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I. Definition av begreppet vetenskaplig oredlighet1 
 
Med vetenskaplig oredlighet menas här att en forskare ”avsiktligt och på ett vilseledande sätt 
gör avsteg från de vetenskapliga kraven eller medvetet bryter mot allmänt accepterade etiska 
normer. … i samband med ansökan om forskningsanslag, vid forskningens genomförande 
eller vid rapportering av forskningsresultat”. Det är att betrakta som tjänstefel. 
 
Med vetenskaplig oredlighet avses därmed:  
 

- fabrikation vilket ”innebär att man hittar på nya data eller resultat som inte framkom-
mit i en undersökning eller finns med i den undersökning som refereras.”   

 
- förfalskning vilket innebär att erhållna data eller resultat har manipulerats på något 

sätt. Detta kan ske genom frisering eller selektion av data som stöder den egna hypo-
tesen, eller genom att undanhålla data som motsäger den egna hypotesen.    

 
- plagiering vilket ”innebär att man tar data, idéer eller något som en annan person har 

skrivit eller uttryckt och vidareför … [det] som om det var ens egna insatser.” 
 

- underlåtelse att följa vedertagna rekommendationer om inhämtande av tillstånd från 
berörda myndigheter (t.ex.. etikprövningsnämnder för humanforskning, djurförsökse-
tiska nämnder, Datainspektionen, Läkemedelsverket m.m.).  
 

 
 

II. Förebyggande arbete2 
 
1) Forskningsetiska nämnden (FEN) ska förebygga och motverka vetenskaplig oredlig-

het genom informations- och seminarieverksamhet. Nämnden bör även på bästa möj-
liga vis och med rektors stöd tillse att samtliga forskare vid Högskolan är väl med-
vetna om vad god forskningssed innebär.  

 
2) Högskolan ska, för att minimera risken för ekonomisk påverkan på forskningsproces-

sen, tillse att:  
 

- alla ekonomiska avtal är tillgängliga för granskning 
- utbetalningar är baserade på formella överenskommelser i vilka anges former-

na för förvaltning och redovisning 
- ekonomiska överenskommelser är redovisade för och godkända av forskarens 

huvudman 

                                                 
1 Definitionerna är hämtade från SOU-utredningen God sed i forskningen (SOU 1999:4), se s. 48-50 samt s. 105.  
 
2 Avsnittet är baserat på regler, som har föreslagits av Medicinska forskningsrådet i skriften Riktlinjer för god medicinsk 
forskning. (MFR Rapport  Nr. 2:1996).  



 

- källor för ekonomiskt och materiellt stöd för forskningen anges vid publicering 
och/eller vid muntlig presentation av resultat och tolkningar.  

 

III. Hantering av anklagelser om vetenskaplig oredlighet 3  
 
 

A. Definitioner 
 

1) Anklagelser innefattar alla i skriven form, eller muntligen framförda uttalanden eller 
annan indikation på möjlig vetenskaplig oredlighet, som förs fram till FEN eller rektor 
och som avser personal anställd vid Högskolan Dalarna.  

 
2) Anmälan i god tro betyder en anklagelse framförd i den ärliga tron att vetenskaplig 

oredlighet kan ha varit för handen. En anklagelse är med andra ord i god tro om den är 
framförd med tanke på fakta som skulle motbevisa anklagelsen.  

 
3)  Anmälare  är den eller de personer som framför anklagelse om vetenskaplig oredlig-

het. 
 

4) Den anmälde är den person gentemot vilken en anklagelse om vetenskaplig oredlighet 
är riktad eller den person vilkens handlingar är under undersökning eller utredning. 
Det kan finnas mer än en anmäld i alla undersökningar och utredningar.  

 
5) Forskare innefattar anställd personal vid Högskolan Dalarna som bedriver någon form 

av forskning. Detta innebär att begreppet även avser forskarstuderande och projektan-
ställda.  

