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Utbildningsdepartementet 
103 33 Stockholm 
u.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Dnr U2017/00732/F 

Yttrande över betänkandet ”Ny ordning för främja god sed och hantera 
oredlighet i forskningen”, SOU 2017:10 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten 
verksamhet. I akademiens uppdrag ingår att avge yttranden beträffande utredningsförslag.  

Betänkandet ”Ny ordning för främja god sed och hantera oredlighet i forskningen” (SOU 
2017:10) har remitterats av Utbildningsdepartementet. KSLA har följande synpunkter på det 
remitterade betänkandet.  

 

Sammanfattning 

KSLA välkomnar förslaget att inrätta en oberoende nämndmyndighet som ska hantera frågor 
om oredlighet i forskningen och instämmer i stort med utredningens förslag. KSLA anser 
dock att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) med sitt nya uppdrag att granska forskningens 
kvalitet vid landets lärosäten skulle vara en lämpligare värdmyndighet än Vetenskapsrådet. 
Utredningens förslag är att nämnden endast ska besluta i allvarliga fall av fabricering, för-
falskning eller plagiering (FFP), medan övriga forskningsetiska frågor, liksom hantering av 
följderna av nämndens beslut kommer att åligga universitet, högskolor och andra forsknings-
utförare. KSLA anser att detta förslag är rimligt men vill betona att all forskning som får del 
av offentliga medel så långt möjligt bör omfattas av det föreslagna regelverket. Förslaget 
ställer också stora krav på ett gott samarbete mellan den föreslagna nämndmyndigheten och 
forskningsutförarna. KSLA instämmer i att en årlig sammanställning av såväl nämndens som 
forskningsutförarnas arbete med forskningsetiska frågor bör bli ett viktigt instrument för 
denna samverkan. En årlig sammanställning är enligt KSLA även angeläget för att efter fem 
år kunna utvärdera den nu förslagna nya ordningen för att stävja oredlighet i forskningen.  

I den följande kommenteras valda delar av betänkandet. 
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En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskningen (kap 7) 

KSLA välkomnar att en nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning 
inrättas.  

En nationell definition av oredlighet i forskningen (kap 8) 

KSLA instämmer i bedömningen att den föreslagna nämndmyndighetens ansvar, åtminstone 
initialt, bör kunna begränsas till att bedöma allvarliga avvikelser från god forskningssed i 
form av fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP). Detta ger nämnden en tydlig och 
avgränsad uppgift. Dock finns det, vilket även framgår av utredningen, flera andra 
forskningsetiska frågor som skulle kunna ingå i nämndens uppgifter att hantera. Exempel är 
oredlighet i samband med etikprövning, oredlig bedömning av forskning, samt falska 
anklagelser om forskningsfusk. Det är även viktigt att samspelet mellan nämnden och 
forskningsutförarna fungerar väl, inte minst för att fall av oredlighet som visat sig ligga 
utanför nämndens ansvarsområde ändå hanteras av forskningsutförarna. Bland annat för att 
följa upp dessa frågor är det angeläget att nämndens verksamhet utvärderas och omprövas 
efter en tid.  

Ytterligare avgränsningar – vem och vad ska kunna prövas av den nationella 
nämnden? (kap 9) 

KSLA anser att all forskning som finansieras med offentliga medel ska kunna prövas av den 
föreslagna nämnden. I motsats till de slutsatser som presenteras i avsnitt 9.2.7 så anser KSLA 
därmed att även forskning vid till exempel privata företag, utförd med stöd av offentliga 
medel, ska kunna prövas av den föreslagna nämnden. 

KSLA anser att fall av misstänkt oredlighet bör kunna prövas även efter att tio år har förflutit 
om särskilda skäl föreligger, samt att det bör framgå av nämndens instruktion vilken typ av 
företeelser som kan anses vara särskilda skäl för en sådan prövning. Det primära syftet i 
sådana fall bör dock inte vara att döma individer för enstaka händelser som ligger mer än tio 
år tillbaka i tiden, vilket utredningen anför som ett av skälen för tioårsgränsen. Det är 
däremot angeläget att fall av forskningsfusk som legat till grund för senare forskningsresultat 
kan utredas även om mer än tio år förflutit. Likaså är det önskvärt att fall av långvarig 
oredlighet kan belysas.  

Mer om utredningar om oredlighet i forskningen (kap 10) 

Den föreslagna nämnden ska enligt utredningen fatta beslut som klargör enskilda forskares 
eventuella oredlighet. En god samverkan mellan nämnden och de forskningsutförare där 
forskarna är verksamma är en viktig förutsättning för det föreslagna systemet ska fungera väl. 
Det är vidare viktigt att forskningsutförarna anmäler misstänkt forskningsfusk av FFP-
karaktär till nämnden; att de samarbetar i utredningarna och verkställer lämpliga åtgärder 
efter nämndens beslut; samt att de tar ansvar för att främja god forskningssed och själva 
utreda de fall av oredlighet som inte faller på nämnden att bedöma. KSLA anser att det är 
tveksamt om nämnden som föreslås i utredningen ska kunna utdela vite till de 
forskningsutförare som inte samarbetar. Däremot bör det finnas rutiner som gör det möjligt 
för nämnden att i ett yttrande delge såväl forskningsutförarna som deras eventuella 
tillsynsmyndigheter och finansiärer vilka iakttagelser och erfarenheter som nämnden gjort vid 
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behandling av ett ärende. Det kan gälla såväl frågor om rutiner och praxis hos 
forskningsutföraren, som forskningsutförarens samarbete under utredningen.  

