Underlag vid anmälan
Innan du gör en anmälan ber vi dig att ta del av information om vad nämnden har till
uppgift att pröva och inte.
Nämnden får endast pröva oredlighet i forskning
Oredlighet i forskning definieras i 2 § lagen som:
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.
Nämnden får endast pröva den typ av avvikelser som faller inom definitionen av
oredlighet. Om ett ärende avser andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet,
ska i stället misstankarna riktas till forskningshuvudmannen.
Synpunkter som rör etikprövning av forskning och inte fabricering, förfalskning eller
plagiering prövas av Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden för
etikprövning.
Misstanken som anmäls ska avse 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. De redogörs också för i
Vetenskapsrådets publikation God forskningssed.
Fabricering: Forskaren hittar på resultat och dokumenterar dem som om de vore
riktiga.
Förfalskning: Manipulering av forskningsmaterial, utrustning eller processer eller att
uppgifter eller resultat ändras, utelämnas eller undanhålls utan att det är motiverat.
Plagiering: Forskaren använder andras texter, idéer eller arbeten utan att ge tillbörligt
erkännande till ursprungskällan.
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Innehåll i anmälan
•

Kontaktuppgifter till dig som gör anmälan (e-postadress och telefonnummer)
om du vill kunna bli kontaktad av oss. Det går att vara anonym.

•

Namn på den anmälde/anmälda eller namn på den forskningsstudie, rapport,
artikel eller annat som misstankarna avser.

•

Om du känner till hos vilken forskningshuvudman (till exempel universitet
eller högskola) den anmälde/anmälda genomförde den forskning som du
anmäler.

•

En beskrivning av den misstänkta förfalskningen, fabriceringen eller
plagieringen. Ange vad som förfalskats/fabricerats/plagierats, när och på vilket
sätt.

•

Eventuellt underlag som stödjer din anmälan.
-

Exempel vid plagiering; namn på den artikel som misstänks ha
plagierats samt den artikel där plagieringen skett samt eventuella
markeringar av plagieringen i texten.

-

Exempel vid fabricering eller förfalskning; vilka uppgifter i en artikel
som misstanken om fabricering eller förfalskning avser.

Om underlaget innehåller personuppgiftsbehandling eller säkerhetsklassad
information måste Npof kontaktas först, för att säkerställa en säker överföring.

