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Bakgrund
Uppsala universitet har genom en skrivelse som inkom den 29 januari 2018 begärt yttrande
från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. I
skrivelsen hänvisas till anklagelser från
mot
om oberättigat
hävdande av medutvecklande gällande sex datorlingvistiska resurser och verktyg för
språkanalys av persiska och medförfattarskap av en teknisk rapport från år 2013, "A Persian
treebank with Stanford typed dependencies- .
anför att
inte
medverkat i nämnda publikationer i en sådan grad att hon har rätt att stå som medförfattare.
Nämnden för utredning om oredlighet i forskning vid universitetet har uppdragit åt två
externa sakkunniga att utreda om det hade förekommit oredlighet i forskning i enlighet med
anmälan. De sakkunniga tar inte klart ställning i frågan om
har bidragit i en
sådan utsträckning att hon borde ha stått som medförfattare.
Uppsala universitets nämnd för utredning om oredlighet i forskning har den 18 juni 2017
beslutat lämna sin utredningsrapport till universitetet. Nämndens slutsats är att
inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.
Expertgruppens bedömning
Av ärendet framgår att det vid tiden för färdigställande av publikationen och de
datorlingvistiska verktygen inte fanns några riktlinjer för författarskap vid Uppsala universitet
och inte heller vid den aktuella institutionen.
kan därför inte, genom att ange
sig som medförfattare, anses ha brutit mot några regler som gällde vid universitetet. Inom
forskning generellt finns dock riktlinjer för vad som bör gälla avseende författar- och
medförfattarskap. Som de två sakkunniga konstaterar är en av de vanligast förekommande
riktlinjerna de s.k. Vancouverreglema. Även om inte alla tidskrifter och vetenskapliga
sammanslutningar har anslutit sig till Vancouverreglema så kan det konstateras att de flesta
har anammat de principer som ligger bakom dessa regler. De far alltså betraktas som en
kodifiering av yrkesetiska principer.
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Expertgruppen delar de sakkunnigas uppfattning att det är tveksamt om
uppfyller samtliga kriterier för medförfattarskap. Det är dock visat i ärendet att
om än motvilligt och medan hon fortfarande var doktorand och i beroendeställning, bar
accepterat att
står som medförfattare till rapporten - A Persian treebank with
Stanford typed dependencies- . Enligt huvudhandledaren hade
bidragit i
tillräcklig utsträckning för att stå som medförfattare.
I ärendet hänvisas till en praxis som innebar att handledare anges som medförfattare, under
förutsättning att handledaren har bidragit i tillräcklig omfattning. Kriterierna för vad som är
tillräcklig omfattning tycks ha varit oklara. Denna ordning har kritiserats av de sakkunniga
som anlitats av universitetet. Expertgruppen instämmer i den kritiken.
har vidare kritiserats av
I& att hon på sin universitetshemsida
presenterade
arbeten och då - enligt
felaktigt - påstod att hon
varit med att skapa och utveckla dessa resurser och verktyg. Det skulle i så fall vara
vilseledande uppgifter om egna forskningsinsatser.
uppfattning får visst stöd
av utredarna som konstaterar att dokumentationen inte visar att
bidragit i en
utsträckning som berättigar henne att kallas medutvecklare. Oavsett riktigheten i
påstående så är uppgiften på
hemsida dock inte av en sådan art att den
kan betraktas som oredlighet i forskning.
Mot bakgrund av ovan angivna omständigheter anser Expertgruppen att det saknas grund för
att påstå att
gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet.

Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida.
Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordförande, Lena Halldenius, Holger Luthman,
Jack Lysholm, Elisabeth Rachlew, Göran Sandberg och Elin Wihlborg. Vid den slutliga
handläggningen av ärendet har dessutom närvarat ersättarna Jerry Eriksson, Aleksander
Giwercman, Christina Moberg, Björn Petersson och Karin Sporre, kanslichefen Jörgen Svi&n
samt administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig.
För Expertgruppen för oredlighet i forskning

Lena Berke

