Sid 1 (3)

irdil Centrala etikprövningsnämnden
•

CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD

Expertgruppen för oredlighet i forskning

YTTRANDE

Dnr 0 4-2016

2016-09-27

Institutioner som begärt yttrande
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Stockholms universitet
Avdelningen för planerings- och ledningsstöd
106 91 Stockholm

Bakgrund
Stockholms universitet och Uppsala universitet har genom separata skrivelser som inkom den
20 april 2016 begärt yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala
etikprövningsnämnden. I skrivelserna hänvisas till en anmälan från
, Stockholms universitet, riktad mot universitetslektor
t, verksamma vid Stockholms universitet, samt
, verksamma vid Uppsala universitet. I anmälan hänvisas till tre uppsatser
där de fyra, i olika konstellationer, ska ha plagierat eller på annat sätt avvikit från god
vetenskaplig sed genom att bland annat ha utelämnat data som motsäger hypoteser, dragit
slutsatser som saknar stöd i källmaterialet m.m. De anmälda forskarna har tillbakavisat
anIdagelsema om oredlighet i forskning.
Expertgruppen beslutade den 27 juni att förordna professor Morten Overgaard Ravn som
sakkunnig i ärendet. Morten Overgaard Ravn inkom den 29 augusti med en rapport. De
anklagade forskarna har i meddelande till Expertgruppen den 30 augusti anfört att de inte
önskar kommentera Overgaard Ravns rapport. Anmälaren
har i september
2016 anfört jäv mot Overgaard Ravn. Eftersom Overgaard Ravn ej handlagt anfört ärende hos
berörd tidskrift kan Expertgruppen inte firma att jäv förelegat.
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Expertgruppens bedömning
I anmälan om oredlighet i forskning anförs att
har plagierat text skriven av
utan
källhänvisning. Vidare anförs i huvudsak att de anklagade forskarna har exkluderat resultat i
syfte att stödja sin egen hypotes samt att dispens från den vetenskapliga tidskriftens Journal of
Political Economy datapolicy har erhållits på felaktiga grunder vilket fått till följd att tillgång
till källmaterialet försvårats.
Morten Overgaard Ravn har såsom sakkunnig ombetts att uttala sig dels om resultat har
utelämnats i syfte att stödja forskarnas hypotes och dels om datalagringen gjorts för att
försvåra tillgången till källmaterialet. Overgaard Ravns slutsats är att utelämnandet av resultat
inte har gjorts för att manipulera den tes som förs fram av forskarna. Overgaard Ravn anser
inte heller att de anklagade forskarna har förvarat data på ett sådant sätt att det har försvårat
tillgången till detsamma. Overgaard Ravns slutsats är att de anklagade forskarna inte har gjort
sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet i de frågeställningar han har haft att bedöma.
Expertgruppen har ingen annan uppfattning utan delar Overgaard Ravns bedörrming.
Vad därefter gäller frågan om
har plagierat text från
gör Expertgruppen följande bedömning.
Den text som anklagas för att vara plagierad härrör från en presentation vid ett seminarium
vilket ägt rum år 2006. Expertgruppen har inhämtat att ifrågavarande text har funnits
tillgänglig för de som närvarade vid seminariet och en tid dessförinnan. Dessa kopior innehöll
en text som
var upphovsman till men utan att detta fanns käll- eller andra
hänvisningar. När
påtalade detta har texten ändrats i enlighet med
påpekande. Enligt de kontroller som Expertgruppen har gjort har texten
utan korrekt källhänvisning aldrig legat ute på Internet utan endast funnits i de papperskopior
som fanns tillgängliga i samband med nämnda seminarium.
Expertgruppen konstaterar inledningsvis att den händelse varom nu är fråga ligger långt
tillbaka i tiden varför det är svårt för de inblandade att exakt minnas och återge
händelseförloppet. Detta försvårar också möjligheterna att utreda de närmare
omständigheterna i ärendet.
Det är ostridigt att den text som saken gäller ursprungligen har skrivits av
och att den funnits med i papperskopior som delats ut i samband med seminariet 2006.
Expertgruppen konstaterar att det är ett inom samtliga vetenskaper oeftergivligt krav med
korrekta källhänvisningar, även om efterlevnaden i detta krav synes skilja sig åt mellan olika
forskningsdiscipliner. Det noteras därvid, i de efterforskningar som Expertgruppen har gjort,
att
vid ett flertal tillfållen har återanvänt samma text i olika dokument utan
att ange ursprungsdokumentet.
Expertgruppen gör bedömningen att bristerna i detta fall inte tycks ha gjorts i syfte att
vilseleda. Den plagierade texten har också ändrats efter att textens upphovsman påpekat detta
för författarna. Även om de anmälda forskarna inte kan undgå kritik för den bristande
källhänvisningen så har de enligt Expertgruppens bedömning inte gjort sig skyldiga till
oredlighet i forskning.
Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida.
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Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordförande, Lars E Gustafsson, Elisabeth
Rachlew, Holger Luthman och Aleksander Giwercman. Vid den slutliga handläggningen av
ärendet har dessutom närvarat Ulrik Ringborg och Elin Wihlborg samt ersättarna Jerry
Eriksson, Christina Moberg och Ann-Charlotte Smedler, kanslichefen Jörgen Svi&n samt
administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig.

För Expertgruppen för oredlighet i forskning
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