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TF Tryckfrihetsförordningen
TFR Teknikvetenskapliga forskningsrådet

F orskningsetisk kommitté

Man kan ibland användningen forskningsetikkommitté.termen Ise av
sak spelar det dock ingen roll använder substantiv ellerettom man ett
adjektiv för beskriva vad dessa kommittéer åt.sigatt ägnar Kommittén
har valt använda sig den adjektivformen.att gängse Den stämmerav
också bättre med andra beskrivandeöverens "etisktermer som
prövning, etiska problem, frågoretiska och "Statensex.
medicinsk-etiska råd". En forskningsetisk kommitté sig etiskägnar
prövning forskningsverksamhet.av
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Författningsförslag

högskolelagen4 §l kap

lydelse:Nuvarande
såväl inås,kvalitethögsåskall attVerksamheten enavpassas

utvecklingsarbetet.konstnärligadetochforskningeniutbildningen som
personal ochhögskolornasförangelägenhetDet är gemensamen

utnyttjastillgängligadehögskolornavid resursernaattstudenterna
verksamheten.ikvalitethålla högföreffektivt att en

lydelse:Föreslagen
vetenskapensnås ochkvalitetså högskallVerksamheten att enavpassas

forskningeniutbildningensåväl isedgodochtrovärdighet värnas som
utvecklingsarbetet.konstnärligaoch det

ochpersonalhögskolornasförangelägenhetDet är gemensamen
utnyttjastillgängligadehögskolornavid att resursernastudenterna

verksamheten.ikvalitethålla högföreffektivt att en

högskoleförordningenkap1

följande tillägg:Föreslâs
oredlighet iförebyggaåtgärder förvidtaskallHögskolorna att13 §

misstankeutredningförriktlinjerfastställa omforskning avsamt
forskning.oredlighet i

högskoleförordningen3 kap

tillägg:följandeFöreslås
ellermänniskamedförsökinnefattarForskningsprojekt§13 som

enlighetkommitté iforskningsetiskiskallvävnadmänsklig prövas en
beslutsordning.ocharbets-fastställdhögskolamed varjeav

nuvarande 13 §14 §
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9 kap högskoleförordningen

F äreslås följande tillägg:
6 § 7 Utbildning i forskningsetik skall obligatoriskt inslag ist ettvara
all forskarutbildning ämnesområde.oavsett

13 kap högskoleförordningen

Föreslås följande tillägg:
6 § Beslut högskola avseende oredlighet i forskning fårav en
överklagas allmäni förvaltningsdomstol.
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betänkandetSammanfattning av

forskningensed igodochfrihetbalanseraAtt omansvar -

bättreviförkunskapvinnamål attövergripande är attForskningens ny
tilldenförändramöjligtoch förivi levervärldförstå attdenskall om

oberoendevarje forskarevägledande förmål skallbättre. Dettadet vara
ellerarbetardisciplini vilkenforskningen,finansierar manvem somav
intesigmoral skiljerForskningensbedrivs.nivå forskningenvilken

sedgod iönskvärdhetengäller ut-detmoralen närfrån allmännaden av
förregleryrkesetiskadet finnsPå sättarbete.övande somett sammaav

till dehänsynforskarsamhälletinomregler tardetfinnsyrkenandra som
verksamhet.för dennagällakanvillkorspeciella som

granskatkommitténharutredningarsamtligadirektiv förmedenlighetI
framhållavillKommitténjämställdhetsperspektiv.forskningsetiken ettur

värdemoraliskt värnaattochkvinnor mänmellan ettjämställdhet som
forsk-betraktadärmedblirforskarvärlden attJämställdhet i som enom.

jämställdhetsfrågoma i flerabelyserBetänkandetfråga.ningsetisk avse-
kommittéeretiskarespektive ikvinnor mänRepresentationenenden. av
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ochoredlighetvetenskapligkringproblematikengranskatKommittén har
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föråtgärderföreslårKommitténstuderats.hardenhanteringhällets av
iinsynallmänhetensoch ökaforskningioredlighetförriskenminskaatt
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forskningsprocessen. Kommittén föreslår också modell för utredningen
misstänkt oredlighet. Kommittén definierar oredlighet i forskningav en-

ligt följande:

Med oredlighet i forskning forskare avsiktligt och påattmenas en ett
vilseledande från de vetenskapligasätt gör kraven eller medve-avsteg

bryter allmänt accepterade etiskatet mot normer.

Vikten förebyggande arbete för minska förekomstenett ored-attav av
lighet i forskning torde kunna överskattas. Kommittén betonar behovet

utbildning goda ordningar och praktiska förutsättningarsamt för do-av
kumentation och arkivering forslmingsmaterial. Forskningsverksam-av
het skall dokumenteras så det möjligt för utomståendeär granskareatt

följa hela forskningsprocessen. Dokumentationenatt skall ske i enlighet
med de regler gäller för ägande- och förfoganderätten till forsk-som
.ningsmateriaL utifrån gällande sekretessbestämmelser.samt Material

vetenskapligt motiveratär skall dokumenteras fors-attsom spara av
karen. Denna skriftliga dokumentation skall vidimeras prefekt ellerav
motsvarande forskningschef. Dokumentation forskningsprocessenav
utifrån dessa riktlinjer skall bevaras i minst år.tio

Kommittén förespråkar modell för utredning misstanke ored-en av om
lighet i forskning påfasta de rättsliga ordningartar redansom som ex-
isterar och det ledningsorganen vid varje forskningsin-ansvar som
rättning har hög kvalitet i forskningen.värnaatt Kommittén föreslåren

aktuellt lagrum i 1 kap 4 § högskolelagenatt kompletteras enligt följan-
de:

Verksamheten skall så hög kvalitet nås ochatt vetenska-a ssas en
trovärdighet god sed såväl i utbildningenvärnas ipens oc somforskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet.

Övriga myndigheter bedriver forskning och de forskningsinrättning-som
bedrivs i privaträttslig form rekommenderas i sina arbetsord-ar som att

ningar införa liknande klausuler. Den i god och med tillräckligttrosom
sakligt underlag har anledning misstänka forskareatt oredlig iatt ären
sin forskning skall anmäla detta. Anmälan bör skriftlig och ingesvara
till rektor/myndighetschef eller motsvarande verksamhetschef. Anmälan
kan också inges till forskningens centrala färtroendenämnd se nedan

diarieför anmälan vidarebefordrar den till berördsom samt rek-
tor/myndighetschef eller verksamhetschef för forskningsinrättningannan
för förberedande undersökning. Rektor/motsvarande skall alltid in-en
formera förtroendenämnden inkommen anmälan, liksom resulta-om om

den förberedande undersökningen.tet Kommittén förordar kriterierav tre
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förut-nämligenforskning,ioredlighetutredningvidrättssäkerhetpå om
kompetens.ochopartiskhetsebarhet,

tvåstegsförfaran-iforskning görsioredlighet ettmisstänktUtredning av
undersökaskalllokalt. Denundersökning görs omförberedandede. En

falletså görsOmföreligger. äroredlighetmisstänkaskälfinns attdet att
Kommitténföreslårändamål attdetta rege-utredning. Förfullständigen

Nämndenförtroendenämnd.centralaForskningensinrättarringen en
forskningsinrättningar prövaellermyndigheter omuppdragskall av

bistå forsk-skallforskning. Densinioredligvaritforskareanmäld
be-sakunderlagdetbelysaochframmed somningsinrättningama att ta

handläggningrektorsImyndighetschefs/verksarrthetschefs ettavforhövs
avslutad.undersökningenförberedande ärlokaladendetefterärende att

domarkompe-två medvilkaledamötersjubeståskallNämnden avav
kanNämndentvå lekmän.ochmeriteringvetenskapligmed högtens, tre

beslutaskallNämndenbisittare.tidkortarefall för utseaktuelltvid ett
in-Ytterligareåtalsanmälan.ochdisciplinpåföljdrekommenderadom

föreslårKommittén attregeringen.utfärdasnämndenförstruktioner av
paragrafmedkompletteras angerhögskoleförordningen somenkap13

allmänifår överklagasforskningioredlighethögskolabeslutatt omav
iförvaltningsdomstol.

forskningsinrätt-myndighetsdrivnaandraochhögskoloruniversitet,För
utredningarsamband mediförvaltningsseltretesssedvanliggällerningar

på-intedet därutöver ärKommittén attforslcning.ioredlighet anserom
denförskyddtillsekretessbestämmelsesärskild somnågonmedkallat

oredlighet.misstänktföranmäldeller den äranmäler som

bedrivermyndighetvarjeochlärosätevarjeföreslår somKommittén att
åläggs,privaträttslig form,iforskningsinrättningvarjeliksomforskning,
vidutredningriktlinjer förbesluta enrekommenderas,respektive att om

på lik-utformasbörRiktlinjerna ettforskning.ioredlighetanmälan om
definitionerKommitténsforskningsinrättningar.samtligapåsättartat

arbete.i dettavägledandeföreslåsövervägandenoch vara

forskningprövningEtisk av

i Sve-granskningforskningsetiskförundersökt systemetharKommittén
då etiskaforskningsprocessen,helagällerprövningenetiskarige. Den

valfrån forskarensforskningsverksamheten, avi helaaktualiserasfrågor
samhällets forskningenstillämpningtillproblemställning avvetenskaplig

denprövningetiskförochmedvetandet ansvaret avetiskaDetresultat.
del i densjälvklarblimåsteiinbegripen var-forskaren ärverksamhet en
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dagliga reflektionen. Det forskaren självär ansvarig förär ytterstsom
forskningens moraliska halt. Moraliskt och detaljerad kunskapansvar

forskningens förutsättningar och olika risker förknippade medom den
hänger intimt Det primära och befogenheten för denansvaretsamman.
etiska prövningen forskningens genomförande måste det skäletav av
ligga själva forskningsverksamheten.nära Samtidigt finns risken att
forskaren blir hernrnablind och inte de etiska problemen i sambandser
med sin forskning. detAv skälet behöver det personliga komp-ansvaret
letteras med etisk prövning oberoende instans.en av en

Ett väl fungerande för etisk prövning dessutomsystem är förutsätt-en
ning för allmänheten ska kunna ha förtroende föratt forskningen. Den
etiska avvägningen gäller fyra aspekter forskningen:av
l Valet forskningsprojekt eller problem.av.

Genomförandet forskningsuppgiften.av
Ansvaret för forskningens konsekvenser.
Ansvaret följa den vetenskapliga utvecklingen.att

Forskningsetiska frågor aktualiseras inom alla forskningsfält. Kommit-
tén det viktigt etiska aspekter kan i alla deatt sammanhanganser tas upp
där forskningsprojekt diskuteras ochett prövas.

När det gäller kliniska läkemedelsprövningar, resultat skall ligga tillvars
grund för Läkemedelsverkets ställningstagande till registrering medletav
i fråga, det vikt det finnsär formaliserad beslutsordningatt ochav en att
denna inte innebär onödig tidsspillan. Det bör den forskningsetiskavara
kommittén har huvudansvaret för den etiska bedömningen.som

Beträffande försök människa finns idag frivillig grund fors-ett av
karsamhället inrättat prövningssystem skydd för de männi-ettsom ger
skor deltar i medicinska forskningsprojekt och forskningsprojektsom

finansieras via forskningsråden. För ytterligare minimera risker-som att
för försökspersoner föreslår Kommittén alla projekt innefattarna att som

försök med människa eller mänsklig vävnad skall genomgå etisk pröv-
ning oberoende kommitté. Detta skall regleras i förordning.av Kom-en
mittén föreslår tilläggsparagraf till högskoleförordningen med följan-en
de lydelse:

Forskningsprojekt innefattar Ãörsökmed människa ellersom
mänsklig vävnad skall i eroendeprövas forskningsetisk kom-en 0
mitté, enligheti med högskolavarje fastställd arbets- och be-av
slutsordning.
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lagklausul in-motsvarande generelladet önskvärtKommittén attanser
lik-myndigheter,bedrivs andraforskningdentäckaförs för avatt som
for-privaträttsligaorganiserade iforskningsinrättningar ärsomsom av

place-skalloch denskallslagförordning dettaHur ut, varseavmer. en
särskildföremålföreslås bli förrättsordningen,svenskadeninomras

beredning.

