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Bakgrund 

Karolinska Institutet har genom en skrivelse som inkom den 29 februari 2016 begärt yttrande 
från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. I skrivelsen 
hänvisas till en anmälan från . 
I anmälan anförs att författarna till den vetenskapliga artikeln "Experimental orthotopic trans-
plantation of a tissue-engineered oesophagus in rats", införd i tidsskriften Nature Communicat-
ions (2014;5:3562), gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet. Författar till artikeln var 

. Expertgruppen anmodas att 
yttra sig över om det som framkommer av handlingarna i ärendet utgör oredlighet i forskning. 
Expertgruppen ombeds därvid att särskilt belysa om beskrivningen av resultaten i artikeln fram-
står som förskönande och de medverkande författarnas ansvar för innehållet i artikeln både före 
och efter publiceringen. 

Expertgruppen har den 18 mars beslutat att tillsätta professor Eva Ekblad, Institutionen för ex-
perimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet, som sakkunnig i ärendet. Eva Ekblads rap-
port inkom till Expertgruppen den 9 juli varefter såväl anmälare som de som anklagas för ored-
lighet har beretts tillfälle till genmäle varav följande har inkommit med replik; 

. 

Expertgruppen har i ärendet vid ett flertal tillfällen begärt in kompletterande handlingar från 
Karolinska Institutet, bl.a. försöksjournaler och djuretiska tillstånd avseende de i artikeln före-
kommande djuren. Ärendet har kompletterats med svar från Karolinska Institutet som delvis 
besvarat nämnda begäranden, två skrivelser från  samt en skrivelse från två 
medförfattare, . 
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Ytterligare en skrivelse inkom den 23 augusti 2016 i vilken 
i huvudsak kommenterar  replik. Ex-

pertgruppen bedömer dock att denna skrivelse inte tillför information av betydelse för bedöm-
ningen av det aktuella oredlighetsärendet. 

Expertgruppens bedömning 

Expertgruppen har i sin bedömning om oredlighet i forskning har förekommit utgått från den 
anmälda artikeln i sin helhet och därför inte specifikt fokuserat på de fyra punkter som tas upp 
av anmälarna. Även Eva Ekblad har haft detta som utgångspunkt. 

Eva Ekblads slutsats är att huvudförfattarna till den anmälda artikeln gjort sig skyldiga till ve-
tenskaplig oredlighet genom vägran eller oförmåga att lämna ut samtliga rådata för de resultat 
som presenteras i artikeln, vägran eller oförmåga att lämna ut försöksjournaler för de djur som 
använts i artikeln, vilseledande presentation, tolkning och beskrivning av resultat, grav avvi-
kelse från försöksdjursetiskt tillstånd samt vilseledande av den regionala djurförsöksetiska 
nämnden. 

Vad först avser vägran eller oförmåga att lämna ut samtliga rådata för de resultat som present-
eras i artikeln samt försöksjournaler för de djur som använts instämmer Expertgruppen i Eva 
Ekblads bedömning.  har i sin replik på Eva Ekblads rapport anfört att han 
alltid medverkat till att förse Expertgruppen med efterfrågade data. Trots upprepade och nog-
grant angivna önskemål har Expertgruppen dock i allt väsentligt fått tillgång till ofullständiga 
och stundtals felaktiga data. Om detta berott på vägran eller oförmåga kan Expertgruppen inte 
uttala sig om. Oaktat detta är den bristande och ofullständiga dokumentationen enligt Expert-
gruppens bedömning ett sådant allvarligt avsteg från vetenskaplig god sed att det utgör ored-
lighet i forskning. Det noteras att denna brist på ordning i forskningsresultat och tillmötes-
gående även lägger ett ansvar på ledaren för institutionen och slutligen på Karolinska Institu-
tet som statligt forskningsuniversitet. 

