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Yttrande över ”Utredning om hantering av misstanke om 

vetenskaplig oredlighet, etikfrågor samt registerbaserad forskning 

vid Stockholms universitet” 

Områdesnämnden för naturvetenskap framför följande synpunkter på utredningen om 

hantering av vetenskaplig oredlighet mm. 

 

Först och främst vill nämnden framföra sin uppskattning över en mycket väl utförd utredning 

och nämnden instämmer i allt väsentligt i utredningens förslag. 

 

Nämndens enda substantiella ändringsförslag rör etiska rådets sammansättning. 

 

Utredningen föreslår att: 

 

”Etiska rådet vid Stockholms universitet bör förslagsvis bestå av dekanerna, eller annan 

representant från respektive fakultet utsedd av dekanus, samt ett par ledamöter med 

vetenskaplig kompetens och etisk bakgrund och ledas av en ordförande, förslagsvis någon av 

vicerektorerna. En eller ett par tjänstemän från förvaltningen, varav minst en jurist, bör ingå 

med ansvar för administration och löpande arbete.” 

 

Nämnden anser att båda vicerektorerna bör ingå. Vicerektor för naturvetenskap är dekan och 

vi föreslår att de tre övriga dekanerna och prodekanus från naturvetenskap ingår. I övrigt 

instämmer vi i den föreslagna sammansättningen.  

 

I tillägg till detta vill nämnden framföra viss tveksamhet till definitionen av vetenskaplig 

oredlighet, men är medveten om att detta är en standarddefinition framtagen av SUHF och VR 

och yrkar därför inte på någon ändring. 

 

Definitionen av vetenskaplig oredlighet som föreslås lyder: 

 

”Vetenskaplig oredlighet innefattar handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, 

vilka leder till falska eller förvrängda forskningsresultat eller ger vilseledande uppgifter om en 

persons insats i forskningen. För ansvar krävs att den vetenskapliga oredligheten begåtts 

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.” 
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För att oredlighet överhuvudtaget ska föreligga måste uppsåt eller grov oaktsamhet föreligga. 

Sista meningen i definitionen ger intryck av att oredlighet kan föreligga utan sådana rekvisit. 

 

Beslut om yttrandet är fattat vid områdesnämndens sammanträde 2014-03-26. 

 

 

 

 

 

 
 

     
Anders Karlhede 

    Åsa Borin 

   

 