organiserarkommittéemaforskningsetiskaförespråkar deKommittén att
avvägningen,på etiskaden ävenliggertyngdpunktensåsitt arbete att

uppgift.också angelägenrnetodgranskningen ärvetenskapligaden enom
konsensus-och fattasrådgivandeskallbeslutKomrnittéernas somvara

föreslår KommitténavslagfallIöverklagas.intekanBeslutenbeslut. av
andraopinion"secondtillbör haforskaren rättansvarigeden enenatt

skall därförforskningsetisk kommittéiavslagBeslutbedörrming. enom
forsk-vilkavilken ellersådananvisning till rätt,innehålla samtenen

ytterligaretill förvända sigkanforskarenkommittéerningsetiska en
bedömning.

kommittéer.forskningsetiskaantalökatförslag kräverKommitténs ett
påstyrelseuniversitets/högskolasrespektiveföreslås inrättasDessa av

forskningsetiskakanlärosätenVidfrån rektor. separataförslag större
högsko-vetenskapsornråden. mindreVidskildaförinrättaskommittéer

lämpligaredetärendemängd, kanlåg attförväntadlor, med manvara
kom-etiskhögskolormindreandramedsamarbetar en gemensamom

högskolor-universitetens och detill störreanknytermitté, eller att man
vilkenstyrelse beslutarUniversitetets/högskolanskommittéer. omnas
forsk-etisk prövninggälla förskallbeslutsordningarbets- och avsom

ningsprojekt.

såväl forsk-bestå förkommitté börforskningsetisk representanterEn av
från rektorefter förslagbeslutarStyrelsenallmänna.detningen omsom

forskningsverksarnhetenstillmed hänsynledamöterantalet tagen om-
fårsåkommitténiledamöternavetenskapliga attutsesfattning. De man

Lekmän-vetenskapliga discipliner.från relevantarepresentationbreden
ellerkommunfullmäktigelandstings-,region-, motsva-nomineras avnen
och forskare,mellan lekmänfördelningjämnrande. börDet envara

antal ledamöterMandatperiod,könen.mellanfördelningjämnsamt en
universitet/högskola.styrelse förrespektivebestämssuppleanteroch av

forskningsetiskatill denåterrapporteringskerdetväsentligtDet är att en
Komrnittéema be-fortskridande.forskningsprojektskommittén ettom

Relevantaskall ske.återrapporteringsådanvilketsjälvaslutar sätt en
årligadenfinnas med iböråterrapporteringarfrån forskarnasuppgifter

uni-universitetets/högskolans styrelse. Itillkommittéema ingerrapport
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versitetens och högskolornas årsredovisningar till regeringen bör utveck-
lingen och effekterna de forskningsetiska komrnittéemas verksamhetav

redovisas. Detta bör framgå regleringsbrev.noggrant av

Universitet/högskola för utbildning etikkommittéemas le-ansvarar av
damöter bestrider i övrigt de kostnader förknippadesamt medärsom
verksamheten.

Forskningsfinansiärer universitet och högskolor harutöver självstän-att
digt för etikprövningen de projekt beviljarta medel. Detansvar av man
står dessa instanser fritt implementera komple-att system ettegna som

till den grundstruktur Kommittén föreslår.härment

Peer review-systemet i forskningsgranskningsvensk

Kommittén har granskat den s.k. review-modellen sedan längepeer som
ocksåregel i svensk forskningsgranskning.är Modellen innebär fors-att

kare bedömer kvaliteten i andra forskares arbete. Det väsentligt deär att
forskare utför denna granskning inte ovidkommande hänsyn vidtarsom
bedörrmingen. Objektivitet och sakkunskap vid utvärdering och bedöm-
ning såledesforskning forskningsetisk fråga.ärav en

Kommittén review i den optimala modellenatt ärstort settmenar peer
vid forskningsgranskning, föreslår vissa riktlinjer för stärkaattmen
opartiskheten i bedömningen, förbättra insynen i forslcningsgranslcningen
och därmed öka allmänhetens förtroende för den svenska forsknings-
granskningen. Riktlinjerna innefattar ökad medvetenhet jåvsreglerom
och dessas tillämpning. Rådens och stiftelsemas jävsregler bör fortlö-
pande och rådsledamöter eller beredningsgmppsmedlemmaröverses nya
måste informeras och förbinda sig följa gällande jävsregler. Förattom
huvudsekreterare och biträdande sekreterare i forskningsråden det inteär
förenligt med rådetuppdrag utanför påverkar tilltron till derassom
opartiskhet.

Könsfördelningen på nivåeralla i forskningsråd och forskningsstiftelser
bör jämnas Kommittén bedömer det detta område behövs bådeut. att
direkta insatser i form öronmärkta och fler kvinnor iav ex. resurser
prioriteringskomrnittéema ökadoch forskning för långsiktigt kommaatt

de bakomliggande strukturerna relaterade till kön. Högre omsättning
och påspridning rådsstyrelsens medlemmar,större för förhindraatt att

blir konserverande, föreslås också.systemet
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Kommitténsenligtbör,forskningsstiftelsema upp-ochForskningsråden
sittutvärderingarvetenskapligaregelbundna,genomföra avfattning,

offentli-måstereviewvidBedörrmingsunderlagen varaarbete. peereget
föreslårDäremottillåtasintebörbedömamaoch anonyma.varaga

fårbedömningenskedeinledandeisökande,den ettKommittén avatt
förhind-föroproblematiskthelt attintedetta äräven om -anonymvara - från vis-ämnesområden ochvissainomforskare,vissaatt avgrupperra

projektTvärvetenskapligaotillbörligt sätt.pålärosäten, ettgynnassa
änmesområdenfrån samtligasakkunnigagranskasalltidbör dessutom av

berör.projektetaktuelladetsom

öppet.granskningssysternet görsinnebärförslag merKommitténs att
för-kunnaforskningsråd skulleochforskaremellanKommunikationen

yttrande övermöjlighet ettsökande attden avgebättras att gavsgenom
tagitsbeslutOckså ärefterbeslut attslutgiltigt tas.innanbedörrmingen

skulleForskningsbedömningenviktig.beslutetförmotivendialogen om
Beträf-finansiär.sökande ochmellandialogblikunnadärmed av enmer

lös-praktiskaolikafinnsförverkligasskallöppenhetfande hur denna
tillgå.ningar att

forsk-ibedömningskriteriemaväsentligtocksådet attKommittén anser
graderingsskalorDeentydiga.ochklaraningsgranskningen som an-är

ochdifferentieradeskallbedömningsgrunderolika sam-förvänds vara
Grans-medel fördelas.ekonomiskamed hurkorresponderavälmantaget
varförtillmotiveringarutförligareochmöjlighet till längrebörkarna ges

forskarsamhällets li-tillMed hänsynavslås.eller tagetbeviljasprojekt
svenskaföreslår Kommitténstorlek attland Sverigestenhet i ett av

intematio-siganvändautsträckning börforskningsfinansiärer i högre av
dessa.måste ställasopartiskhetkravSammagranskare.nella

forskningenIntressekonflikter i

forskninguppståkanfrågor näretiskaanalyseratharKommittén som
Sam-industriella intressen.medsamverkanifinansierasellerbedrivs

akademiskmellansamverkankravhögrealltställerhällsutvecklingen
ochiproduktion. Dennaochutvecklingsarbeteindustrielltochforskning

industriellamellanforskningssamverkanökningönskvärdasigför av
medförknippademellertidkanforskningakademiskoch varaintressen

problem.etiska

medvetenhetenökaangeläget attdet attbedömer omKommittén som
"ettsådantNågotintressestyrd.mindreelleralltid somforskning är mer

uppnå imöjligttorde intekunskapsbyggande" attförutsättningslöst vara
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renodlad form. Utöver bindningarfinansiella pekar Kommittén påen
kopplingar i form band,personliga akademiska och kompetensan-av
knutna kontakter ideologiska bindningar. I takt med samarbe-samt att

mellan industri och akademisk forskning ökartet ställs etiska kravnya
forskaren och forskningen. Som central forskningsetisk frågaen

framstår vikten bevara allmänhetens förtroende för forskningen.attav
Problemet med intressekonflikter bör beaktas inom all forskning oavsett
finansieringskälla. centralaDet inte huruvida forskaren självär bedömer

han/hon låtit påverkassig sina bindningar,att vilka kopplingarutanav
verkligen föreligger. Att forskaren redovisaröppet dessa därförärsom
forskningsetiskt perspektiv föredra.ett attur

Kommittén bedömer redovisande förekommandeöppet intres-att ett av
sebindningar det bästa minska riskenär försättet otillbörlig påverkanatt
och samtidigt bevara allmänhetens förtroende för forskningen. Som en
övergripande rekommendation föreslår Kommittén därför forskareatt
alltid skall redovisa ekonomiska bindningar. Utöver redovisningen av
ekonomiska bindningar det i första hand forskarensär ieget ansvar -
andra hand arbetsgivarens bedöma vilka bindningaratt äransvar som-
relevanta redovisa i det aktuella forskningsprojektet. Erfarenhetenatt
visar forskningen vinner möjliga öppenhet.största Universitetatt och
högskolor och andra myndigheter bedriver forskning bör i sina rikt-som
linjer avseende arbetstagarens redovisning bisysslor grundregelnav ange
angående ekonomiska bindningar. Forskningsinrättningar drivs isom
privaträttsliga former rekommenderas införa motsvarande riktlinjer i
sina arbetsordningar.

Användning personuppgifter i forskningenav

Kommittén har studerat utformningen forskningsetisk granskningav av
projekt innefattar användning Användningensom av personnummer. av
genetisk och medicinsk information i forskningssammanhang,annan

DNA-analyser, har analyserats. Kommittén konstaterar forsk-ex. att
ningsprojekt baserade personuppgifter sedan utredningsdirektiven
skrevs fåtthar lagreglering förenlig medär Kommitténs uppfatt-en som
ning all forskning inbegriper människa skall bli föremål för be-att som
dömning forskningsetisk kommitté. Principen informeratav om sam-
tycke bör utgångspunkten för godkännande forskningsregister.vara av
Eventuella från denna princip måste motiveras särskilt.avsteg

Kommittén de lagarna personuppgiftslagen, hälsodatare-attanser nya
gisterlagen vårdregisterlagenoch tillgodoser de krav på vämande denom
personliga integriteten vid forskning med hjälp personuppgifterav som
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allmän-förförutsättningoch är attställaharallmänheten rätt enatt som
skallpersonuppgiftsbaserad forskning inte äventy-förförtroendehetens

ochhälsodataregistrenrörandelagstiftningenKommittén attanserras.
med hjälpforskninginnebördenmedförtydligas attbörvårdregistren av

pri-ochvårdregistren i landstingochhälsodataregistermyndigheternas
prövning.forskningsetiskgenomförasfårvård inte utanvat

svår detroll därochviktigharkommittéemaforskningsetiskaDe en
förriskermetodik ochochforskningsrelevansbedömabådegäller att

kom-forskningsetiskadeangelägetdärförintegritetsintrång. attDet är
utveckladvälEnepidemiologisk kompetens.tillgång tillmittéerna har
enskildesskydd för dentillräckligtnödvändigt,lagstiftning är ett men

personregisteransva-ligger attintegritet. Det största ansvaret
tillochsäkerhetsrutinersina attkontinuerligt överrig/forskare serser

praktiska arbetet.i dettillämpasintentionerlagstiftamas

biobankerutredningNy om

ochangelägenreglerasskall ärbiobankemas.k.deFrågan hurom
dimensioner. Nynäringspolitiskaochbåde etiskaoch harkomplicerad
informationDNA-sekvensering kantillmöjlighetenteknik med omge

behand-sjukdomar. Dettaärftligaförekomstenocharvsanlag nyagerav
Biobankemaetiska problem. ärsamtidigtlingsmöjligheter nyaresermen

läkemedel,säkrareutprovandetiforskarnahjälpmedel förviktiga av nya
genetis-och denintegritetskänsliginformationenkansamtidigt varamen

ocksåindividenundersöktadenangår barainte utaninformationenka
användningenförutformasriktlinjeretiskasläktingar. Innandennes av

stårintressenmåste de olikainformationmedicinskformdenna somav
inte bedömtssådan analys hardjupgående analys. Enspel varaen

förfogande.Kommitténsstår tilltiddenförmöjlig inom somramen
skynd-biobankermed hjälpforskningdärförföreslårKommittén att av

utredning börsådanutredning.särskild Iföremål förskall bli ensamt
behandlas ibörinformationgenetiskhuranalyseraingå uppdrag attett

bio-behandlas inomfrågor intemån dessai denregister,journaler och
teknikutredningen.

forskningsetikiforskningUtbildning och

i etikutbildningomfattningochutformninggranskatharKommittén av
forskning iLikaså behovet ämnetharforskarutbildningen.inom av

funnit detkartläggningiharKommittén attforskningsetik övervägts. en
och intedifferentieratforskningsetikutbildning i ärförsvenska systemet

åliggaföreslår det börKommitténolika lärosäten. attvidjämförbart
utbildning iförlokal planhögskola upprättauniversitet ochvarje att en
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forskningsetik. ocksåKommittén föreslår varje fakultet bör upprättaatt
handledarprograrn, där handledare utbildas i forskningsetiska frågorett

fusk och oredlighet, arkiverings- och sekretessbestämmelsertypenav
handledarens för förmedlingen forskningsetiskasamt ansvar av normer

till de forskarstuderande. Utbildning i forskningsetik bör ämnesan-vara
knuten och de ansvarande lärarna bör företräda dubbel kompetens:en
dels i moralfilosofi/tillämpad etik, dels i den aktuella forskningsinrikt-
ningen.

föreslårKommittén tillägg i högskoleförordningen, där utbildning iett
forskningsetik skrivs obligatoriskt inslag i all forskarutbild-ettsom
ning, ämnesornråde. Utbyggnaden utbildningen kräver i sinoavsett av

ökad satsning forskning i forskningsetik. En förutsättningtur fören
ökad satsning på utbildning och forskning i forskningsetik ären att

tjänster lektors- och professorsnivå kan tillskapas. Utvecklandet av
tvärvetenskapliga forskningsmiljöer bör stimuleras. Medel för dessa
satsningar behöver avdelas i budgetarbeten och i universitetens och hög-
skolornas verksamhetsplaner.

