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Institution som begärt yttrande
Karlstads universitet
651 88 Karlstad

Bakgrund
Karlstads universitet har genom en skrivelse som inkom den 5 juli 2018 begärt yttrande från
Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. I skrivelsen
hänvisas till anklagelser från
mot
och
.
gör gällande att såväl
som
ansökt om forskningsmedel, i allt väsentligt enligt en projektplan som
deltagit i att utarbeta, utan att tillfråga henne. De har vidare använt och manipulerat
projektplanen samt haft för avsikt att ta över
projekt.
menar att
inte agerat utifrån god sed i forskningen samt inte vinnlagt sig om ett
redligt förfarande samt att
agerande utgör oredlighet i forskningen.
anför vidare att
utsett
till biträdande handledare i
stället för tidigare utlovat huvudhandledarskap för
utan att
tillfrågats.
Senare ska
ha fått besked om att hon var aktuell för forskningsprojektet men inte
formellt fått uppdraget som handledare.
menar att
förfarit
oegentligt då hon anser sig kunna besluta om vem som ska delta i forskningsprojektet, vilka
personer som ska fungera som medförfattare samt framtida rangordning av författarna. Detta
resulterar enligt
i ett uppsåtligt vilseledande om en persons insats i
forskningen samt ett oberättigat hävdande av författarskap/medförfattarskap.
anför att
agerat oredligt då han accepterat att vara
forskningsledare och huvudhandledare i ett projekt för vilket han saknar relevanta
ämneskunskaper.
uppger att hon påtalat det ovan anförda för
,
forskningsansvarig inom fakulteten, och att denne inte fullgjort sin utredningsskyldighet när
påtalade misstanken om oredlighet i forskningen samt
genom sitt
handlade eller brist på handlande inte verkat för hög kvalitet i verksamheten.
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har vidare kritiserat valet av handledare till doktoranden

.

Expertgruppens bedömning
Expertgruppen delar Karlstads universitet bedömning att frågorna om handledarskap inte
omfattas av oredlighet i forskning varför den av
kritiserade hanteringen
inte har bedömts av Expertgruppen.
har framfört anklagelser om att en projektplan som hon deltagit i att
utarbeta använts vid ansökningar om forskningsanslag utan hennes medgivande samt att
forskningsplanen därvid manipulerats.
har vidare kritiserat hanteringen av
medförfattarskap samt rangordningen av författarna i de gjorda ansökningarna, vilket enligt
resulterar i uppsåtligt vilseledande om en persons insats i forskningen.
Därtill framförs kritik mot att
n accepterat att vara forskningsledare och
huvudhandledare utan att ha relevanta ämneskunskaper. Slutligen kritiseras fakultetens
forskningsansvarige for att inte ha fullgjort sin utredningsskyldighet samt att inte ha verkat för
hög kvalitet i verksamheten.
Expertgruppen arbetar utifrån den definition av oredlighet som föreslagits av Vetenskapsrådet
i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Där sägs att vetenskaplig oredlighet omfattar
handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka — medvetet eller av oaktsamhet
— leder till falska eller förvrängda resultat eller ger vilseledande uppgifter om en persons
insats i forskningen.
Vad först gäller anklagelsen om att
accepterat uppdrag för vilka han påstås sakna
relevant kompetens anser Expertgruppen att detta inte omfattas av vetenskaplig oredlighet
enligt definitionen ovan och inte heller enligt den definition som används vid Karlstads
universitet. Inte heller de framförda anklagelserna om brister i utredningsskyldigheten eller i
arbetet för att verka för hög kvalitet i verksamheten omfattas av begreppet vetenskaplig
oredlighet.
När det gäller de påstådda bristerna i hanteringen av författarskap och rangordning av
författare noterar Expertgruppen att
har angivits som författare i de
aktuella projektplanerna. Expertguppen kan inte se att hanteringen brister på ett sätt som kan
bedömas som oredligt.
Vad därefter gäller frågan om den projektplan som delvis utarbetats av
felaktigt använts vid ansökningar om forskningsanslag och om den därvid manipulerats gör
Expertgruppen följande bedömning. Det är oomtvistat att
i hög grad har
medverkat till framtagande av projektplanen. Frågan är om den relativt omfattande
återanvändningen av nämnda projektplan, där vissa omskrivningar förekommit, är att betrakta
som plagiering eller som annan avvikelse från god forskningssed. Expertgruppen konstaterar
att
stått med som författare vid de tillfållen då projektplanen använts som
underlag för ansökningar om forskningsanslag. Såvitt framgår av ärendet har
också avsetts ingå i projekten för det fall medel beviljas. Det är därtill visat att
ingen annan hävdat författarskap för den nu aktuella projektplanen. Påståendet om
manipulation av projektplanen har bestått i att vissa namn har bytt plats för att stämma
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överens med den föreslagna rollfördelningen i projektet. Inte heller det kan enligt
Expertgruppen betraktas som vetenskaplig oredlighet.
Mot bakgrund av det nu anförda konstaterar Expertgruppen att hanteringen av projektplanen
inte kan anses som oredlighet i forskning.
Enligt Expertgruppens bedömning hade åtminstone flertalet av de anklagelser som framförs
kunnat klaras ut om det hade funnit en bättre kommunikation inom fakulteten. Det kan tyckas
självklart att en direkt kontakt skulle ha tagits med
när förändringar i
projektet planerades. Så synes emellertid inte ha skett.

Sammanfattningsvis bedömer Expertgruppen att det saknas grund för samtliga anklagelser om
vetenskaplig oredlighet.

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

Lena Berke