 
6) Forskningsmaterial/forskningsdokument betyder alla data, dokument, datafiler, disket-

ter eller alla andra skrivna  eller icke-skrivna redogörelser eller objekt vilka rimligen 
kan förväntas utgöra bevismaterial vid anklagelse om vetenskaplig oredlighet. Det kan 
innefatta kontrakt, forskningsansökningar, arbetsrapporter, anteckningar, korrespon-
dens, videofilmer, fotografier, bandinspelningar, röntgenfilm, biologiskt material, da-
tafiler och utskrifter, manuskript och publikationer, protokoll med mera.   

 
7) Förberedande undersökning avser insamlandet av information och fakta i syfte att ut-

röna huruvida en anklagelse eller ett tillsynes varande fall av vetenskaplig oredlighet 
föranleder en utredning.  

 
8) Intressekonflikt betyder att en persons intressen (verkliga eller tillsynes varande) in-

kräktar på en annan persons intressen. En potentiell jävsituation kan föreligga på 
grund av existerande eller tidigare personliga eller yrkesmässiga förhållande. 

 
9) Repressalier avser åtgärder som negativt påverkar en individs anställning, yrkesstatus 

eller privata situation.  
                                                 
3 Avsnittet bygger i huvudsak på de riktlinjer som anges i Sveriges Universitet- och Högskoleförbunds ”Riktlinjer för 
hanteringen vid universitet och högskolor av frågor om vetenskaplig ohederlighet” (1997) samt den policy, som har 
utarbetats av Office of Research Integrity vid U.S. Department of Health and Human Services, betitlad ”Model 
Policy for Responding to Allegations of Scientific Misconduct” (1999).  



 

 
10) Utredning avser en fullständig utredning och analys av alla relevanta fakta i syfte att 

utröna huruvida vetenskaplig oredlighet förekommit eller inte, och om så är fallet, 
vem som är ansvarig och i vilken omfattning den vetenskapliga oredligheten har före-
kommit.  

 
 

B. Förkortningar 
 
1) FEN är en förkortning för Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna. 

 
2) CEPN:s expertgrupp är en förkortning för Centrala etikprövningsnämndens expert-

grupp för oredlighet i forskningen.   
 
 

C. Beslutsordning  
 
När en anmälan eller misstanke om vetenskaplig oredlighet kommer till FEN ordförandes 
eller rektors kännedom fastställer FEN huruvida det finns tillräckliga bevis för att säkra en 
undersökning samt om anklagelserna kan definieras som vetenskaplig oredlighet. FEN ge-
nomför en förberedande undersökning om detta anses befogat.  
 
Rektor beslutar om huruvida en fullständig utredning ska genomföras eller inte. I de fall be-
slut fattas om en fullständig utredning ska rektor begära hjälp av CEPN:s expertgrupp. Rektor 
fattar på grundval av utredningen beslut om huruvida vetenskaplig oredlighet har förekommit 
eller inte. För beslutsgången därefter se avsnittet I. Information och påföljder.  
 

Yttrande från CPEN:s expertgrupp ska också inhämtas om den person som väckt frågan om 
misstanke om oredlighet, eller den person som misstanken riktas mot, begär det. Något ytt-
rande behöver dock inte hämtas in, om Högskolan Dalarna bedömer det som uppenbart obe-
hövligt. (Jfr 1 kap 16 § i högskoleförordningen (1993:100). I FEN:s hantering av anmälan 
ingår bedömning av huruvida ett inhämtande av yttrande från CEPN:s expertgrupp kan be-
traktas som ”uppenbart obehövligt”. Rektor beslutar om huruvida ett yttrande ska inhämtas 
från CEPN på initiativ av anmälare eller anmäld. 
 

 
 

D. Ansvar och rättigheter  
 
 

1) Personal  
 

All anställd personal vid Högskolan Dalarna ska rapportera observerad (misstänkt el-
ler tydlig), vetenskaplig oredlighet. Om en person är osäker på om en misstänkt inci-
dent bör definieras som vetenskaplig oredlighet eller inte kan FEN kontaktas för en in-
formell diskussion om det misstänkta felaktiga uppträdandet.  
 



 

Personal ska samarbeta med FEN och CEPN:s expertgrupp när undersökning och ut-
redning genomförs, såsom att till exempel tillhandahålla relevant bevismaterial.  
 