Öppenhet och insyn i forskningsprocessen

Kommittén bedömer ökad öppenhet och insyn i forskningsprocessenatt
nödvändig förutsättningär för allmänhet och beslutsfattare skallatten

kunna ha förtroende för forskningsverksamheten. Det också viktigt förär
forskare, i allt högre grad arbetar inom specialiserade kunskaps-att som

och kompetensområden, inte skall förlora det utomdisciplinära perspek-
tivet på forskning.sin För möjliggöra denna öppenhet och dialogatt
mellan forskare och allmänhet föreslår Kommittén åtgärder.rad Pro-en
fessionaliseringen journalistiken bör öka, med fler kritiskt skolade ochav
väl insatta vetenskapsjoumalister. Likaså behövs ökad satsning påen
forskning kring skämingspunktema mellan vetenskap och samhälle. Po-
pulärvetenskap bedöms Kommittén viktigt instrument förett attav som
förbättra förtroendet mellan forskare och allmänhet. Kommittén betonar

populärvetenskapen bådehar och inomvetenskapligtatt värde.ett utom-
Kommittén föreslår ocksådärför forskares populärvetenskapligaatt
framställningar bör tillmätas meritvärde. För öka allmänhetens insynatt
i vetenskapssamhällets beslutsprocesser och villkor fortsattär sats-en
ning på hus och lekmannakonferenser viktigt.öppna

Dessutom föreslår Kommittén bildandet intresseorganisationav en ny
med uppgift stimulera kontakten mellan forskarvärlden och samhälletatt
utanför denna. föreslårKommittén regeringen uppdrar Forsknings-att
rådsnämnden, alternativt den i Forskning 2000 föreslagna rådsöver-
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kon-förintressenterlämpliga ettinbjuda attnärrmden,gripande att
Forskningenintresseorganisation medbilda namnetstituerande möte en
samlar andraparaplyorganisationföreslås bliDennaoch Folket. somen
arbetsvillkorresultat,vetenskapensintresseharorganisationer avsom

friståen-föreslås heltFolketochForskningenarbetsformer.och vara en
stimulera tillpå olika mötensättuppgiftorganisation. Dess ärde att

intres-andrapolitiker ellerochforskaremellanellerforskarvärldeninom
Be-studieresor.kurser ochkonferenser,i formskekanDettasenter. av

betydelsefullaocksåopinionslägeoch ärforskningsfrontvakning av
särskildaocksåföreslåsFolketochForskningenuppgifter. arrangera

"lekfolkskonferenser".

innehållerstyrelse representanterledsFolketochForskningen somav en
valtsockså medlemmarmedlemsorganisationema,för de somstörre men
ellerpolitikerochtekniska kompetensellervetenskapligasingrund av

frågor ellerforskningspolitiskaförsärskilt intressevisatpublicister som
ochekonomiorganisationensförStyrelsenpopulärvetenskap. ansvarar

verksamhetendagligainriktning. Denverksamhetenstillställningtar
litetochgeneralsekreteraredirektör/ ettbeståendekansli,leds ett enavav

grundanslag,litetskerFinansieringen ettmedarbetare. somantal genom
någonfrånellerUtbildningsdeparternentetfrån regeringenkan komma

från organisa-avgifter destiftelse,forskningsfinansierande samt genom
såledesekonomi kommerOrganisationens attmedlemmar.tioner ärsom

denangelägenåterspegla hur vara.anses

be-och derollforskarensockså analyserat expert,Kommittén har som
Kommittén beto-medför.expertrollenförpliktelserochgränsningar som

förharexpertkunskapensåväl forskare avnämare ansvaravatt somnar
politis-samhälle och"proffstyckare. Närochmellanskilja experteratt

ökarkunskap,ökadeforskningensberoendealltblirka beslut avmer
fårochmassmedialt kändablirfåtal forskareförockså risken age-ettatt

kompetens.professionellharde inteområden därexpertersomra
kunskapsupp-ochspråkhanteringmedvetenbör attForskaren omvara

offentligai detseminariumforskarensidensammaintefattning är som
disciplinensdenibegränsningarupplysaHan/hon bör egnarummet. om

kompetensen.denräckviddenmetodanspråk och egnaav

tillsynochRedovisning

hög-från universitet,årsredovisningarnaiföreslår detKommittén att
framgå hurforskningsråd skallklartochsektorsforskningsorganskolor,

vetenskapensuppdraget tro-med värnaåret arbetat attunder omman
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värdighet och god forskningssed effekterna de insatsersamten av som
gjorts. Följande punkter bör finnas årsredovisningarna.med i

Redovisning åtgärder för förebygga och minska oredlighetatt iav
forskning redovisning för utredningsamt misstänktsystemav av
oredlighet.
Redovisning de forskningsetiska komrnittéemas verksamhet.av
Redovisning åtgärder för stärka reviewatt vidav systemetpeer
forskningsgranskning.

4. Uppgift åtgärder för forskares redovisning intressekonflikter.om av
Redovisning utbildningsplaner i forskningsetik åtgärderoch förav att
stimulera forskning i forskningsetik.
Redovisning åtgärder för främja insyn och öppenhet iatt forsk-av
ningsverksamheten.

Beträffande kliniska läkemedelsprövningar har Läkemedelsverket och
Socialstyrelsen tillsynsansvar. Gentekniknämnden har tillsammans med
övriga operativa myndigheter det gäller etikprövningnär i samband med

ocksågenteknik i lag stadfäst tillsynsansvar.ett

Resursbehov

En del Kommitténs förslag kräver tillskott förett extraav attav resurser
kunna genomföras. I del fall beräknar Kommittén docken att resurser
kan tillskapas inom redan befintliga anslag. Medel för dessa satsningar
behöver avdelas i budgetarbeten och i universitetens och högskolornas
verksamhetsplaner. Kommittén föreslår de resursbehovatt extra som en

påsatsning utbildning och forskning i forskningsetik och tillskapandet av
organisationen Forskningen och Folket nödvändiggör beaktas när omp-
rioriteringar medel i samband med bearbetningengörs de förslagav av

väckts den forskningspolitiska utredningen Forskning 2000.som av
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E-post: Lars.Weinehall@epiph.umu.se
Barbro Westerholm fp, ledamot riksdagen, ordförandeav

Skeppargatan 80, 114 59 Stockholm
E-post: Barbro.Westerholm@Riksdagen.se

1 3 Sekretariat
.

Mats G. Hansson, docent i etik, huvudsekreterare
Institutionen för Folkhälso- vårdvetenskap,och
Uppsala Science Park ,751 85 Uppsala
E-post: mats.hansson@socmed.uu.se

Anna T. Höglund, doktorand i etik, biträdande sekreterare.
Institutionen för Folkhälso- vårdvetenskap,och
Uppsala Science Park ,751 85 Uppsala
E-post: Anna.Hoglund@teol.uu.se

Karin Dahlberg, doktorand i etik, biträdande sekreterare
Teologiska institutionen, Box 1604, 751 46 Uppsala
E-post: Karin.Dahlberg@teol.uu.se

1.4 Sammanfattning av

utredningsdirektiven

Anslaget i regeringens direktiv Dir.1997:68 brett.är Man önskar en
genomgripande analys etiska frågor i forskningen. Kommitténsav sam-
manfattning följer.utser som

Kommittén skall föreslå åtgärder för uppnå tillfredsställande han-att en
tering frågoretiska i forskningen. Etiska frågeställningar uppstårav när
olika värden kommer i konflikt med varandra och aktualiseras under hela
forskningsprocessen. Den forskningsetiska prövningen kräver god kän-
nedom fakta och lyhördhet för vilka värden kan vinnas eller ris-om som
keras förlorade. frågorEtiska har sällan någraatt enkla Genomsvar.
utbildningsinsatser och olika för forskningsetisk prövning kansystem en
systematisk etisk reflektion stimuleras. Kommittén skall samarbeta med
den parlamentariska utredningen forskning dir. 1997:67, medom ut-
redningarna djurförsök dir. 1997:43 och 1997:44 och med andraom
berörda utredningar, myndigheter och någonövervägasamtorgan, om
form författningsreglering behövs, och i förekommande fall föreslåav
regler och åtgärderövriga finansiering.ex.
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i etikutbildningoch omfattningutfommingskall granskaKommittén av
kan ökaåtgärderandraforskarutbildningen övervägainom samt som

regivilkeniforskningen,frågor ietiska oavsettmedvetenheten om
forskningsetik böriforskning ämnetBehovetbedrivs.forskningen av

också övervägas.

ochoredlighetvetenskapligkringproblematikenbelysaskallKommittén
forskarsarnhällets hante-formerochomfattning samtfusk. Företeelsens

kanhurskallKommittén övervägaingå i analysen.börring den manav
föreslåbehövs,och, detoredlighetvetenskapligförriskernaminska om

ochforskninggranskningforskarnasförreglertydligare etiska avegen
insyn.allmänhetensför

expertrollensmedvetenhetforskarnasanalyseraskallKommittén om
ochforskningutvärderingvidförpliktelser,ochbegränsningar avex.

samhällsproblem.bedömning av

forskare be-därreview-modellen,skgranska denskallKommittén peer
svårigheterde särskildaocharbeten,forskaresandraikvalitetendömer
där litenstorlek,Sverigeslandimed dennauppkommakan ett enavsom

många beslut.inflytande överharforskareetablerade stortgrupp

uppståkanproblem näretiskadeockså analyseraskallKommittén som
industriella intressenmedsamverkanifinansierasbedrivs ellerforskning

sigkunskapsbyggandeförutsättningslöst görintressenandraeller där än
gällande.

fors-ochÖppenhet forskningenförtroendet förförutsättning förär en
behöveroffentliga insynendenKommittén skall övervägakarna. om

forskningsprocessen.iinsynallmänhetensbelysaökas, samt

gjort föroch andraforskarsarnhälletvad attundersökaskallKommittén
vetenskapligasnabbafrågor denforskningsetiskadelvismöta somnya
föreslå åtgär-ochundersökaskallKommitténmedför. ävenutvecklingen

når berördafrågorprincipiellainformationhurder nyaomavsersom
forskningsresul-tillämpningochforskningbådegällakanDet avorgan.

tat.

granskningforskningsetiskförhurundersökaskallKommittén systemet
nödvändiga. Enbedömsförändringarföreslå deochi dagfungerar som
människorharforskningskallutgångspunkterna att somsomvaraav

finan-granskning,etiskföralltid skall oavsettforskningsobjekt utsättas
forskningen.utföraresiär eller av
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De regionala och lokala forskningsetiska kommittéemas ochverksamhet
arbetssätt skall granskas. Hur avvägningar mellan eventuella kun-görs
skapsvinster och risker, hur behovet offentlig insyn kan tillgodosesav

huruvida etiska avvägningar i kommittéerna och det medicinskasamt
vardagsarbetet skiljer sig skall analyseras. Kommittén ocksåskall

det bör finnas möjlighetöverväga till överprövning de forsknings-om av
etiska kommittéemas beslut.

