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Institution som begärt yttrande
Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 Stockholm
Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) har med skrivelse den 21 april 2010 begärt yttrande från
expertgruppen med anledning av en anmälan till rektor för KTH av FN
om artikelplagiat. I denna anmälan görs gällande att NK
, som i likhet
FN
med
haft professorn vid KTH
som handledare, i sin
AE
AE
licentiatuppsats och i arbeten tillsammans med
och professorn vid Karolinska
HW
Institutet
publicerat samma hypoteser och samma resultat som FN
FN
utan att
namn tillkännagivits och utan att han blivit tillfrågad. Till
KTH:s skrivelse var bifogat ett yttrande från
och ett bemötande från
AE
FN
.
FN
Av handlingarna i ärendet framgår i övrigt att
licentiatuppsats lades fram i
november 2006 under titeln "Experimental studies on mouse slow and fast twitch muscles".

NK

licentiatuppsats lades fram i maj 2009 under titeln" Muscular force
production during non-isometric contractions: Towards numerical muscle modeling". Derma
licentitauppsats består av två artiklar, föregångna av en introduktion, en
experimentbeskrivning och en analys. De två artiklarna har följande titlar:
1. "Muscular force production after concentric contraction" (publicerad år 2008 i Journal
of Biomechanics 44 (11), 2422-2429, medförfattare AE
samt
JL
HW
professorerna vid Karolinska Institutet
och
).
2. "Mechanical work as predictor of force enhancement and force depression" (vid tiden
för licentiatuppsatsens framläggande accepterad för publicering av Journal of
AE
HW
Biomechanics, medförfattare
och
).
NK

HW
har yttrat sig till expertgruppen.
medhandledare) har avböjt att yttra sig i ärendet med hänvisning till
yttrande.

(som varit
AE

Expertgruppen har tagit del av handlingarna i ärendet. Expertgruppen har gjort bedömningen
att i detta fall extern sakkunnig granskning inte är nödvändig med hänsyn till den kompetens
som finns representerad inom expertgruppen.
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Expertgruppens bedömning
Forskningsresultat är inte föremål för upphovsrättijuridisk mening.lolika vetenskapsgrenar
kan bedömningen av vad som med utgångspunktigodforskarsed ska anses utgöra otillåtet
plagiat variera. Inom naturvetenskapen är det vedertagen praxis att idéer och hypoteser delas
öppet i forskarsamhället medan utveckling av t.ex. originalmetoder eller utförande av
originella experiment för att empiriskt belägga olika hypoteser anses böra skyddas och sådana
originalarbeten citeras med källhänvisning.
I förevarande fall har tvåforskarstuderande arbetat för att empiriskt studeraoch beskriva
egenskaper hos extremitetsmuskler med det gemensamma övergripande syftet att ge underlag
för vidare utveckling av biomekaniska modeller, som bl.a. lämpar sig för simuleringar.
Frojektet är ett samarbetemellanKTH:sinstitutionförmekanikoch Karolinska Institutets
institution för tysiologi och tannakologi. ^id den senare institutionen är experimentella
system för olika undersökningar av muskelfunktion väl etablerade. De båda
forskarstuderandenahar således arbetat med sammagrundläggandeexperiinentellamodell
FN
varvid
synes ha gjort ett visst metodologiskt utvecklingsarbete och producerat
resultat som ärmycket närliggande dem som NK
senareisitt arbete har kommit
ftam till. De olika experimenten är därmed uppenbarligen länkade till varandra, men
NK
aharisitt yttrande uppgivit att hon genomfört sina experiment självständigt och det
finns ingenting som talar för något annat. Det är vanligt eller t.o.m. regel inom
naturvetenskapen att forskare både inom samma forskargrupp och i olika forskargrupper
repeterar experiment för att verifiera och därefter modifiera eller utveckla experimenten för
nya frågeställningar.
FN
^idenjämförelsemellan kapitel 3 i
licentiatuppsatsochartikel nr 1 av
NK
och medförfattare är det tydligt att flera av de experiment som redovisas är
mycket likartade och leder till samma resultat, men inget tyder på att figurer, tabeller eller text
är identiska! deolika arbetena. När detgällermetodbeskrivning i texterna finnsgivetvis
likI^eter,liksomigrundläggandebeskiivning av målsättningar och tolkning av resultat, men
FN
någon direkt kopiering av text ses inte.Jämför man
kapitel4med artikel nr2
NK
av
och medförfattare finns också klara likheter menidet senare arbetet har
modeller och resonemang utvecklats på ett mer systematiskt sätt vilket stärker intrycket av att
arbete snarast hade prägel av pilotkaraktär.
FN

