdf . 

[lastet 23.1.2017]. 

https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/60125_fek_retningslinjer_nesh_digital.pdf


Medforfatter:  
 
☐ førsteforfatter      ☐ andre forfatter      ☐ annet, spesifiser:  
 
Medforfatterens selvstendige bidrag: 

a) har bidratt vesentlig til:  
 idé og utforming ☐nei ☐ja 
 datainnsamling ☐nei ☐ja 
 analyse og fortolkning av data; ☐nei ☐ja 

og 
b) har bidratt til:  

 utarbeiding av manuskript ☐nei ☐ja 
 kritisk revisjon av publikasjonens intellektuelle innhold; ☐nei ☐ja 

og 
c) har godkjent endelig versjon for publisering; ☐nei ☐ja 

og 
d) kan stå inne for og holdes ansvarlig for arbeidet i sin helhet (om enn 

                ikke nødvendigvis alle tekniske detaljer) med mindre annet er spesifisert ☐nei ☐ja 
og 
         e) har bidratt til å utarbeide og ferdigstille manuskriptet; både  

analysen og tekstarbeidet ☐nei ☐ja 
 
 

Ettersom du kjenner til, har denne artikkelen blitt brukt i evalueringen av andre ph.d.-prosjekt? ☐nei ☐ja   

 

 

 
Sted, dato Signatur medforfatter  

 

Medforfatter:  
 
☐ førsteforfatter      ☐ andre forfatter      ☐ annet, spesifiser:  
 
Medforfatterens selvstendige bidrag: 

a) har bidratt vesentlig til:  
 idé og utforming ☐nei ☐ja 
 datainnsamling ☐nei ☐ja 
 analyse og fortolkning av data; ☐nei ☐ja 

og 
b) har bidratt til:  

 utarbeiding av manuskript ☐nei ☐ja 
 kritisk revisjon av publikasjonens intellektuelle innhold; ☐nei ☐ja 

og 
c) har godkjent endelig versjon for publisering; ☐nei ☐ja 

og 
d) kan stå inne for og holdes ansvarlig for arbeidet i sin helhet (om enn 

                ikke nødvendigvis alle tekniske detaljer) med mindre annet er spesifisert ☐nei ☐ja 
og 
         e) har bidratt til å utarbeide og ferdigstille manuskriptet; både  

analysen og tekstarbeidet ☐nei ☐ja 
 
 

Ettersom du kjenner til, har denne artikkelen blitt brukt i evalueringen av andre ph.d.-prosjekt? ☐nei ☐ja   

 

 

 
Sted, dato Signatur medforfatter  

 

  



Medforfatter:  
 
☐ førsteforfatter      ☐ andre forfatter      ☐ annet, spesifiser:  
 
Medforfatterens selvstendige bidrag: 

a) har bidratt vesentlig til:  
 idé og utforming ☐nei ☐ja 
 datainnsamling ☐nei ☐ja 
 analyse og fortolkning av data; ☐nei ☐ja 

og 
b) har bidratt til:  

 utarbeiding av manuskript ☐nei ☐ja 
 kritisk revisjon av publikasjonens intellektuelle innhold; ☐nei ☐ja 

og 
c) har godkjent endelig versjon for publisering; ☐nei ☐ja 

og 
d) kan stå inne for og holdes ansvarlig for arbeidet i sin helhet (om enn 

                ikke nødvendigvis alle tekniske detaljer) med mindre annet er spesifisert ☐nei ☐ja 
og 
         e) har bidratt til å utarbeide og ferdigstille manuskriptet; både  

analysen og tekstarbeidet ☐nei ☐ja 
 
 

Ettersom du kjenner til, har denne artikkelen blitt brukt i evalueringen av andre ph.d.-prosjekt? ☐nei ☐ja   

 

 

 
Sted, dato Signatur medforfatter  

 