Kommittén ocksåskall föreslåoch hur de forskningsetiskaöverväga
kommittéerna bör Kommittén bör särskiltsarmnansatta. övervägavara

lekmannainflytandet skall förstärkas, andra kompetenser bör till-om om
föras komrnittéerna, behovet jämn könsfördelning i kommittéernaav en

landstingen bäst skickade lekmannarepresentanter.ärsamt att utseom

Mot bakgrund Datalagskommitténs förslag skall ocksåKommitténav
undersöka föreslåoch utformningen forskningsetisk granskningav av
projekt innefattar eller personuppgifter, såsom personnummer som ge-
netisk eller medicinsk information.annan

Kommittén skall belysa den internationella debatten utvecklingensamt
forskningsetik i andra länder och beakta konsekvenser för Sverigeav av

internationella konventioner.

1.5 Kommitténs arbetssätt

Kommittén har valt till sin hjälp knyta särskilda för olikaatt experter
delfrågor i utredningen. Ett antal har detta deltagit istort experter sätt
utredningen. vissa fallI har bidragit med fram längreexperten att ta en

sitt kunskapsområde. I andra fall har givitrapport eget experten
muntliga föredragningar i samband någonmed utfråg-Kommitténsav
ningar och seminarier. Vilka detta bidragit till utredningensättsom
beskrivs i inledningen till de olika kapitlen. Kommittén har också vid ett
flertal tillfällen haft god hjälp Riksdagens utredningstjänst för att taav
fram olika underlag.

Kommittén ocksåhar försökt stimulera till bred diskussionen deen om
forskningsetiska frågorna anordna antal offentliga semina-att ettgenom
rier de olika universitetsortema. Tillsammans med Cancerfonden,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Landstingsförbun-
det, Medicinska forskningsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Vårdalstiftelsenoch vårenarrangerades 1998 sju seminarier i forsk-
ningsetik från Göteborg Umeåi söder till i Kommittén vill tackanorr.
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seminarierdärmed gjorde dessaochbekostadedessa medarrangörer som
delfick Kommitténseminariernagenomföra. Genom tamöjliga avatt

frånforskningsetikenordningar förpå nuvarandesynpunkterkritiska
framtiden.uppslag införockså många godai landetforskare runtom men

forsk-frågorna oredlighet ikringgenomlysningfå bredl syfte att aven
Attden1998maj värnaKommittén ining sände rapportenut egna om

forskningssed. Rapportgodochvetenskapens integritet veten-omen
särskildabehandlas i detFrågorna störreremiss.oredlighetskaplig

föreliggande betänkande.ii forskningoredlighetkapitlet om

samrått med ordföran-harhuvudsekreterareordförande ochKommitténs
utredningensforskningspolitiskadenhuvudsekreterarede och

djurförsöksetiskaKommittén detvå tillfällen;2000 vidForskning om
vidxenotransplantationKommitténtillfälle;vid ettnämnderna ett om

tillfälle.vidBioteknikutredningentillfälle ettsamt;

medsamrnanträffatharhuvudsekreterareordförande ochKommitténs
Kommittén träf-vid tillfälle.Råd SMERMedicinsk-EtiskaStatens ett

samråd tillfälle.vid ytterligareförockså helhet SMERi sinfade ett
också med Me-gång sarnrnanträffatunder utredningensharKommittén

haroch sekretariatetik. Ordförandeförforskningsrådets nämnddicinska
diskute-utredningen ochsammanhangolikadärtill i rad representeraten

endast deforskningsetik. Härdelfrågor kring nämnsolika samman-rat
kapitel: Et-till respektiveinledningensärskilt ibeskrivshang intesom

Utbildnings-St0ckh0lm;konferens iinternationellMedicinehics in
Gentek-Lantbruksuniversitet;vidforskare Sverigesdag med gruppen

Uppsala, Seminarium Ingenjör-forum iForskningsetisktniknämnden;
biobanker och seminariumsvetenskapsakademien; Seminarium omom

klinis-forskningsrådet; SeminariumMedicinskakvalitetsutveckling om
forsk-IdéseminariumLäkemedelsverket;läkemedelsprövningarka om

Uppsala länsLäkemedelskommittén iUppsala;journalistik iochning
med forsk-Göteborg; SeminariumVetenskapsfestivalen ilandsting;

med doktoran-forskningsråden; Seminariumvidningshandläggare
svenska lärosäten.dombuden vid
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ochfrihetbalanseraAtt2 omansvar -

forskningensed igod

kapitletSammanfattning av

bättrekunskap förmål vinnaövergripandeForskningens är attatt ny
tillmöjligt förändra denoch förlever iförstå den världskall att om

varje forskare oberoendevägledande förmål skalldet bättre. Detta vara
ellervilken disciplin arbetariforskningen,finansierar manav vem som

sig inteForskningens moral skiljernivå bedrivs.på forskningenvilken
god sed igäller önskvärdhetendetfrån moralenallmännaden ut-när av

regler fördet finns yrkesetiskaPåarbete.övande sättett somsammaav
forskarsamhället hänsyn till deregler inomfinns detandra yrken tarsom

verksamhet.för dennakan gällaspeciella villkor som

granskatutredningar har kommitténför samtligadirektivI enlighet med
framhållajämställdhetsperspektiv. Kommittén villforskningsetiken ettur

värdemoralisktkvinnor och värnamellanjämställdhet män attettsom
forsk-därmed betraktablirforskarvärldeniJämställdhet att ensomom.

jämställdhetsfrågoma i flerabelyserfråga. Betänkandetningsetisk avse-
kommittéeri etiskarespektivekvinnorRepresentationen mänenden. av

dennakönsfördelning ijämngranskats. Enharoch beredningsgmpper
inte ibetänkandet. Att kvinnorgenomgående iföreslåstyp grupperav

forskningsbidrag har analyserats,erhållerutsträckning mänsomsamma
slag.missgynnande dettaförhindraåtgärdertill förliksom förslag att av

forskarvärlden yrkes-itrakasseriersexuellaFörekomsten enses somav
trakasserierna,dendär fokusfråga för forskare, utövaretisk är som

också hurSlutligen diskuterasdem.drabbasdenän avsnarare som
genomdrivandethinder förforskarvärlden kanhierarkin inom utgöra ett

förändringar.av
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2.1 God forskningensed i

I den offentliga debatten används begreppen "moral, sed"god och
årenetik Under de kan viss för-senaste noteravartannat.om man en

språkbruket såändring i förfarande förr betecknadesettatt som som
"oetiskt.omoraliskf i dag oftare beskrivs Delvis beror pluralis-som

Sverige de internationellai begreppsanvändning i att motsvaran-men
begreppsinnehåll.de olika Tys-är äventermerna sammaom man avser

kans etik moralfilosofi och latinets "moralengelskansmotsvarar
står Sverigeför sak grekiskans "etik". I "etik forsk-är ettsamma som
ningsämne vid filosofiska teologiska fakulteter.och Det ankommer inte

någraföreslå riktlinjerutredningen för hur deatt gemensamma
någonsvenska skall användas, och ordningbegreppen därvidlag i den
målallmänna uppnå.debatten torde omöjligt försöka En vissattettvara

rådadock olika svenska begreppenstorde de tyngdpunkter.samsyn om

Med finns individens vandelmoral betoning med ofta invandaen
och något oreflekterade uppfattningar vad fel och bju-är rätt,somom
dande plikt. Etik betonar istället den reflekterade moralen. Den är re-

låtersultatet den med uppfostran invanda moralen kri-attav man egna
tiskt ifrågasättas. Kanske bör vissa uppfattningarövergeman som var-
ande fördomar dem i ljuset kunskap. Genom etisknär man ser av ny re-
flektion ocksåställs värden och intressen i kritisk belysning.motsatta
"Etik" ståskulle därmed kunna för den reflekterade moralen". Emellan
dessa vilket dåkan begreppet god sed",sättaman avser en gemen-

praxis. forskningen denmoralisk God sed i moraliska praxisärsam som
dåutvecklas forskningens olika aktörer i dialog med det omgivande

samhället forskningsverksamheten.kritiskt reflekterar kring

frågorEtiska aktualiseras forskningsprocessen, fråni hela forskarens val
vetenskaplig problemställning till samhällets tillämpning forsk-av av

ningens frågeställningar uppstårresultat. Etiska olika värden kom-när
i konflikt med forskningsmetodvarandra. I valet vid kliniskmer av en

måstestudie forskaren avvägning mellan värdet dengörat.ex. en av
kunskap söker och de risker tvingas patienter för. Närutsättaman man

teknik för växtförädling utvecklas ställs ibland risker för miljön motny
olika nyttoaspekter. Hela forskningsprocessen liksom forskarens roll
måste bli föremål för analys,etisk främst forskarenen noggrann av
själv. Den forskningsetiska kräverprövningen god kännedom faktaom
och lyhördhet för vilka värden kan vinnas eller riskerar förlo-attsom
rade. viktiga stårNär värden spel det moraliskt bådeansvarsfulltär
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innebärmoraliskaDetforskning. ansvaretnej tilloch sägasäga attatt
försök.uteblivetförmåsteockså etttaatt ansvarman

vetenskapligapå sinasökaochfonnulerafrihetForskarens svarenatt
Utannå kunskap.förförutsättningviktig att enfrågeställningar nyär en

forskarsamhälletiaktörerolikamellanansvarsfördelninggenomtänkt
värdenviktigariskeraravvägningenetiskaför denisamhälletoch stort

balanserasalltidmåste motforskningi ansvar.Frihetförlorade.att
skall kunnasådan balansföreslå huruppgiftutrednings är attDenna en

för-okontroversielltoch attsjälvklartuppfattaskanuppnås. Det som
klander-moralisktoredlighet ärellerplagieringdata,falskning annanav

missförhållandendessamedtillrättakommaförsökBeträffande attvärt.
ivärdekonflikterolikabalanseraförsöken enivägledning attoch för

siglutaetiktraditioner mot.olikadock attfinnsprövningforskningsetisk
eti-diskussionallmänbakgrund omhärbeskrivsDessa mot merenav

grunder.kens

inomteorierochgrundbegreppNågra2.2

etikvetenskapen
skallvärdenolikahurtvisterlösaförförutsättning av-första attEn om

samtal.delta ivillmänniskorvarandra gemensammaär attvägas mot
ing-därsamtalsplanfrågor förutsättermoraliskaSamtal i gemensamen

Detålder eller kön. ärexempeltillkrafttolkningsföreträde ihar aven
likaprövningetisk äriArgumentetgäller.primat enargumentets som

iprofessorngymnasieeleven,framförsdetmycket värt oavsett avom
ellerriksdagspolitikemkommittén,etiskadenledamotenmedicin, av

på den-samtaletförvillkorgrundläggandetvåfinnsDetetikprofessorn.
villighetdet finns attvillkoret ärförsta attDetplan. engemensammana

faktavärderaochviktigt prövaDetfakta. attärochtilllyssna pröva
exempeltillhandlarDetuppgifterna.svårasteockså dedet är avenmen

riskerdeochforskningkonsekvenserbedömningar avgöraatt omom
riskerna,uppskattningenSjälvaforskningen.medförknippade avärsom
faktain-delkrävandedem, ärvärderingenfaktamässiga avden enav

bereddriskervilka attärfrågantillkommerSedan mansarnlingen. om
risker.dessavärderingenmoraliskaden avta,

villighetinnebär presentera,etiksamtalet attförvillkoretandraDet en
något börskäl förär attEtt ettargumentochtilllyssna pröva argument.

dettahandling. Ivissutföraunderlåtabörför atteller engöras att man
kännetecknarVadskälen.etiskadedethandlar närmastsammanhang om

1999:4sou123-01042
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då etiskt skäl Etik ibland handlaett sägs "rätt och fel" det ärom men
föga upplysande. Om förtydligar sig och istället "etiskt rätt",sägerman
till skillnad från tekniskt riktigt eller ekonomiskt så har resultateträtt,
inte blivit tydligare eftersom fört in det begrepp skulle förklaraman man
i sin förklaring. Ett problem med förklara vad etik handlaratt är attom

ofta hanmar någoni sådanavariant cirkeldefmitioner. Någonman av
tillsäger exempel etiska problem uppståratt människornär olikagör

etiska bedömningar dels inte dettastämmer alltid, dels kommermen man
återigen i cirkelresonemang. Påståendettyp intesamma stämmerav

det uppenbara skälet etiska problem tycks kunnaav att uppkomma även
människor likartade etiska bedönmingar.gör I trettio-taletsom Tyskland

gjorde såvitt kan läkare, politiker och juristerstor sigman se en grupp
skyldiga till omoraliskt handlande deett allaäven be-om var ense om
sluten. Därför villighetenär delta i informeratatt ett samtalgemensamt
inte tillräcklig, nödvändig, förutsättningän för skallen om att man
komma fram till etiskt godtagbara skäl och beslut.

