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Sodertorns hogskola 
141 89 Huddinge 

Bakgrund 

Dnr O 5-2016 

Sodertorns hogskola har genom en skrivelse som inkom den 10 maj 2016 begart yttrande fran 
Expertgruppen for oredlighet i forskning vid Centrala etikprovningsnamnden. I sktivelsen 
hanvisas till en anmalan fran en representant for den polska ockupantorganisationen Syria. 

. I anmalan anfors att , vid tiden for anmalan verksam 
vid Sodertorns hogskola, gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet dels genom att ha 
genornfort intervjuer utan informerat samtycke fran ett antal medlemmar i Syria och att 
intervjuema darefter har legat till grund for vetenskapliga publikationer, dels genom att 
uppgifter i publikationerna har rojt Syrias medlemmars identitet. 

 har bestridit anklagelserna om oredlighet i forskning.  har 
anfort att intervjupersonema bl.a. har medvetandegjorts om garanterad anonymitet och att 
intervjuerna har foregatts av noggranna genomgangar om hur intervjuerna ska genomfora 
och darefter anvandas, varvid etiska aspekter har lyfts och att denna information varit ett satt 
att garantera infonnerat samtycke till medverkan i intervjuerna. har dartill anfort att 
hon inte kant till att ett skriftligt samtyckesformular ar ett krav och havdat att det inte ar 
standard i den forskning hon bedriver.  har vidare anfort att de intervjuade 
personema fran Syria getts tillfalle att kommentera materialet fore publicering men att de 
avbojt detta. 

 har tillbakavisat att hon genom sin publicering av intervjuerna har medverkat till att 
medlemmarnas i Syria identitet har rojts.  har darvid havdat att bl.a. att listan over 
intervjuade inte har synkroniserats med citat 111.111. och att hon efter publicering har kontaktat 
tidskriften och bett den att ta bort uppgifter om alder pa de intervjuade personema. 

Den 31 maj 2016 bar arendet kompletterats med uppgift om att etikprovning for den av 
publicerade forskningen inte har skett och att dokumenterat och protokollfort 

samtycke fran intervjupersonema inte foreligger. 

Postadress 
Ccntrala etikprovningsnamnden 
c/o Vercnskapsradet 
Box 1035 
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Vastra Jarnvagsgatan 3 

Telefon 
08-5-16 -7 610 , x 

Fax 
08-546 441 80 
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Expertgruppens bedomning 

Expertgruppen konstaterar inledningsvis att ord star mot ord nar <let galler hur de intervjuade 
forskningspersonema informerats och om dessa medvetandegjorts om att intervjuema skulle 
ligga till grund for publicerad forskning av . Det ar dock ostridigt att 
dokurnenterat samtycke saknas. 

Expertgruppen konstaterar att <let saknas en allmant vedertagen definition av oredlighet i 
forskning i Sverige. Den definition sorn foreslagits av Vetenskapsradet ar den som ar mest 
aktuell men den ar inte heltackande for alla situationer. Fragan om forskning utan erforderliga 
etikprovnings- eller ovriga tillstand i sig ska anses utgora oredlighet i forskning varierar 
mellan olika anvanda definitioner. Enligt Expertgruppens bedomning bor en utgangspunkt tas 
i skaderekvisitet for forskningspersonema. Om forskningen kan anses utgora en risk for skada 
for forskningspersonema bor avsaknaden av etikprovningstillstand utgora en presurntion for 
oredlighet i forskning. 

Det ar styrkt i arendet att inte har ansokt om etikprovningstillstand for sin forskning. 
Det ar vidare tveklost sa att den forskning varorn nu ar ifraga har omfattat kansliga 
personuppgifter. Bearbetning, analys och avrapportering i fem vetenskapliga artiklar har 
gjorts vid Sodertorns hogskola. Den nu anmalda forskningen horde saledes ha under tallt 
etikprovning, 

Enligt Expertgruppens bedomning har  <leis bedrivit forskning utan erforderligt 
etikprovningstillstand, <leis brustit i kravet pa dokumenterat amtycke fran 
forskningspersonema och <leis, genom ett antal potentiella identitet markorer. utsatt 
forskningspersonema for onodiga risker. Den forskning som  bedrivit maste darfor 
anses ha varit oredlig. 

Arendet ar darmed slutbehandlat fran Expertgruppens sida. 

Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordforande, Lars E Gustafsson. Holger Luthman. 
Elisabeth Rachlew och Elin Wihlborg. I beredningen av arendet bar de sutom deltagit Urik 
Ringborg samt ersattarna Jerry Eriksson, Christina Moberg och Ann-Charlotte Smedler. 
kanslichefen Jorgen Sviden samt administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig. 

For Expertgruppen for oredlighet i forskning 

Lena Berke 
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