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Motivering av beslut
Rättslig reglering
Nämnden ska pröva frågor om oredlighet i forskning enligt lagen (2019:504) om
ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (nedan lagen).
Definitionen av oredlighet i forskning är enligt 2 § ”en allvarlig avvikelse från god
forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med
uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av
forskning”.
Fabricering, förfalskning eller plagiering
De former av oredlighet som nämnden ska pröva är fabricering, förfalskning och
plagiering. Begreppen är inte definierade i lagen, men i förarbetena refereras till att de
finns beskrivna i forskningsetiska kodexar och riktlinjer som till exempel Den
europeiska kodexen för forskningens integritet 1. 2 De redogörs också för i
Vetenskapsrådets publikation God forskningssed 3. Fabricering beskrivs, enligt
förarbetena, ofta som att man hittar på resultat och dokumenterar dem som om de vore
riktiga. Med förfalskning avses manipulering av forskningsmaterial, utrustning eller
processer eller att uppgifter eller resultat ändras, utelämnas eller undanhålls utan att det
är motiverat. Slutligen är beskrivningen av plagiering att en forskare använder andras
texter, idéer eller arbeten utan att ge tillbörligt erkännande till ursprungskällan. 4
Nämnden har granskat figurtexterna och hänvisningarna till figurerna i artikeln. Det
framgår att panel I visar effekten av den behandling mössen i studien fått och att panel
H visar exempel på hur tumörer har graderats i artikeln. Nämnden finner mot denna
bakgrund att den återanvändning av bilder som förekommer mellan panel H och I (i
figur S1) inte utgör förfalskning eller fabricering.
Nämnden finner därför att
inte gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning.
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__________
Nämnden har fattat beslut i detta ärende efter föredragning av handläggaren Dorota
Green.
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