James Rachels har föreslagit definition vad kännetecknar etis-en som
skälka Enligt denna definition kännetecknas etiskt skäl detett attav

fordrar respekterar andra människor ochatt visar omtankeman om
deras väl och likaväl sitt väl och Vidare etiskaegetve ärsom om ve.
skäl sådana de för hur långtsätter gränser bör få drivaatt man ege-
nintresset. etiskaAv skäl kan också anföra kritik vissa lagarmotman
och berömma andra. Vill inbegripa också djurens välbefinnande kanman

något vidare sådefinition etiska skäl hänvisarman att tillge en vitala
värden står på spel berördaför De flesta dessaparter. värdensom ärav
förstås olika relaterade till människorssätt väl och inte alltidve men
på direkt och inte alltidsätt uteslutandeett med människorsupptagna
välbefinnande. Också miljövärden kan innefattas. Inom etiken som ve-
tenskaplig disciplin finns det olika uppfattningar vad brautgörom som
etiska skäl, vilka värden centrala ochär vad braärsom avväg-som en
ning mellan olika värden. Dessa olika uppfattningar beskrivs i olika etis-
ka teorier. sådanEn teori försöker kriterierna för etiskt riktigange en
handling.

Det finns mängd olika teorier försöker sådana kriterier. Ien som ange
dessa teorier finns olika uppfattningar vad skall räknasom som ettsom
bra etiskt skäl. Det vanligtär förstagör indelningatt mellanman en grov
sk. konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. Det lätt inseär att
vad teorierna i den första går på. Här handlar detut be-gruppen attom

Rachels, James:The Elements of Moral Philosophy, Random House, New York
1986.
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påkonsekvenserhandlingenstillhaltenetiskadendöma att segenom
ondademinimeraochde godamaximeragälleroch Det attont.gott

vad äruppfattningarolikalitefinns detHär somomkonsekvenserna.
vik-detOfstadHarald ärfilosofenexempel atttillhävdadeSåviktigast.

lyckan.ökaförsökalidandetminska änförsöka atttigare att

detfinnspliktdeongrekiskansavteoriernadeontologiskaBland de
alltidhandlingar orätta, attär t.ex.vissahävdarsådana typeratt avsom

orimligt. MandettamångaFör ärkonsekvenserna. menarljuga, oavsett
liv.någonsräddaförexempeltillljuga, attkanibland rättdet attatt vara

teoriteorideontologiskMarc-Wogau ärKonrad enfilosofenEnligt en
värdebegreppetåterförbartinte ärpliktbegreppetmoraliskadär det

ellerkonsekvensernagodadeintedetdefinition ärdennaEnligtgod.
handlingvissmotiverarvärdenuppnå vissa mo-somensträvan att som

konsek-tillhänsynteorieremellertidfinns tarpåbjuden. Detraliskt som
övertrumfandeinförsamtidigt typochpå en avontgott sommenvenser

teorier.deontologiskaocksådefinierasDessahandlingsrestriktioner. som
deontolo-Marc-Wogaustill äranknyterdefinitionvidare enMed somen

åter-restlöstintepliktbegreppet ärmoraliskadetteori därteorigisk en
hävdateori kanetisksådan attEngod.värdebegreppet typpåförbart av

rättigheteri formhandlingsrestriktioner,vissa t.ex.för avinom ramen
konsek-godademaximeraförsökaskallmänniskor,tillskrivs mansom

vensema.

modell häv-utilitarismensklassiskadenkonsekvensetikrenodladI aven
ellerkunskapexempel hälsa,tillvärdenandrasökerdas somatt man

lycka.upplevelsegrundläggandededärför avvänskap, att en merger
handlingar.kriterium för rättanyttoprincipsk. etthjälpMed angesenav

någonfinnsintedetendastochhandling rättär om,Den säger att om,en
förlidandelyckaöverskott överstörrehandlingalternativ ett avgersom
föriställetvarelser""kännandeinSättermänniskor.alla man

etiskockså föranvändbarblir att taprincipfår"människor" somenman
känna.förmåganbesitterde attförutsättningunder atttill djur,hänsyn

kanharhärprincipenformuleringdenmedobserverakan somMan att
bra.likahandlingsalternativtvå vara

for-Parfit harDerekFilosofeninvändningsfri.inteemellertidTeorin är
alladärvärldföreställa sigkaninvändning. Manföljande enmulerat

före-möjligtalltiddock attkommer attbra. Detdethar varamänniskor
så dåligtlivlever ärmänniskavarjedärvärld ett somställa sig annanen

människorså mångafinns attdetleva,knappt värtdet är att menatt
denenligtutilitaristEnändå blir större.lyckasammanlagdaindividernas

dennaföredramåstelyckatotalmedräknarmodellenklassiska som
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värld. Denna slutsats Parfit påpekar,är, moraliskt frånstötande. Ensom
klassisk invändning riktar också sig det maxirneringskrav som
finns i principen. Om mycket människor/kännande varelserstoren grupp
får mycket liten ökad tillfredsställelse sålust, liten förändringenen attav

alla upplevs obetydlig, kan ändådetta rättfärdiga mycketav som att ett
litet antal människor/kännande fårvarelser erfara drastisk reduktionen

sin välfärd, kanske till och med deras liv.att tarav man

Det finns parallell svårighet med vissa deontologiska teorier dären man
sig kunna försvara vissa handlingsinskränkningar till prisetanser av en

välfärdsreduktion för många människor. Nobelpristagarenstor i ekono-
mi, Amartya Sen, har till exempel kritiserat del rättighetsteorier dären

beredd försvara äganderätten för någraär få besuttna med allaattman
medel, detta bevisligen innebäräven svält och lidande mångaförom
människor. Varför skall just äganderätten viktigast och inte rättenvara
till och jord bruka Resonemanget harvatten, relevans för forsk-mat att
ningsetiken inte minst därför för forskarerätten och företagatt att ta

på sina upptäckter har blivit stridsfråga bakgrundpatent män-moten av
niskornas akuta överlevnadsproblem i tredje världen.

forskningsetiskaDe regler formulerades efter Nümbergrättegångar-som
ioch den sk. Helsingforsdeklarationen motiveradeär deontolo-na av en

gisk teorityp där forskningens frihet och forskningen beaktas,nyttan av
där inte får överskrida de rättigheter tillskrivs försöksper-men man som

Beträffande försöken komma till med oredligheträtta i forsk-attsoner.
ning uppfattas de etiska principerna ofta deontologiskasom men man
kan också konsekvensetiska skäl eller hänvisa till ideal godange om en
forskarkaraktär i linje med den aristoteliska etiktraditionen. Den senare
beskrivs kort i kapitlet oredlighet.om

2.3 Etiken litar till den inre sanktionen

Lagar och andra rättsregler kodifierar den moral allmänt omfattas isom
samhälle. Etiken föregår det alltid juridiken.ett sättet Det finns en

etisk motivering till lagarna, ofta angiven i grundlagar och andra kon-
stitutionella dokument. Man kan inte fåmed lagar människor att vara
moraliska, däremot kan rättsligt stöd för människors viljaman attge

moraliska tillförsäkra sådant rättssäkerhet. finnsDetattvara genom som
tendens i det moderna samhället olika slag i allt högreatt experteren av

grad anlitas för hjälpa till frågor.lösa Också etikornrådetatt att er-
bjuds särskild expertis i form kringresande etikkonsulter talarav som om
vad och fel eller i form etiska rådär ochrätt närrmdersom av som anger
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etiskaDetgodtagbara.moralisktdetutanförochfalla inombörvad som
måsteentrepenad. Detläggasemellertid inte utkanbeslutsfattandet

inreMed denmöjligt.verksamhetenpraktiskadenså somligga nära
iföljerbeslutenetiska attdeförkännetecknande mansanktionen som

förbådepersonliga attforskarenstill egetlita ansvar,måstegradhög
dennaförbättraochutvecklaförochforskning attsinisedgodiaktta

måstereflektionForskningsetisk vara enpraxis.moraliskaforskningens
forsknings-denangelägetDetvardag. är attforskningensdelnaturlig av

ochefterfrågaskunskapNärlevande.hållsprövningsprocessen nyetiska
verklighetsupp-Bådeställningstaganden.också etiskaförändrasskapas

förändras.värderingarmänniskorsochfattningar

Forskningsetik ett2.4 ur

jämställdhetsperspektiv
analysskallutredningerstatligasamtligaför endirektivmedenlighetI

kvin-indirekt,ellerdirektpåverka,förväntaskanförslaghurgöras av
jämställd-förförutsättningarnadärmedochvillkorrespektive mänsnors

ochkvinnor mänmellanjämställdheti sombristerDekönen.mellanhet
be-liksomockså redovisas,skallområdet enaktuellapå detfinnaskan

vill fram-Kommitténundanröjas.kanhindereventuellahurdörrming av
värdemoraliskt attoch män ettkvinnormellanjämställdhet somhålla

betraktadärmedblirforskarvärlden att som eniJämställdhetvärna om.
fråga.forskningsetisk

måletövergripandedetenighetpolitisk ombredråder idag omDet en
betydelse-samhället. Genomi ettoch mänkvinnormellanjämställdhet

iochkvinnor mänhardecenniernadejämställdhetsarbete senastefullt
ochkvinnors mänsrättigheter. Iformellagrad likahögidagSverige i

Dettakönen.mellanskillnaderfortfaranderåder docklivsvillkorreella
detblirutredningföreliggandeIvärlden.akademiskadengäller även
ochförvillkoren mänskildadehuranalyseradelsviktdärför attav

världenakademiskadeninommaktobalansenrådandedenochkvinnor
delsförändringar,forskningsetiskavissaförhindertänkaskan utgöra ett

jämställdhetenförbättratänkaskanläggsförslagenredovisa hur som
forskarvärlden.inommellan könen

denredovisarförstå,viljanoch attViljan1995:110,SOU vetaatt
denråder inomfortfarandeochkvinnor mänmellanmaktobalans som
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svenska högskolevärldenuniversitets- och På grundutbildningsnivå är
andelen kvinnliga studenter ungefär 50% eller något högre. Därefter
sjunker antalet kvinnor högre i hierarkierna kommer. Ande-upp man
len manliga professorer i Sverige 1998 90%, vilket måsteär betraktas

ytterligt hög siffra, långt ifrån samhällets officiellasom jämställd-en
hetsmål.

En rad politiska åtgärder har de åren vidtagits för förbättrasenaste att
situationen för kvinnliga forskare och forskarstuderande. Enligt jäm-
ställdhetslagen skall vid tjänstetillsättningar i fall lika meriterman av
förordna den sökande tillhör underrepresenterat kön. Genom öron-som
märkning vissa har det inrättats antal tjänster olikaav ettresurser
nivåer för enbart kvinnliga forskare och genusforskare. Vid vissa univer-
sitet/högskolor tillämpar dessutom regeln positiv särbehandling,man om
vilken innebär vid tjänstetillsättningar kanatt förorda sökandeman av
underrepresenterat kön hon/han har någotäven lägre meriter. Skill-om
naden fåri merit dock inte så den "stötande"ärstor attvara

Bristen på jämdställdhet i sammanhang innebär viktigaett perspektivatt
försvinner. Detta gäller också forskningsetikens område. Etik och
forskningsetik är länge utförtsämne jämställdhetsanalyser.ett utansom
Först under de två årtiondena har den sksenaste feministiska etiken
vuxit fram vetenskaplig disciplin. Här analyseras frågorsom en egen
kring makt och kön i relation till moral. Ojämlikhet och förtryck grundat

kön inom denna riktning också moraliskt problem, inteses ettsom
Ävenenbart politiskt. inom den vetenskapligaett disciplinen etik har

alltså jämställdhetsfrågorna i dag börjat aktualiseras.