^id nu angivna förhållanden finns inte fog för att betrakta de arbeten som utförts av
NK
och medförfattare som artikelplagienng, utan det rör sig om naturvetenskaplig
forskning där separata men likartade experiment genomförts med liknande men inte identisk
målsättningochgettliknande resultat. Attbeaktaisammanhanget är också att de aktuella
AE
experimenten,ienlighet med vad
har angettisitt yttrande, inte är speciellt
avvikande från fysiologiska standardexperiment.
Expertgruppenvillemellertid framhålla att det är enviktig uppgift för en huvudhandledare
som anlitar forskarstuderande för arbete inom samma övergripande forskningsprojekt att
klargöra hur de olika delarbeten somtilldelasdeforskarstuderande ska särskiljas.Det anses
också tillhöra god sed inom all forskning att i god tid tydliggöra vad som legitimerar
vetenskapligt författarskapvideventuellintei-nationellpubliceringoch hur detta skiljer sig
från en intern rapporteringiform av licentiatup
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^a^^äB^^^^aB^^",publiceradav Committee on Publication Ethics (COPE) 1999att"to
avoid disputes over attribution of academic credit, it is helpful to decide early on in the
planning ofaresearch project who will be credited as authors,as contributors and who will be
acknowledged".
AE
FN
Av
yttrande framgår att
arbetemed de grundläggande
experimenten har underlättat de arbeten som sedan blev föremål för internationell publicering.
FN
Det framgår också av bilagt material att det arbete som
genomfört har
iimeburit utveckling av en experimentell modell som inneburit en bas för fortsatta experiment.
Det fåriett fall som detta anses tillhöra god forskarsed att antingen erbjuda aktivt deltagande
ipåföljande experiment och därmed eventuellt medförfattarskap eller åtminstone ge referens
tilldet tidigare arbete somgenomförts eller nämna detta arbeteiformavett erkännande!
slutet av artikeln(s.k.acknowledgement).

NK
FN
I
licentiatuppsats nämns
arbeteilitteraturförteckningen,
däremot inte i själva texten på annat sätt än att det i anslutning till en av figurerna i
introduktionsavsnittet (figur l.^.a) uttryckligen anges att figuren är "re-drawn" från
FN
arbete. Dessa omnämnanden får med hänsyn till omständigheterna anses väl
sparsamma.

Anmärkningsvärt är emellertid framför allt att det i de båda internationellt publicerade
NK
artiklarna av
och medförfattare helt saknas hänvisning till FN
tidigarearbete. Från synpunktenavgodforskarsedhadeenligt expertgruppensmeningen
tydlig hänvisning till detta arbete bort görasidessa artiklar.
Sammanfattningsvis anser expertgruppenatt artikelplagiennginte föreliggeri det aktuella
fallet men att detta visar vikten av att det noga uppmärksammas vad som från synpunkten av
god forskarsed gällerifråga om hänvisningar till tidigare arbeten.
Med dessa uttalanden är ärendet från expertgruppens sida slutbehandlat.
Detta yttrande har beslutats av Johan Munck (ordförande), Oisela Dahhjuist, Jan-Otto
Carlsson, Elisabeth Haggård och Oöran Collste. I utformandet av yttrandet har dessutom
deltagit ersättarna Ouim Johansson, Asa Bergenheim, Barbro Åsman och Hans Eiljenström.
För expertgruppen för oredlighetiforskning
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