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Bakgrund
Umeå universitet har i skrivelse som inkom den 7 november 2017 begärt yttrande från
Expertgruppen för oredlighet i forskning.
Ärendet initierades vid Umeå universitet efter en inlaga den 25 april 2017 från
i
vilken det anförs att skriften "Räkna med kostnader: en fallstudie om mäns våld mot kvinnor"
av
m.11. publicerad i Juridiska institutionens skriftserie Skrifter från
Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 15-2006 innehåller ett flertal fabricerade och
falska uppgifter, samt att den utgör en falsk anklagelse mot en friad man. Genom beslut av
dekan
den 9 juni 2017 tillsattes, i enlighet med Umeå universitets regler
avseende förfarande vid anklagelse om vetenskaplig ohederlighet, en grupp att genomföra den
förberedande undersökningen med anledning av anmälan. I rapport från den förberedande
undersökningen den 25 augusti 2017 framgår att gruppen inte funnit något som ger grund för
att misstanke om vetenskaplig oredlighet föreligger. Inte heller fann gruppen att skäl förelåg
att genomföra en fullständig utredning. I beslut den 28 augusti 2017 fann prodekan
att det inte fanns anledning att misstänka vetenskaplig ohederlighet och inte heller att
det förelåg skäl att genomföra en fullständig utredning. Den 12 oktober 2017 inkom
med en inlaga till Umeå universitet där hon framför en begäran om att ett yttrande ska
inhämtas från Expertgruppen för oredlighet i forskning. Expertgruppens uppgift är att utreda
om det har förekommit oredlighet i forskning.

Expertgruppens bedömning
Skriften "Räkna med kostnader: en fallstudie om mäns våld mot kvinnor" baseras på ett projekt vid
föreningen Alla Kvinnors Hus. Det inledande projektet syftade till all utveckla ett utbildningsmaterial
baserat på intervjuer. Materialet som togs fram inom detta projekt kom senare att ligga till grund för
den nu aktuella forskningsrapporten.
Expertgruppen konstaterar inledningsvis att de intervjupersoner som medverkat i fallstudien
har intervjuats om synnerligen känsliga uppgifter avseende en utpekad person. Det framgår
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inte om de som har intervjuats har tillfrågats om medverkan i ett forskningsprojekt med
publiceringssyfte. Även om syftet med intervjuerna initialt inte har varit att publiceras som en
forskningsrapport, är det ett faktum att så har skett. Att under dessa omständigheter publicera
intervjuerna är ett allvarligt avsteg från god forskningssed. För att få använda intervjuerna i
forskning hade det krävts att informanterna hade gett ett informerat samtycke. Avstegen från
god forskningssed understryks av att intervjuerna synes genomförda utan metodologisk
struktur samt redovisas utan den tolkande analytiska distans som är gängse vetenskapligt
tillvägagångssätt.
När det gäller uppgifterna om den som pekas ut i fallstudien, som i rapporten kallas Adam,
har de lämnats avidentifierade. Beskrivningen av Adam är dock så pass detaljerad att denne
utan svårigheter kan identifieras av ett inte obetydligt antal läsare. Därmed har
personuppgifter behandlats i fallstudien på sätt som avses i 3 § personuppgiftslagen
(1998:204) PuL.
I den anmälda skriften förekommer uppgifter om Adam som enligt 13 § PuL, är att betrakta
som känsliga personuppgifter, nämligen uppgifter om sexualliv. Dessa uppgifter får inte — och
fick inte heller vid tidpunkten för studiens inledande — hanteras om det inte getts särskilt
tillstånd eller samtycke till behandling. Enligt förarbetena till 21 § PuL räknas uppgifter om
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller
administrativa frihetsberövanden som sådana personuppgifter enligt lagen som inte får
behandlas av andra än myndigheter utan särskilt tillstånd. Även om Adam inte har dömts för
det påstådda brottet är själva uppgiften om att denne kan ha begått brott skyddad. Hantering
även av dessa uppgifter kräver, och krävde, tillstånd. Uppgifterna framstår därtill som
irrelevanta för att styrka forskningens syfte, dvs, en redovisning av kostnaderna för mäns våld
har genomfört sin forskning utan erforderliga tillstånd. Hon
mot kvinnor.
har därigenom utsatt Adam för risk för allvarlig skada. Även detta är ett allvarligt avsteg från
vedertagna forskningsetiska principer.
Expertgruppen har i tidigare ärenden anfört att avsaknad av erforderliga tillstånd i sig inte
utgör oredlighet i forskning. Sådana avsteg kan lagföras enligt särskilda regler. Om det
däremot felaktigt påstås att tillstånd funnits, utgör detta en falsifiering och därmed oredlighet i
forskning. Likaså kan avsaknaden av nödvändiga tillstånd utgöra oredlighet i forskning, om
skaderekvisitet för forskningspersoner är uppfyllt. Om, som i detta fall, den utpekade
personen lidit skada, bör avsaknaden av erforderligt tillstånd utgöra en presumtion för
oredlighet i forskning. Därtill är det enligt Expertgruppens bedömning ytterst tveksamt om
hade beviljats tillstånd om detta hade sökts.
har inte haft tillstånd att hantera personuppgifter enligt 13 § och 21 § PuL
för sin forskning. Enligt Expertgruppens bedömning har hon dels bedrivit forskning utan
erforderligt tillstånd enligt PuL, dels brustit i kravet på information och samtycke, dels genom
att den utpekade personen varit möjlig att identifiera utsatt denne för risk för allvarlig skada.
Detta sammantaget får enligt Expertgruppen anses utgöra så pass allvarliga avsteg från god
vetenskaplig sed att det utgör oredlighet i forskning.
Vad därefter gäller frågan om hanteringen av ärendet vid Umeå universitet finner
Expertgruppen det svårförståeligt att universitetet i sin utredning har försvarat denna
forskning.
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Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertguppens sida.

Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordförande, Lena Halldenius, Elisabeth Rachlew,
Ulrik Ringborg, Göran Sandberg, Ann-Charlotte Smedler och Elin Wihlborg. Vid den slutliga
handläggningen av ärendet har dessutom närvarat Jack Lysholm samt ersättarna Jerry
Eriksson, Aleksander Giwercman, Holger Luthman, Christina Moberg, Björn Petersson och
Karin Sporre, kanslichefen Jörgen Sviden samt administrativa sekreteraren Eva Kaaman
Modig.
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