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Remiss: Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning, SOU 2017:10 

Sveriges läkarförbund har fått ovanstående betänkande på remiss från Saco. Utredarens uppdrag var 

att undersöka behovet av en ny hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och 

lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet.  

Förslagen i betänkandet syftar till att bidra till värnandet av kvalitet och tillförlitlighet i svensk 

forskning, god forskningssed och allmänhetens förtroende för forskning. Förslagen innebär bland 

annat att frågor om god sed och oredlighet i forskning kommer att regleras i författning i större 

utsträckning än tidigare. Vissa av de föreslagna bestämmelserna bör dock snarast ses som ett 

förtydligande av rådande praxis än nya åtaganden för forskare och forskningsutförare. Förslagen 

innebär endast små eller försumbara ekonomiska konsekvenser för myndigheter och 

forskningsutförare. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 

Här följer några av förslagen i betänkandet:  

• Ett bärande förslag är en ny nationell nämndmyndighet, Oredlighetsnämnden, som föreslås 

ligga vid Vetenskapsrådet. Oredlighetsnämnden ska ta över uppgifter som i dag sköts av 

forskningsutförarna och Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala 

etikprövningsnämnden. Expertgruppen föreslås därmed läggas ner.  

• Oredlighetsnämnden ska utreda alla misstankar om oredlighet. Forskningsutförare ska vara 

skyldiga att anmäla alla misstankar om oredlighet i forskning till Oredlighetsnämnden. 

Enskilda personer ska ha möjlighet att anmäla misstankar om oredlighet till nämnden och 

nämnden ska kunna ta upp utredningar på eget initiativ.  

• Oredlighetsnämnden ska fatta beslut och inte enbart avge ett yttrande eller en 

rekommendation. Av beslutet ska det framgå om en eller flera forskare har gjort sig skyldig 

till oredlighet eller inte.  

• Det ska vara offentlig insyn i utredningar om oredlighet och det ska vara möjligt att överklaga 

beslut om oredlighet.  

• En lagfäst definition av oredlighet i forskning, där alla led i en forskningsprocess ingår, 

föreslås.  

• Fler forskningsutförare än idag ska ingå i systemet. Förutom statliga universitet och högskolor 

ska exempelvis övriga statliga och kommunala myndigheter, bolag och stiftelser ingå. 

• Statliga forskningsfinansiärer ska utforma gemensamma riktlinjer om hur de hanterar 

misstankar om oredlighet eller beslut om oredlighet.  



 

 

• Den goda forskningsseden ska stärkas för att minska risken att oredlighet uppkommer genom 

bland annat ett lagfäst krav på att den enskilda forskaren och forskningsutföraren ansvarar för 

att forskningen sker i enlighet med god forskningssed.  

• Universitet och högskolor får krav på sig att rapportera till Oredlighetsnämnden de ärenden de 

har haft och hur de arbetar för att främja god sed och förebygga oredlighet i forskning. 

Oredlighetsnämnden gör en årlig sammanställning av detta tillsammans med information om 

de egna besluten.  

• Forskningsmedel ska tillföras för forskning om oredlighet.  

• Om förslagen antas ska uppföljning och utvärdering göras efter fem år med det nya systemet. 

Betänkandet i sin helhet hittar ni här: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/02/ny-ordning-for-att-

framja-god-sed-och-hantera-oredlighet-i-forskning/ 

Ärendet handläggs av Ulrika Kaby, ulrika.kaby@slf.se, avdelningen för Politik och profession. 

Vänligen skicka ert remissvar till förbundet senast 2017-08-04. Vi är tacksamma om svaret sänds per 

e-post till PPAdministration@slf.se och att ni anger ärendenummer Gem 2017/0163 i ert svar.  

Med vänlig hälsning 

SVERIGES LÄKARFÖRBUND 

Avdelningen för Politik och profession 
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