Anställda ska omedelbart rapportera alla fall av tydliga repressalier till rektor. 

 
Anställda har vidare rätt till konfidentiella samtal och konsultationer med FEN samt 
rätt att få råd och assistans i denna typ av frågor.  

 
 

2) Rektor  
 

Rektor beslutar om huruvida en fullständig utredning ska genomföras eller inte. I de 
fall beslut fattas om en fullständig utredning ska rektor begära hjälp av CEPN:s ex-
pertgrupp.  

 
Rektor beslutar även, på grundval av den bedömning som gjorts av CEPN:s expert-
grupp, om vetenskaplig oredlighet har förekommit eller inte.   
 
Rektor ska även, i de fall vetenskaplig oredlighet befinnes ha förekommit avgöra om 
det finns grund för att överväga disciplinära åtgärder samt att besluta om eventuella 
påföljder. Om personalansvarsnämnd finns inrättad är det denna som beslutar om på-
följder.    

 
Rektor ska i de fall vetenskaplig oredlighet inte befinnes ha förekommit avgöra i sam-
råd med berörda parter om det finns skäl att vidta särskilda åtgärder för att återställa 
den anmäldes/anmälares position och/eller rykte.  
 
Det åligger även rektor att tillse att varken anmälare, anmäld eller övriga involverade i 
ett ärende, såsom exempelvis nyckelvittnen, utsätts för repressalier under en utred-
ning/undersökning.  Rektor ska även vidtaga lämpliga åtgärder under undersökning 
och utredning för att förhindra repressalier emot anmälare, samt tillse att ställning och 
rykte skyddas hos sådana personer som framför anklagelser i god tro.  
 
 

3) FEN  
 

FEN ska handlägga inkomna anmälningar om vetenskaplig oredlighet samt om detta 
är befogat genomföra förberedande undersökningar.  

 
FEN ska vidare initiera en förberedande undersökning, om rektor anser det befogat 
p.g.a. att det pågår en tydlig ryktesspridning om vetenskaplig oredlighet.  
 
FEN kan vid behov förstärkas med särskilt utsedda sakkunniga. Dessa kan vara veten-
skapsmän, administratörer, ämnesexperter, jurister eller andra kvalificerade personer. 
De kan komma inifrån Högskolan eller utifrån.  
 
Med hänsyn till den betydelse som dokumentation och arkivbildning har, bland annat 
för utredningar om vetenskaplig oredlighet, ska FEN kontinuerligt överväga om det 
(inom ramen för de generella krav som finns rörande arkivbildning), finns särskilda 
aspekter som bör beaktas när det gäller arkivbildningen i forskningsverksamheten.  



 

 
 

4) Anmälare 
 
Anmälare ska framföra anklagelser i god tro, vidmakthålla konfidentialitet samt sam-
arbeta med FEN och CEPN:s expertgrupp.   
 
Anmälare har rätt att få:  
 

- möjlighet att vittna och lägga fram bevis under pågående undersökning  
- gå igenom de delar av undersökningsrapporten som har relevans för 

hans/hennes anklagelser eller vittnesbörd samt kommentera dessa  
- bli skriftligt informerad om slutgiltiga avgöranden och beslutade åtgärder 
- bli skyddad från repressalier 
- sitt behov av särskilt stöd tillgodosett i den mån som det är möjligt. Bedöm-

ningen görs i samråd med rektor.  
 

Om anmälare begär anonymitet, ska denna önskan alltid tillgodoses i den mån som det 
är möjligt. Anmälare ska dock informeras om att anonymiteten inte kan garanteras.   

 
  
5) Den anmälde 

 
Den anmälde ska vidmakthålla konfidentialitet samt samarbeta med FEN och CEPN:s 
expertgrupp.   
 
Den anmälde har rätt att få:   
 

- information om anklagelsen då en undersökning inleds  
- möjlighet att vittna och lägga fram bevis under pågående undersökning   
- gå igenom utkast till undersökningsrapporten samt kommentera dessa  
- bli skriftligt informerad om slutgiltiga avgöranden och beslutade åtgärder 
- rådgivning från jurist 
- hjälp med att reparera sitt rykte om han/hon inte befinns skyldig till vetenskap-

lig oredlighet om detta bedöms som nödvändigt. Bedömningen sker i samråd 
med rektor.  