Det föreligger mansdominans bland utbildare och forskare i forsk-en
ningsetik, liksom bland professorer och handledare inom den svenska
forskarvärlden i allmänhet. Kommittén kommer i sitt betänkande be-att
lysa jämställdhetsfrågorna i flera avseenden. Representationen kvin-av

respektive i etiska kommittéermän och beredningsgmppernor har
granskats och analyserats. En jämn könsfördelning i denna typ av grup-

föreslås genomgående i betänkandet, och självklar.per Att kvin-ses som
inte i utsträckning erhåller forskningsbidragmännor analy-samma som

i betänkandet, liksom förslag åtgärdertill förseras förhindra miss-att
gynnande detta slag. Förekomsten sexuella trakasserier i forskar-av av
världen yrkesetisk fråga för forskare, där fokusses densom en är

trakasserierna,utövar denän drabbassom dem. Slut-snarare som av

2 Viljan Viljan förstå, Slutbetänkandeatt vera, utredningenatt insatser förav om
kvinno- och jämställdhetsforskning, SOU 1995:110.
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kan utgöraforskarvärlden ettinomhierarkinockså hurligen diskuteras
förändringar.genomdrivandethinder för av
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oredlighet iförriskenminskaAtt3

forskning

kapitletSammanfattning av

ochoredlighetvetenskapligkringproblematikengranskatKommittén har
forskarsam-formerochomfattning samtFöreteelsensforskning.fusk i

förföreslår åtgärderKommitténstuderats.hardenhanteringhällets av
iinsynallmänhetensoch ökaforskningioredlighetförriskenminskaatt

utredningockså modell förföreslårKommitténforskningsprocessen. en
forskningoredlighet idefinierarKommitténoredlighet. en-misstänktav

följande:ligt

påochavsiktligtforskare ettforskningoredlighet iMed att enmenas
medve-ellervetenskapliga kravendefrånvilseledande görsätt avsteg

etiskaaccepteradeallmäntbryter normer.motter

ored-förekomstenminskaförarbeteförebyggande att avVikten ettav
behovetKommittén betonaröverskattas.kunnatordeforskninglighet i

do-förförutsättningarpraktiskaochordningargodautbildning samtav
Forskningsverksam-forskningsrnaterial.arkiveringochkumentation av

granskareutomståendeförmöjligtså det ärdokumenterasskallhet att
enlighetske iskallDokumentationenforskningsprocessen.följa helaatt

forsk-tillförfoganderättenochägande-förgällerreglermed de som
Materialsekretessbestämmelser.gällandeutifrånningsmaterial, samt

fors-dokumenterasskallmotiveratvetenskapligt att avsparaärsom
ellerprefektskall vidimerasdokumentationskriftligaDenna avkaren.

forskningsprocessenDokumentationforskningschef.motsvarande av
år.tiominstibevarasskallriktlinjerutifrån dessa

ored-misstankeutredningförmodellförespråkar omKommittén aven
redanordningarrättsligadefasta ex-forskning somlighet i tarsom

forskningsin-varjevidledningsorganenpå detochisterar somansvar
föreslårKommitténforskningen.ikvalitethögharrättning värnaatt en
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aktuellt lagmm i l kap 4 § högskolelagenatt kompletteras enligt följan-
de:

Verksamheten skall så hög kvalitet nås och vetenskapensattavpassas en tro-
värdighet och god sed såväl i utbildningenvämas i forskningen och detsom
konstnärliga utvecklingsarbetet.

Övriga myndigheter bedriver forskning och de forskningsinrättning-som
bedrivs i privaträttslig form rekommenderas i sina arbetsord-ar som att

ningar införa liknande klausuler. Anmälan misstänkt oredlighet iom
forskning skall den i godgöras och med tillräckligt sakligttroav som
underlag har anledning misstänka forskare oredlig i sinatt att ären
forskning. Anmälan bör skriftlig och inges till rek-vara
tor/myndighetschef eller motsvarande verksamhetschef. Anmälan kan
också inges till forskningens centrala förtroendenämnd nedanse som
diarieför anmälan vidarebefordrar den till berördsamt rek-
tor/myndighetschef eller verksamhetschef för forskningsinrättningannan
för förberedande undersökning. Rektor/motsvarande skall alltid in-en
formera förtroendenänmden inkommen anmälan, liksom resulta-om om

den förberedande undersökningen.tet Kommittén förordar kriterierav tre
rättssäkerhet vid utredning oredlighet i forskning, nämligen förut-om

sebarhet, opartiskhet och kompetens.

Utredning misstänkt oredlighet i forskning i tvåstegsförfaran-görsav ett
de. En förberedande undersökning lokalt. Dengörs skall undersöka om
det finns skäl misstänka oredlighet föreligger. såatt Omatt falletär görs

fullständig utredning. För detta ändamål föreslår Kommitténen att rege-
ringen inrättar Forskningens centrala förtroendenämnd. Nämndenen
skall uppdrag myndigheter eller forskningsinrättningar prövaav om
anmäld forskare varit oredlig i sin forskning. Den skall bistå forsk-
ningsinrättningarna med fram och belysa det sakunderlagatt ta be-som
hövs för rektors/myndighetschefs/verksamhetschefs handläggning ettav
ärende efter det den lokala förberedande undersökningenatt avslutad.är
Nämnden skall bestå sju ledamöter vilka två med domarkompe-av av

med hög vetenskaplig meritering tvåtens, ochtre lekmän. Nämnden kan
vid aktuellt fall för kortare tid bisittare.ett Nämnden skall beslutautse

rekommenderad disciplinpåföljd åtalsanmälan.och Ytterligareom in-
struktioner för nämnden utfärdas regeringen. Kommittén föreslårav att
13 kap högskoleförordningen kompletteras med paragrafen som anger

beslut högskola oredlighet i forskningatt får överklagas i allmänav om
förvaltningsdomstol.

För universitet, högskolor och andra myndighetsdrivna forskningsinrätt-
ningar gäller sedvanlig förvaltningssekretess i samband med utredningar
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på-intedet därutöver ärKommitténforskning. attioredlighet anserom
denskydd förtillsekretessbestämmelsesärskild somnågonmedkallat

oredlighet.misstänktanmäld föreller den äranmäler som

bedrivermyndighetvarjeochlärosätevarjeföreslår somKommittén att
åläggs,form,privaträttsligiforskningsinrättningvarjeliksomforskning,
vidutredningriktlinjer förbesluta enrekommenderas,respektive att om

lik-utformasbörRiktlinjerna ettforskning.ioredlighetanmälan om
definitionerKommitténsforskningsinrättningar.samtligasättartat

arbete.i dettavägledandeföreslåsövervägandenoch vara

direktivUtredningens3.1

oredlighetvetenskapligkringproblematikenbelysaskallKommittén
forskarsamhälletsoch formeromfattningFöreteelsens samtoch fusk.

hurskallKommittén övervägaanalysen.ingåbör idenhantering av
det be-och,oredlighetvetenskapligförriskernaminska omkanman

granskningforskarnasförregleretiskatydligare avföreslå egenhövs,
insyn.allmänhetensförochforskning

ocharbetssättKommitténs3.2

kunskapsunderlag
forsknings-Kommitténforskning harioredlighetfrågorna omKring om

ochsakkunnigaantal experter.medutfrågningar stortettetik arrangerat
Gillqvist,professor Jandeltog1997oktober22utfrågning denVid en

emeritus LarsprofessorLinköping;Idrottsmedicin,förInstitutionen
JanprofessorStockholm;Företagsekonomi,förInstitutionenPersson,

Sighild WestmandocentUppsala;Patologi,förInstitutionenPontén,
Nilsson,KennethprofessorochUppsalaLäkemedelsverket,Naeser,

Vid1997.november17hölls denutfrågningandraEnCancerfonden.
forsknings-nämnd förMFRsDahlquist,Giselaprofessordeltog:denna
generalsek-Ekberg-Eriksen, Astra;KerstinPresidentViceSenioretik;

Högskoleförbund; do-ochUniversitets-SverigesEkholm,Larsreterare
docentansvarsnämnd;sjukvårdensochHälso-Killander,Andreascent

Samuels-Uppsala; rektor Boinstitutionen,JuridiskaRynning,Elisabeth
MFRsSjöberg,regeringsrådet Björn expert-universitet;Göteborgsson,

hovrättslag-forskning;medicinskiohederlighetutredningför avgrupp
Naeser,Sighild WestmandocentHovrätt;SveaTersmeden,Erikman

utredningförMFRsUppsala expertgrupp avLäkemedelsverket, samt
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ohederlighet i medicinsk forskning och professor Kenneth Nilsson, Can-
cerfonden. Professor Hans-Heirrrich Vogel, Juridiska institutionen, Lund
fick förhinder delta skickade skriftligaatt synpunkter fax.men per

I Kommitténs serie offentliga seminarier forskningsetik,av om som ar-
rangerades tillsammans med Cancerfonden, Humanistisk- samhällsve-
tenskapliga forskningsrådet, Landstingsförbundet, Medicinska forsk-
ningsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Vårdalstiftelsen
på de olika universitetsortema i Sverige, anslogs seminarium tillett en
diskussion oredlighet i forskning. Medverkade med inledningar gjor-om
de Stig Linder, docent vid Cancercentrum, Karolinska institutet; Jan
Pontén, professor emeritus i patologi vid Uppsala universitet och Sighild
Westman N docent vid Läkemedelsverket.aeser,

Kommittén har vårenunder 1998 skickat enkät till samtligaut en svens-
ka universitet och högskolor för reda antalet anmälda fallatt ta av
oredlighet i forskning under de åren.10senaste

Kommittén har inventerat regelverk avseende oredlighet i forskning i
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Frankrike
och USA. Relevanta återfinnesutdrag i bilaga

Kommittén i maj 1998 kommittérapporten Attut värnagav veten-om
skapens integritet och god forskningssed. Rapport vetenskapligen om
oredlighet. Rapporten sändes bred remiss för inhämtaut atten syn-
punkter och förslag kring frågorde Kommittén har inomatt tasom upp
detta I bilaga 2 vilkaämne. kommit med remissvar ochanges som
synpunkter denna remissammanställning. Rapportenrapport samt en
fick i positivt mottagande flera konstruktivastort ett förändrings-samt
förslag. Kommittén anordnade paneldebatt omkring ochrapportenen
frågor rörande oredlighet vid användning statistiska metoder tillsam-av

med Statistiska centralbyrån den 13 oktober 1998.mans

Den 13 november 1998 arrangerade Kommittén kringett expertmöte
önskvärdheten och den eventuella utformningen särskild rättsord-av en
ning för komma till med vetenskapligrätta oredlighet.att Vid detta möte
deltog förutom Kommittén följande med förberedda inlägg. Larsexperter
Jacobsson, professor i psykiatri Umeåvid universitet och ordförande i
Svenska Läkaresällskapets etikdelegation; Elisabeth Rynning, docent i
offentlig vid Uppsala universiteträtt och Hans-Heinrich Vogel, professor
i offentlig vid Lunds universitet.rätt Utöver de expertråd komsom
Kommittén till del vid detta har Stig Strömholm,möte professor emeri-

i civilrätt med internationell privaträtttus och f.d. rektor vid Uppsala
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f.d.ochvid Svea HovrättlagmanTersmeden,Erikuniversitet samt
skriftligainkommit med prome-Utbildningsdepartementetvidrättschef

oredlig-kringlagstiftningsfrågomaBeträffandeärende.morior i samma
muntligaochsakupplysningarinhämtatdessutomKommitténhet har

Stock-ivid Kammarrättenhandläggareochfrån juristerkommentarer
An-StatensRiksarkivet,pressombudsman,Allmänhetensholm,

universitetsjurister.frånsvarsnämnd samt

ytterli-ochhuvudsekreterareordförande,deltog1998november16Den
konferensinternationelliledamöter omKommitténsfyra enavgare

inne-Programmeti Warzawa.arrangeradesforskningioredlighet som
erfa-nationelladiskussionerochpresentationerutförliga avbl.höll a.

iforskningsverksamheteninomoredlighetstävjaförsökenirenheter att
TysklandStorbritannien,Polen,Frankrike, Norge,Danmark,Canada,

och USA.

anmältsfrån forskareerfarenheterdelockså tagit somKommittén har av
forskning.sinioredlighetför

dessabearbetasigvinnlagt att exper-olikahar sättKommittén om
semi-ochutfrågningarfrånerfarenheterochsynpunktertråd, remissvar,

slutbetänkande.föreliggandenarier i

forskningioredlighetpåExempel3.3

ored-ochfuskfenomenetorienteringfall kanNågra konkreta omenge
del fallEnverkligheten.hämtadefallSamtliga ärforskning.ilighet ur

individer.inblandadeidentifieringomöjliggöraförgjortshar avom

datafabricerarDoktorand som

fakultetteknisk-naturvetenskapliginominstitutionviddoktorandEn en
resultatochdatafinaHonlovande. presenterarochambitiösförefaller

forskningsområdetiinsattallmäntHandledaren ärhandledare.sinför
påhållerdoktorandenspecialområdedetmedprecissysslatinteharmen

oegentligtnågot ärmisstänkaanledning attintehar attHandledarenmed.
doktorandensiforskarlagetigårhändelsegång.på Av annanenen

kon-doktorandenDåfabricerade.dataflera ärupptäckerochfiler att
för-blirochslutahonväljerhandledare attsinmed dettafronteras av

fakultet.vidinstitutiontillflyttad sammaannanen
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Etablerad forskare misstänkt för fabricering dataav

Följande exempel berör disputerad forskare arbetade inomen som ett
projekt finansierat med medel. Den aktuelleexterna forskaren blev an-
mäld till dekanus vid medicinska fakulteten för misstanke oegentlig-om
heter i sin forskning. En intern snabbgranskning genomfördes omgående.
Granskarna ansåg misstankar fusk inteatt kunde avskrivas ochom re-
kommenderade djupare analys det inträffade. Enen av extern expert-

tillsattes lärosätets styrelse förgrupp göra fullständigav att en ut-mer
redning materialet. Denna fann det i forskningenav att fanns all-grupp
varliga från god vetenskapligavsteg praxis. Den totala rapporterade
samstännnigheten mellan olika analyser utförda med osäker och svåren
metod, motsägelsefullheten i vissa publicerade resultat det förhål-samt
lande analyser, sannoliktatt skulle givit slumpartatnärmastsom utfall,

ha givit värdefull klinisk upplysninguppges enligtär utredamas egna
ord, tillsammans så osannolik kombination manipulationen dataatt av
måste ha förekommit.