Forskningsutförarnas möjlighet att bistå med underlagsmaterial beror bl.a. på hur väl data och 
analyser dokumenterats och arkiverats. Då misstänkt oredlighet inte sällan är förknippad med 
aktivt försvårande av uppföljande procedurer från forskarens sida är det viktigt att 
forskningsutförarna tar ansvar för att tillhandahålla ett väl fungerande system för 
forskningsdokumentation som varje forskare bör använda. 

KSLA välkomnar möjligheten för enskilda personer att anmäla oredlighet i forskningen. Den 
ömsesidiga rättssäkerheten för såväl den anmälda som den som anmäler är emellertid ytterst 
viktig. Anonyma anmälningar bör därför enligt KSLA:s mening inte betraktas som en formell 
anmälan till nämnden. Eftersom ingen kan hindra allmänheten att anonymt kontakta en 
myndighet så bör det istället vara nämnden som väljer om den mot bakgrund av en samlad 
bedömning, där anonyma anmälningar kan ingå, utnyttjar möjligheten att själv starta en 
utredning, om lämpligt tillsammans med aktuell forskningsutförare.  

KSLA instämmer i utredningens förslag att det bör vara forskningsutförarna som har ansvar 
för att hantera följderna av nämndens beslut, till exempel vad gäller eventuella arbetsrättsliga 
åtgärder. I dessa frågor är en viss samordning bland forskningsutförarna önskvärd. 
Rekommendationerna för åtgärder efter olika beslut bör vara desamma oavsett 
forskningsutförare. För att underlätta en sådan samordning är den föreslagna 
tillbakarapporteringen av hur nämndens beslut hanterats av forskningsutförarna samt 
nämndens sammanställning av denna tillbakarapportering viktiga. 

Vid såväl nämndens bedömning av forskares eventuella skuld, som vid forskningsutförarnas 
hantering av påföljder vid ett fällande utslag, bör särskild hänsyn tas till att yngre forskare, i 
synnerhet doktorander, kan ha varit i en beroendeställning till mer seniora forskare. Nyblivna 
doktorander kan inte heller förväntas ha full egen kännedom om forskningsetiska frågor, utan 
får antas arbeta under överinseende av en eller flera handledare. 

Mer om den nationella nämndens uppgifter och organisation (kap 11) 

KSLA anser att den föreslagna nämnden har en lämplig sammansättning.  

KSLA anser att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en lämpligare värdmyndighet än 
Vetenskapsrådet. Från och med den 1 september 2017 kommer UKÄ att få ett utökat ansvar 
för att granska verksamheten vid universitet och högskolor, medan Vetenskapsrådets 
huvuduppgift är att fördelar anslag över många, men inte alla, ämnesområden. KSLA 
bedömer att risken för jäv är mindre vid en placering vid UKÄ, samt att UKÄ arbetar med 
uppgifter som ligger närmare den föreslagna nämndens uppgifter.  

Överklagande m.m. (kap 13)  

KSLA instämmer i utredningens förslag att nämndens beslut ska kunna överklagas till 
förvaltningsdomstol, men endast efter att prövningstillstånd beviljats. 

Upprätthållande av god sed (kap 14)  

KSLA instämmer i utredningens förslag beträffande fördelningen av ansvar mellan forskare 
och forskningsutförare. 
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KSLA anser att det är angeläget att forskningsutförarna fortlöpande bedriver ett aktivt arbete 
för att främja god forskningssed. KSLA instämmer i utredningens konstaterande att 
forskningsutförarna bland annat bör verka för att ta fram verktyg och rutiner som underlättar 
för forskarna att arkivera sina data och analyser. Att data och analyser finns dokumenterade 
är ofta också en förutsättning för att misstänkt forskningsfusk ska kunna utredas. 

KSLA instämmer också i utredningens förslag om att forskningsutförarna bör uppmanas att 
inrätta ombudsmän för forskningsetiska frågor. 

KSLA instämmer i förslaget att en nationell uppförandekod gällande god etisk forskningssed 
tas fram. Denna kod bör vara brett förankrad i det svenska vetenskapssamhället, samt vara i 
samklang med internationella koder av liknande slag. 

KSLA anser att förslaget att statliga universitet och högskolor årligen ska rapportera om 
avvikelser från god forskningssed och sitt arbete med dessa frågor är angeläget. Helst bör 
även en vidare krets av forskningsutförare delta i detta arbete. Likaså är nämndens 
sammanställning av såväl denna tillbakarapportering som sin egen verksamhet ett angeläget 
instrument för att alla inblandade ska kunna följa om arbetet med främjande av forskningsetik 
utvecklas väl, eller behöver modifieras. 

Övriga förslag (kap 15) 

KSLA välkomnar att den föreslagna reformen följs upp och utvärderas efter 5 år. En sådan 
utvärdering bör inte enbart omfatta nämndens verksamhet under de första 5 åren, utan bör 
även belysa hur de frågor om oredlighet som faller på forskningsutförarna att själva hantera 
har skötts. Detta arbete kommer att underlättas om ett kunskapsunderlag som omfattar alla 
typer av oredlighet börjar att samlas in redan från det att nämnden börjar sin verksamhet.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (kap 16) 

KSLA anser att det är välkommet om nämndens arbete kan starta den 1 januari 2019, men att 
ett senare startdatum är acceptabelt om det krävs för att verksamheten ska få en 
välfungerande start. 
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