 
 
 

E. Regler om offentlighet och sekretess 
 
1) Reglerna om offentlighet och sekretess medger att nedteckningar av vad som fram-

kommer vid hörande av olika personer liksom skriftligt material som tas in inom Hög-
skolan tills vidare behandlas som arbetsmaterial. Som sådant utgör det inte upprättade 
handlingar i tryckfrihetsordningens mening och är därmed inte allmänna (och därmed 
inte heller offentliga), handlingar i detta skede.  

 



 

2) En anmälan som kommer in skriftligen utifrån utgör däremot en till Högskolan in-
kommen handling och är därmed en allmän handling vid lärosätet. En sådan handling 
kan sekretessbeläggas bara med stöd av sekretesslagen.  

 
3) Sekretess ska, i den mån lagen så tillåter, råda under undersökningen för att skydda de 

inblandade. Om motsättningar uppstår mellan sekretesskravet och kravet på att finna 
sanningen, ska emellertid det senare prioriteras.  

 
4) Om rektor begär hjälp med utredning av CEPN:s expertgrupp så blir alla handlingar 

som ges in till Centrala etikprövningsnämnden.  
 

5) Beslut som fattas av rektor är, enligt vanliga regler om handlingsoffentlighet hos 
myndighet, allmän handling och ska ej sekretessbeläggas.  

 
6) Om vetenskaplig oredlighet skulle beläggas i uppdragsforskning, vars exakta innehåll 

det skulle kunna vara till skada för uppdragsgivaren att avslöja (och vars innehåll där-
för kan omfattas av sekretess vid Högskolan), ligger det vikt vid att beslutet rörande 
vetenskaplig oredlighet likväl avfattas så att det inte i sitt huvudinnehåll behöver sek-
retessbeläggas.  

 
7) Efter det att ett ärende avslutats ska ett komplett arkiv upprättas innehållandes under-

sökningsrapport samt kopior på alla dokument och annat material som har levererat 
till respektive från FEN/rektor. Arkiverat material blir allmänna handlingar och kan 
sekretessbeläggas bara med direkt stöd i sekretesslagen. 

 
 
 

F. Anmälan   
 

1) Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet görs till FEN:s ordförande. Skulle an-
mälan avse ordförande i eller ledamot av FEN, ska anmälan göras direkt till rektor 
som avgör ärendets fortsatta handläggning.  

 
2) Görs anmälan om vetenskaplig oredlighet till annan befattningshavare vid Högskolan 

än till FEN:s ordförande ska denne skyndsamt vidarebefordra anmälningen till ordfö-
rande, eller, i förekommande fall, till rektor.   

 
3) En anmälan ska vara skriftlig och välmotiverad med utförligt och noggrant angivande 

av det sakliga underlaget för anmälan. Anmälan ska göras i god tro.   
 

4) När en anmälan inkommer ska FEN snarast fastställa huruvida det finns tillräckliga 
bevis för att säkra en undersökning samt om anklagelsen kan definieras som veten-
skaplig oredlighet. 

 
5) I de fall FEN beslutar att inte gå vidare med en förberedande undersökning är nämn-

den skyldig att lämna en motivering till berörda parter 
 



 

6) FEN:s ordförande ska dock, vare sig en undersökning företas eller inte, alltid infor-
mera rektor om de anmälningar om vetenskaplig oredlighet som kommit till FEN:s 
kännedom. Därvid ska ordförande särskilt påpeka om det finns jävsfrågor att beakta.   

 
7) Om FEN avgör att anklagelsen dels tillhandahåller tillräcklig information för att tillåta 

uppföljning, dels kan definieras som vetenskaplig oredlighet ska FEN snarast påbörja 
den förberedande undersökningen.  

 
 
 

G. Förberedande undersökning 
 

1) Om inte FEN beslutar annat leder nämndens ordförande undersökningen. Nämnden 
eller, efter nämndens bemyndigande, ordförande kan lägga vissa undersökningsupp-
gifter i ett ärende på annan ledamot av FEN.   