Återkallande doktorsexamen efter plagiatav

När det gäller plagiat uppdagades historia där doktorand viden en ett
universitet tagit delar frånstora avhandlingsmanuskriptett annat och
fogat till sin Avhandlingen bedömdestext. inteegen lysandesom men
godkändes med marginal kompetent betygsnänmd. Den fakul-av en
tetsopponent granskade avhandlingen tveklöstsom kunnig områ-var
det. Ett och halvt till två årett upptäcker forskare vidsenare en ett annat
universitet sammanlagt 100 sidoratt direktär plagierade. Efterca ut-
redning återkallas bevis doktorsexamen.

Erkännande andras insatserav

I samband med tjänstetillsättning anklagas deen sökande fören av att
otillbörligt ha utnyttjat sina doktoranders vetenskapligaen resultat.av
Primärdata härrör från experiment doktoranden utfört tillsammanssom
med laboratorieassistenter vid institutionen. Projektet har emellertid pla-

och formuleratsnerats sökanden. Det saken gällerav sökandenär attnu
tagit med artiklar för styrka sina meriter däratt doktorandens primärdata
utnyttjats denne fått ståutan att medförfattare. Efter utredning fast-som
slås doktorandens insatseratt väl borde ha iomnämnts
"acknowledgements" inte meriterade för författarskap.men
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forskningsresultatopubliceradePlagiering av

doktorandsfrån sinnågra idéerprofessornanvänder av-fallI annatett
doktorandenDåkällan.bok opponerarihandling attutan angeegenen

inteså länge ärmed textprofessornsig attförsvarardetta ensig mot
beskrivitKohn harAlexanderkällan.intepublicerad behöver angeman

ti-medverkpublicerade1910 ettCharles Dawsonamatörgeologenhur
Castle. historisktblevBoken ettsnartHastingsofteln The History

Dawsonhistoriaistudentemellertid attupptäckte1952standardverk. en
okänddittillsmanuskriptopubliceratfrån ar-hälften enplagierat avett

ing-detspelarperspektivetisktUrHerbert.William ettvidkeolog nanm
publicerat.intemanuskriptdoktorandensellerHerberts varroll atten

klandervärd.moralisktmindreblir inteHandlingen

forskningsanslagMissbruk av

tillforskningsanslagbeviljadehamed använtprofessor attEn ertappas
forskning hanavsåg. Denprojektansökandeändamålandra änhelt som

hananvändeIställetutförd.blivitintehadeföranslagfåttochsökt
sannoliktinstitution. Detvid sin ärkostnaderandratäckaförmedlen att

ochgångtidensunderförändras attprojekt manovanligtinte att ett
detinombudgetposterolikamellanomprioriteringartvingas smärregöra

därför kan-behöverochslutakanforskareEnprojektet.planerade man
inteförfarandesådant ärinnehåll. Ettprojektetsförändradelvisske

målsätt-ochprojektetinomkvarfinnsså längekontroversiellt pengarna
meddiskuterasalltidmåste dockändringarStörreändras.ningen inte

dock använ-har rättomständigheter attingaUnderanslagsgivaren. man
anslagsgivarensprojektetsändamål utanför utantillmedlen ramarda

programanslagsamband mediflexibilitet mentillåtelse. En större ges
till.medelbeviljadeanvändafårvadförfinnsockså här gränser man

149.1986,BlackwellBasilProphets,FalseAlexander, s.Kohn,
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3.4 Hur omfattande oredlighetenär

I Kommitténs uppdrag ingår någotsäga hur vanligt detatt ärom att
forskare oredliga i sin forskning.är Det hittills framföralltär i USA som
diskussionen oredlighet tydliga spår också i detavsatt offentligaom

alla är överens fuskrummet, och ohederlighet i forskningattmen om
överalltförekommer Det dock svårtär fastställa hur vanligt detatt Iär.

Videnskabelig uredelighed godrapporten videnskabelig praksis, frånog
det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd i Danmark avhöll sigman
från frånexempel det landet eftersomatt det inte fanns något fallge egna

utrettordentligt Många skulle förfrågansom var sig kännasäganog
till fall forskningsfusk det oklart vilketär avseende bör fästaav men man
vid sådetta länge saken inte ordentligtär utredd och dokumenterad. Att

lösa grunder sprida rykten förekomst oredlighet bland forskareom av
i sigär moraliskt klandervärt beteende. Misstankeett förekomst ochom

förekomst två skilda ting.är denI internationella litteraturen förekom-
exempel vilka påminnernärmast vandringssägnermer återbe-om som

gång gång.rättas Dokumentation oredlighet och försök klargö-av att
exakt vad hänt kan mycket grannlaga arbete.ra ettsom vara

Det finns såvitt Kommittén känner till inga vetenskapliga studier som
visar omfattningen oredlighet i forskning. För få kunskapav att om
omfattningen det gällernär kända och dokumenterade fall under de se-

åren10 har enkät tillställtsnaste samtliga svenska lärosäten dären
forskning bedrivs. En rad mindre högskolor inget fallattsvarar av
misstänkt oredlighet i forskning anmälts under den aktuella perioden.
Däremot några de lärosätenarapporterar större anmälningar ochav om
utredningar misstänkt oredlighet i forskning under de åren.av tiosenaste

2 Se bl.a Scherstén, Tore, Forskningsfusk etiskt problemett ökar, läkartid-som-
ningen, Vol.89, Nr.15, 1992, s.1307-10. För den internationella diskussionen se
bl.a.: Bell, Robert, Impure Sscience. Fraud, compromise and political influence

scientific research, John Wiley Sons Inc. 1992; Miller, D.J. Hersen, M.,
eds.,Research Fraud in the Behavioral and Biomedical Sciences, John Wiley
Sons Inc. 1992; Kohn, Alexander, False Prophets, Basil Blackwell 1986;
LaFollette, Marcel, Stealing into Fraud,print. plagiarism and misconduct in
scientific publishing, University of California Press 1992.
3 Andersen, D., Attrup, L., Axelsen, N Riis, P., Videnskabelig uredelighed og.,god videnskabelig praksis, Utgiven Statens Sundhedsvidenskabeli Forsk-av ge
ningsråd 1992 Finns också engelska med titeln: Scientific Dishonesty
Good Scientific Practice.
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iplagiatavseendeanmälan av-universitetStockholms rapporterar en
dok-återkalladesutredningavslutadEfterföretagsekonomi.ihandling

torsexamen.

förvanskningavseendeanmälningartvåinstitutetKarolinska rapporterar
Påföljder i form avstäng-fallen.i bäggeföretogs avUtredningdata.av

fortfa-enkätenförtidpunktenvidfalletandraDetfallet.i förstaning var
utredning.underrande

avsåg plagiat,vilka ute-anmälningarfemuniversitetUmeå rapporterar
tid-vetenskapligipubliceringvidmedförfattarelärrmande namnav
fal-forskningsresultat. Detuppgifter senarevilseledandeskrift omsamt

institutet.Karolinskafrånmedidentisktlet ett

oberättigatTvå fallanmälningar.fyrauniversitet avUppsala rapporterar
iforskningfallEttplagiering.fallEttförfattarskap. avhävdande avav

för-hävdandeoberättigatmedfalletforskningspraxis. I avgodmedstrid
univer-vidavhandlingingå ifickinteartikelnbeslutadesfattarskap att

vidfallförelåg. Ettinteoredlighetkonstaterades vartvå fall attsitetet. I
utredning.underkartläggningen

An-anmälningar.totalt fyraLantbruksuniversitet rapporterarSveriges
avhandling;påståenden iogrundadevetenskapligtgälltharmälningarna

andrasanvändningoetiskforskning;andraspublicering avotillåten av
försökandrassabotageförsöksdjur;hanteringfelaktig avresultat; av

anmälarenutredningefterfann attfallen varIforskning.eller ett manav
tvåipåföljderanmälan. Ingaförfogfanns avdå intedetklandervärd

vetenskapligförredaktörtill"fribrev"skrevsfall enfallen, i ett enett
tillleddefallEttanklagats.forskarerentvå den po-tidskrift för somatt

Åklagaren förundersökningennedladeforskare.ansvariglisanmälan av
begåtts.brottingetkonstaterandeefter attom

fakultetmedicinskvidanmälningartvåuniversitetLunds rapporterar
fakultetmedicinskfall vidEttfakultet.samhällsvetenskapligtvå vidoch

sigorrmämnandefelaktigtfalldata,manipulation avgällde ett avav
samhällsvetenskapligVidforskningsprojekt.förmedansvarigsjälv som

fakulte-medicinskaVidplagiering.misstänktbåda fallengälldefakultet
Kommit-vidutredningunderfortfarandefalletförstnämndadetten var

instämde iuniversitetsstyrelsentillleddeandraförfrågan, det attténs
förekom-oredlighetuppfattningfakultetsstyrelsens attochutredningens
Vidpåföljd.tillräckligansågsuttalande sam-offentligamit. Detta vara

tillintefalleti detutredningenleddefakultetenhällsvetenskapliga ena
disputationpågåendeunderfuskupptäcktesandrai detpåföljder,några



42 Att minska risken för oredlighet forskningi SOU 1999:4

en de närvarande såg delar hennesatt opubliceradeav textenav var eget
material. Betygsnämnden återinkallades och avhandlingen underkändes.

Kartläggningen visar det anmälts 24 fallatt misstänkt oredlighet iav
forskning i Sverige de åren.10 Samtliga harsenaste förekommit vid

lärosätenstörre och varit föremål för utredning. åttaI fallen fannav man
oredlighet förelåg, vilketatt ledde till någon form påföljder. Fyra fallav
fortfarande under utredning. Det totala antaletvar osäkert, dåär det i

vissa fall kan handla forskare hört till flera institutioner ochom som
anmälningarna kan ha registrerats flera ställen.