Vad därefter gäller om det som presenteras i artikeln stämmer överens med den forskning som 
har bedrivits eller om artikeln är vilseledande, gör Expertgruppen följande bedömning. I arti-
keln hävdas att man genom lyckade försök på råtta utvecklat en konstgjord matstrupe som 
kan komma att användas som modell för ett väl fungerande transplantat för matstrupe på män-
niska. Det påstås bl.a. att de råttor som opererats med den konstgjorda matstrupen överlevt 14 
dagar under vilka de undersökts. Den anmälda artikeln ger således ett tydligt budskap till läsa-
ren om att den forskning som presenteras demonstrerar att transplantat av matstrupe på råtta 
varit framgångsrik. I utredningen får anses visat att det som påstås ha varit framgångsrikt inte 
har varit det. De råttor, som ingått i försöket har t.ex. i motsats till vad som hävdas i artikeln, 
haft mycket betydande viktförluster vilket inte skulle ha varit fallet om försöket varit lyckat. 
Därtill borde, då råttorna tappade så pass mycket i vikt och blev så försämrade, försöket ha 
avbrutits. I artikeln hänvisas vidare till referenser vilka getts en felaktig tolkning; därigenom 
har den djuretiska nämnden vilseletts. De bilder och figurer som ska stödja den påstått lyck-
ade forskningen är därtill vid flera tillfällen felaktiga och missvisande. De rådata som Expert-
gruppen haft tillgång till stämmer inte alltid överens med de i artikeln förekommande figu-
rerna, vilket leder till oriktiga slutsatser. Metodologin är summariskt beskriven i artikeln, ori-
ginaldata går inte att extrahera från i ärendet ingivet material, det saknas systematiska proto-
koll och sammanfattningar t.ex. av vilka och hur många analyser som gjorts, samt hur data 
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statistiskt har behandlats och analyserats. Därtill framgår inte vilka och hur många djur som 
inkluderats eller exkluderats i enskilda analyser. Det får därför enligt Expertgruppens åsikt 
anses klarlagt att presentationen av resultaten i artikeln inte överensstämmer med utfallet av 
den forskning som bedrivits vilket är vetenskaplig oredlighet. 

Eva Ekblad har därutöver pekat på att avvikelse från försöksdjursetiska tillstånd och vilsele-
dande av den regionala djurförsöksetiska nämnden utgör vetenskaplig oredlighet. Forskning 
utan erforderliga tillstånd — i detta fall djurförsöksetiska tillstånd — är ett grovt åsidosättande 
av forskningsetiska normer och det kan därtill utgöra brott mot Djurskyddslagen (1988:534). 
Frågan om forskning utan erforderliga tillstånd, eller överträdelse av dessa, i sig ska anses ut-
göra oredlighet i forskning varierar mellan olika använda definitioner. Det framgår av utred-
ningen i ärendet att de råttor som omfattas av forskningen haft betydande viktminskningar 
men uppgifterna om hur stor denna har varit varierar. Enligt Expertgruppens mening kan man 
därför inte i detta fall fastslå att avvikelsen från djuretiska tillstånd varit sådan att den i sig in-
neburit oredlighet i forskning. 

Fråga uppstår då vem eller vilka som kan hållas för ansvariga för den vetenskapliga oredlig-
heten. Det råder inget tvivel om att artikelns huvudförfattare, i, är ytterst an-
svarig för innehållet i artikeln och att han därför har gjort sig skyldig till oredlighet i fors-
kning. 

Vad gäller övriga medförfattares ansvar gör Expertgruppen följande bedömning. Enlig god 
vetenskaplig sed ska samtliga medförfattare godkänna den senaste versionen av manuskriptet 
och därmed iklä sig ansvar för detsamma. Medförfattarnas respektive vetenskapliga bidrag 
ska kunna identifieras vilket i stort brister i artikeln och i sig är klandervärt. En vetenskaplig 
artikel med flera medförfattare är en gemensam produkt med ett kollektivt ansvar. Om en ve-
tenskaplig artikel anses vara behäftad med så allvarliga brister att vetenskaplig oredlighet kan 
konstateras faller således ansvaret på samtliga medförfattare. Detta gäller även som i detta fall 
då majoriteten av medförfattarnas specifika bidrag till artikeln inte framgår och då ord står 
mot ord på avgörande punkter. Vissa av författarna av artikeln, förutom , 
har dock haft mer framträdande roller än andra. Bland dessa är det tydligt att 

 har haft centrala roller i forskningsprocessen. 

Expertgruppen har dock viss förståelse för att de mer juniora forskarna har stått i en beroende-
ställning till och övriga ledare av forskningsgruppen, vilken vid tiden då 
den aktuella forskningen genomfördes dessutom hade ett betydande stöd från ledningen för 
Karolinska Institutet. Detta fråntar dem visserligen inte ansvar men får ses som en för-
mildrande omständighet. 

Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida. 
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Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordförande, Holger Luthman, Elisabeth Rachlew 
Ann-Charlotte Smedler och Elin Wihlborg. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har 
dessutom närvarat ersättarna Jerry Eriksson, Aleksander Giwercman och Christina Moberg, 
kanslichefen Jörgen Svi&n samt administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig. 

För Expertgruppen för oredlighet i forskning 

Lena Berke 
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