 
2) Syftet med den förberedande undersökningen är att göra en preliminär bedömning av 

tillgängliga bevis samt att höra den anmälde och eventuella  anmälare och nyckelvitt-
nen. Syftet är inte att fastställa huruvida vetenskaplig oredlighet föreligger eller vem 
som var/är ansvarig.  

 
3) Efter det att FEN beslutat om att genomföra en förberedande undersökning ska FEN 

förvissa sig om att allt forskningsmaterial och alla forskningsdokument som är rele-
vanta för anklagelsen är säkrade.  

 
4) Den anmälde ska även ofördröjligen ges möjlighet att inkomma med ett yttrande med 

anledning av anmälan.  
 

5) FEN ska dessutom meddela den anmälde vilka nämndledamöter samt sakkunniga som 
kommer att genomföra den förberedande undersökningen. Detta ska göras inom 10 
arbetsdagar från det att beslut om att genomföra en förberedande undersökning har 
fattats. Om den anmälde inlämnar skriftlig invändning mot någon av de angivna per-
sonerna baserat på jäv eller intressekonflikt inom 5 arbestsdagar från det att den an-
mälde meddelats, ska rektor avgöra om påstått jävig medlem eller sakkunnig ska er-
sättas. 

 
6) Undersökningen innebär normalt att FEN intervjuar anmälare, den anmälde och nyck-

elvittnen, undersöker relevant forskningsmaterial och forskningsdokument samt ut-
värderar bevis och utsagor.  

 
7) Allt som framkommit under undersökningen ska föras in i en undersökningsrapport. 

Rapporten ska innehålla följande:  
 

- namn och befattning på FEN:s ledamöter samt eventuellt inkallade sakkunniga 
- anklagelserna 
- en redogörelse av hur undersökningen har genomförts 
- en lista över vilket forskningsmaterial och vilka forskningsdokument som har 

gåtts igenom 
- sammanfattningar av intervjuer 



 

- beskrivning av bevis som styrker huruvida en fullständig utredning bör göras 
eller inte 

- FEN:s rekommendationer ifråga om fortsatt utredning eller inte 
- huruvida andra åtgärder bör vidtas i det fall som en fullständig utredning inte 

rekommenderas.  
 

8) FEN ska förse den anmälde med en kopia på utkastet till undersökningsrapporten för 
kommentar och vederläggning. FEN, ska vidare, även förse anmälare, om 
denna/denne är identifierbar, med de delar av rapporten i vilka anmälares roll eller 
åsikt i undersökningen berörs.  

 
9) Eventuella kommentarer från den anmälde/anmälaren ska meddelas skriftligt till FEN 

inom 14 arbetsdagar från det att dessa erhållit rapporten. Alla kommentarer inlämnade 
av anmälare eller anmäld ska vara del av slutlig undersökningsrapport och förteck-
ning. Om FEN finner det lämpligt kan rapporten omarbetas utifrån de inkomna kom-
mentarerna.  

 
10) FEN överlämnar den slutliga rapporten samt eventuella kommentarer till rektor. Rek-

tor beslutar därefter huruvida en fullständig utredning ska göras eller inte.  
 
11) Rektor ska skriftligen meddela både anmälare och anmäld om det beslut som fattats 

samt påminna dem om deras skyldighet att samarbeta i de fall beslut fattats om full-
ständig utredning.  

 
12) Vid beslut, som innebär att misstanke om vetenskaplig oredlighet inte längre förelig-

ger, ska rektor överlägga med den anmälde om huruvida ytterligare åtgärder (såsom 
särskild information om beslutet eller dylikt), kan vara påkallade för att rentvå den 
anmälde. Rektor ska även, efter samråd med anmälaren, avgöra om några åtgärder bör 
vidtas för att säkerställa anmälarens rykte.   

 
13) FEN ska normalt slutföra undersökningen och inlämna en undersökningsrapport till 

rektor inom 60 arbetsdagar från sitt första möte, om inte rektor godkänner förlängning 
av goda skäl. Om rektor godkänner förlängning, ska skälen för detta arkiveras samt 
ingå som en bilaga i undersökningsrapporten. Den anmälde ska även meddelas om 
förlängningen. 

 
 
 

H. Fullständig utredning  
 

1) Om rektor beslutar om en fullständig utredning ska rektor begära hjälp av CEPN:s ex-
pertgrupp.   

 
2) I samband med en fullständig utredning gäller alltid de riktlinjer, som har fastställts av 

Centrala etikprövningsnämnden, avseende hur CEPN:s expertgrupp ska bedriva ut-
redningsarbetet.  

 
3) Efter det att rektor inhämtat utlåtande från CEPN:s expertgrupp ska rektor besluta om 

huruvida vetenskaplig oredlighet har förekommit eller inte. Om vetenskaplig oredlig-



 

het befinnes ha förekommit, ska i beslutet klart och tydligt anges vad för slags ored-
lighet i den vetenskapliga hanteringen som har belagts. Rektor ska även påtala om den 
finner att anklagelsen är ogrundad och enbart ägnad att skada den anklagade. Rektors 
beslut är inte överklagningsbart.  

 
 
 

I. Information och påföljder 
 

I de fall som beslutet innebär att man inte finner vetenskaplig oredlighet vara belagt gäller 
följande:  
 
1) Beslutet ska skriftligen meddelas till anmälaren och den anmälde.  
 
2) I dessa fall är det, med hänsyn till den utpekade forskarens vetenskapliga renommé, 

även av största vikt att beslutet görs känt. Rektor ska därför samråda med den anmälde 
om huruvida åtgärder bör vidtas i syfte att återställa den anmäldes rykte. Beroende på 
omständigheterna bör det övervägas om inte personer som har varit inblandade i eller 
medvetna om utredningen ska meddelas det slutliga utfallet av ärendet. Vidare bör det 
övervägas om inte beslutet och resultatet av utredningen ska publiceras i de forum där 
anklagelse om vetenskaplig oredlighet tidigare har publicerats.   

 
3) Rektor ska även, efter samråd med anmälare, avgöra vilka åtgärder, om några, som 

behövs för att återställa anmälares position och/eller rykte. 
 
 

I de fall som beslutet innebär att vetenskaplig oredlighet befinnes ha förekommit gäller 
följande:  
 
4) Beslutet ska skriftligen meddelas till anmälaren och den anmälde.  
 
5) I dessa fall ska rektor även göra en bedömning om huruvida särskild information bör 

lämnas, till exempel till vetenskapliga tidskrifter i vilka berört material har publicerats 
och om det finns behov av information i tidskriften om vad som har framkommit i sa-
ken.  

 
6) I de fall där den som befunnit ha gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet har ett 

vetenskapligt uppdrag hos någon myndighet, forskningsråd och/eller företag ska dessa 
instanser underrättas. 

 
7) Det ankommer vidare på rektor att avgöra om det finns grund för att överväga disci-

plinära åtgärder. Likaså ankommer det på rektor att i personalansvarsnämnd ta upp 
frågan om någon ska skiljas från sin tjänst.   

 
8) Eventuella påföljder, som till exempel kan bestå i en varning, löneavdrag, uppsägning, 

avsked eller åtalsanmälan, beslutas av rektor och/eller Högskolans personalansvars-
nämnd och är överklagningsbara. Regler för hanterandet av frågan återfinns närmast i 
högskolelagen (SFS 1992:1434), högskoleförordningen (SFS 1993:100), lagen om of-
fentlig anställning, 14-19 § (SFS 1994:260), förvaltningslagen (SFS 1986:223), lagen 



 

om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (SFS 1988:205) och verksförordningen 
(1995:1322). Allvarliga övergrepp kan även resultera i domstolsprövning. Skulle 
Högskolan inte vidta erforderliga åtgärder kan den bli skadeståndsskyldig.  

 
9) Då slutligt beslut om eventuella påföljder i fallet tagits, ska anmälaren och den anmäl-

de meddelas skriftligen. Tillika ska FEN och CEPN:s expertgrupp underrättas om be-
slutade påföljder.   

 
 