Det svårtär sig välgrundadgöra uppfattningatt förekomstenen om av
fusk och ohederlighet innan gjort klarare precisering begrep-man en av

När det gäller hantering data finns glidande skalapen. mellanav en up-
penbara fall förfalskning och fabrikation till övertolkning data ellerav av
undanhållande sådana data skulle, inte vederlägga så åt-av som om
minstone ställa älsklingshypotesen i gråare ljus. I de bådaett fal-senare
len handlar det dålig vetenskap också här kan finnas spårom men av
ohederlighet. Det viktigt begreppenär blir klart definieradeatt eftersom
det moralisk synpunkt skillnad mellanär stor anklaga någonur föratt
fusk, eller slarv, eller oaktsamhet. När det gäller plagiat det möj-grov är
ligtvis något enklare gårvadavgöraatt utöver för detgränsensom mo-
raliskt acceptabla också här finns gråzon. Det också svårtärmen en att

någotsäga fenomenets omfattning det skälet det hittills saknatsom attav
tydlig procedur för anmälning och utredningen misstanke ored-av om

lighet. Det dettaär Kommitténsär uppdrag. Först efter begrep-som att
klarlagdaär och .sådan procedur har implementeratspen i forskar-en

världen det meningsfulltär börja undersöka huratt vanligt det är att
forskare oredliga i sin forskningsverksamhet.är

Erfarenheterna i Danmark från de granskningar misstankar fuskav om
och oredlighet gjorts Udvalget vedrørende videnskabelig urede-som av
lighed i deär 30 fall anmälts under deatt fem år granskningssyste-som

igångvarit har vetenskapligmet oredlighet kunnat beläggas i endast fyra
fallf Lawrence Rhoades från Office of Research Integrity knuten till
National Institutes of Health i USA redovisade erfarenheterna från USA
i samband med den tidigare anförda internationella konferensen i
Warzawa och menade de flesta anmälningaratt oredlighet inte kanom
visas bygga saklig grund. Under perioden 1991 1996 inleddest.o.m.
totalt 425 undersökningar i USA. Bland dessa kunde belägga ored-man

4 Enligt Udvalgets årsberättelsetill för 1997. Se också årsberättelsemamanus för
1993- 1996; Utgivna Forskningsrådene, Köpenhamn.av
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förfalsk-ellerfabriceringgälldefalldessaMajoritetenfall.i 50lighet av
mycketår land medifall8innebär ett om-Detdata. enning perca.av

forskningsverksamhet.fattande

ellerså vanligtinte trorärfenomenetvisarsiffror manOm dessa somatt
dettautredningarmedelstsvårigheternapå attvisar avdet snarareom

il-mycketCyril Burtmed Sir ärFalletoklart.i faktanå klarhet ärslag
klarhet ibringamedsvårigheterna attvisagällerdetlustrativt när att

inte Kommit-välgrundad elleroredlighet äranklagelsehuruvida omen
tilltilltrooptimistiskalltförförexempeldettavilltén envarnagenom

ochavsikteri forskaresnå klarhetutredningarmedelstmöjligheten att
avvikelser.metodiska

olikabl.a.forskareengelskrespekterad genommycket somBurt var en
dödefter hansStraxintelligens.nedärvningstuderadetvillingstudier av

baraintestudierBurtsKamin, attLeonforskare,påstod1971 annanen
statistisk och veten-gällerdetnärönskaövrigtmycket attlämnade

ochartiklardata. Fleramedockså fuskathademetod, hanskaplig
två därlägerdelat iForskarsamhälletämnet.ipublicerades varböcker

hanmenade attochfuskförBurtanklagade gruppannanengruppen
medpå slarvathöjdhan sinattforskaresäregenvisserligen manenvar

och imassmediabådepågick iDebattenordentligt.dataredovisaatt
ocksåHearnshaw,L.S.så historikernNär somtidskrifter.vetenskapliga

efterochanklagelsernautredauppdrag attbiografi, fick iskrivit Burts
också deövertygasanklagelserdessagenomgång styrkernoggrannen

hårt sko-ochblireftermäleBurtsvännerna.ochkollegernanärmaste
"... hanhonom:WadeandBroad envarskrevSå här omningslöst.

stödjaförslöja data attogenomträngligskapadeHan avbedragare. en
använde sinvillospår. Hanpåkritikersinaledaochteoriersina egna

föraförframställningskonst attsärskildasinstatistik ochskicklighet i
storhethyllade hansoch demotståndare sombåde bittrastesina som

ljuset".°bakompsykologiforskare i

RonaldochB JoynsonRobertforskare,två brittiskatillsSå sakenvilar
Derasmaterial igen.alltgå igenom re-beslutarsig attförFletcher, var

till BurtkollegaamerikanskJensen,Arthurbeskrivetsultat finns enav
böjde sigmotvilligt till slutforskaredetillhördeHarvard, somvid som

Hearnshaw7 gått drygtDet harutredningenoberoende nuför den av

kapitleti5 R. JensenArthurWadeBroadbeskrivet i samtfinnsFallet av
pp.97-124.op.cit.,Hersen,MillerAccusations iFalseFraudScientific or

6 p.204.Ibid.,
ajfair.7 The Burtmed titelnRoutledge1989kombokcit. Joynsonsop.
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tjugo år sedan Leon Kamin formulerade sina anklagelser. Joynson och
Fletcher går igenom Burts data och utför ett detektivarbetestort för att
kartlägga händelseförloppet. De visar bl.a. de försågatt Hearns-som
haw med hans fakta måleti och drev kampanjen Burtmotsom var ve-
tenskapligt och ideologiskt motståndarestarka till honom. Enligt Flet-
cher och Joynson visar genomgång Burts data och andra fakta ien av
målet domen håller.att inte Jensens slutsats moralen i denna histo-om
ria är att:

"Om forskare, vilket skäl det må, skaffaren sig fleraav vara per-
sonliga fiender, arbetar i huvudsak är hemlighetsfull, vårds-ensam,
lös eller excentrisk i sitt sätt sinaatt presentera resultat; han el-om
ler hon är prominent offentlig och arbetar meden teorier ellerperson
data innehållande ideologiskt eller socialt känsliga uppgifter och
därtill hamnar på fel sida den offentligt accepterade värdeskalanav -så har koppelett hugade tillräckligtopponenter med anklagelse-av
material för påhejadeivrigtatt massmedia slutgiltigt förstöra den-av

rykte.forskaresne

Att regelverk och procedur för utredningett och beivrande tillgenom en
fullo förhindra förekomsten fusk i forskning torde omöjligt efter-av vara

då måste reglera människors heder, deras känsla försom och viljaman
moraliska. Den inte har denna känslaatt eller vilja det svårtvara ärsom

komma åt, föratt stävja, upptäckaett system och regleraattmen pro-
blemet borde ändå möjligt. Av grundläggande betydelse ärvara veten-
skapssamhällets åtgärder för värna vetenskaplig integritetattegna om
och god forskningssed. En forskning drivs vilja förståsom attav en
den värld lever i långtär grogrund försämre fusk och andraen över-

forskningän drivstramp eftersträvan berömmelse,ära,en som av en
vinning.feta forskningsanslag och ekonomisk Få torde hävdaegen att

det går komma ifrån efter framgångsträvanatt och belöning i forskar-
samhället, och påtanken forskning enbart utförs osjälvisken som av en
längtan efter sanning känns väl idealiserad. Medveten dessa förhål-om
anden måste dock forskarsamhället eftersträva så långtett system som
det möjligt förhindrarär oredlighet i forskningen. Detta huroavsett om-
fattande problemet Det räcker med litetär. antal fall oredlighet förett av

åsamka skada på vetenskapensatt trovärdighet.stor

Fletchers bok kom 1991 Transaction Books med titeln Science, ideology and
the media: The Cyril Burt scandal. Jensen redovisar lång litteraturlista meden
artiklar och frågan.böcker i
8 cit., p.l2l.op,
gFredholm, Bertil: Ge för god forskning. Värna vetenskapensnomter etos,om
Läkartidningen vol. 86, 32-33 1989, sid. 2686-7.nr
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avgörandevilseledandeAvsiktligt3.5

radredovisasdiskussioneninternationella endeniochsvenskadenI
forsk-ioredlighetförriskernapåförslagdivergerandedelvisolika, ur

alternativolikatill dessasigförhållakunnaFörminskas.kan attning
skillna-såsomgrundfrågorolikaproblematiseringfördjupadkrävs aven

diskussionsådanfrånutgångspunktMedslarv.och enfuskmellanden
forsk-ioredlighetdefinitiongenerellföreslåKommittén avkommer en

ning.

be-måste avgränsas motforskningioredlighetdefinitiongenerellEn av
verksamhetvetenskaplig äveniönskvärdaochnormalateenden ärsom

dem.införfrågandesigkännakankanskebetraktareutomståendeenom
sanning-medmanipuleratforskareoredligvanligenuppfattar attMan en

arbetevetenskapligtalltisigförklartha attdockmåsteManen.
tänk-urvalmåste göra ettmeningen avdeni attdatamanipuleras man

studienförhypotesvälja sinochtidsperspektivobservationer,bara ange
Vetenskapligafår.depåverkarfrågorställa mansvarifråga. Sättet att

tillhörslagdettaManipuleringteoribemängda.alltid avresultat är
urval-ochutgångspunktemateoretiskaDepraxis.vetenskaplignormal

vetenskapligföremål förblidärmedkanochalltidredovisasskriterier
manipulering,otillbörligfallsamtligaibetydelseavgörandekritik. avAv

skiljakunnaFör utintentionen. attforskning,i äroredlighetsåsom vid
sigfrågamåsteoredlighetbetecknas ombör manrätteligendet somsom

beträffandeomgivningsinvilseledaavsiktihandlatfråga attipersonen
allmäntbrutitmedvetethan mot ac-ellerkravenvetenskapligade om

etiskacepterade normer.

mani-avsiktligtmellanskillnadsynvinkel attmoralisksåledesDet är ur
fångadsåochhypotesen attskallbättre varaså depulera data passaatt

Konsek-ut"."stickerdatadebortglömmer somhypotes att manav en
osäkererhållerförödande attlikabliförvisso mankan genomvenserna

ohe-ellerfuskdethandlarfalletförstadetIfallen.båda omikunskap
filosofenSomvetenskap.dåligellerslarvfalletandradetderlighet, i om

lögn-försökerlögnenintentionell. GenomalltidlögnBok visatSissela är
föreligger motsvarandePåintehannågot vetnågonfå troatt somaren

omgivningenfåförsökforskning attifusk ettdefiniera somkansätt man
uppfattar lögnflestaDeföreligger. mora-inte somnågot vetatt tro man

ellerskadligalögnen ärkonsekvensernaklandervärt avliskt oavsett om

Stockholmliv,offentligtochenskiltO val iMoraliskaljuga.AttSissela,Bok,
1979
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uppfattning."inte. Så filosofenIrrunanuel Kants uppfattningHansvar
har emellertid kritiserats för alltför rigoristisk. Ibland kanatt vara en
nödlögn enda någonsrädda liv.sättet Utanför vetenskapens do-attvara

kan inte alltidmäner till hundra respektera förbudprocentman mot att
ljuga och vilseleda. Under nazistväldet i Tyskland fanns flera läkare och
forskare ljög för de rättsliga myndigheterna judars identiteträttasom om
i syfte rädda liv. Inom vetenskapen förbudetär ljuga dockatt mot att
absolut. När dessa läkare publicerade sina vetenskapliga irön veten-
skapliga tidskrifter hade de följa sanningsenligheten högsta prin-att som
Clp.

Det vetenskapliga arbetets mål nå rimligt såär säker och allmän-att en
giltig kunskap möjligt. fuskaAtt i betydelsen försöka få någonattsom

något inte föreligger häratt contradic-tro vet representerarsom man en
inretion in motsättning. En trovärdig någonterms, ären person som

håller sitt ord och påkan lita alltid talar sanning och gör rättsom man
för fårsig. lögnare dåligaEn det förtroende han eller hon förtjänar. Man
kan inte lita hans ord. På liknande skadas vetenskapenssätt trovär-
dighet forskarnas omoral. Vetenskapens trovärdighet hotas i grundenav

forskare beter sig oredligt.när Allmänheten och forskningens avnämare
kan inte pålängre lita vetenskapens företrädare alltid sitt bästaatt gör
för nå så säker och allmängiltig kunskap möjligt.att Den oska-en som
dade helheten kännetecknar trovärdigheten må ideal svårtettsom vara

finna i vetenskapssamhället, det idealatt är med nödvändig-ettmen som
het måste försvaras. Att vetenskapensvärna trovärdighet innebärom
bl.a. forskarna och förtroendeingivandeöppet visaratt ett sätt att man
på allvar försöker komma till med sådant beteenderätta skadarsom an-
seendet.

Det emellertid inte fastslåenkeltär förnär oredlighetgränsenatt över-
skridits. Delvis beror detta hur definierar de vetenskapliga kra-man

och de etiska forskaren har följa. Den omtaladeattven normer som
doktoranden plagierade hundra frånsidor avhandling häv-som en annan
dade till sitt försvar han kom från land där hade andraatt ett annat man
rutiner för citat och referat andras verk. Han hävdade alltså deattav
vetenskapliga återgivandedet gällernär källmaterial kundenormerna av

olika återgivandeNär det gäller källa och upphovsman finnsut. detse av
emellertid inte olika etiska och vetenskapliga i det internationellanormer

" Se Marc-Wogau, Konrad, Kant lögnen, Berg, Jan al., En filosofibok.etom
Tillägnad Anders Wedberg, Bonniers, Stockholm 1978, 85-105; Kant, Imma-s.
nuel, Metaphysiche Anfangsgründe der Tugendlehre, Einleitung Tugendle-zur
hre, Kants Gesammelte Schriften VI, 403.
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dålig ursäkt. OavsettForskarens försvarvetenskapssamhället. är omen
någotstycke detsidor eller baranågon 100 ärplagierar veten-ett som

för-vetenskapliga enhälligtochenligt sina etiskaskapssamhället normer
sanktiondet gäller vilkenskillnaddetdömer. kan närDäremot manvara

följden.bliböranser

medveten han brötvaritdoktoranden bör haDen aktuelle motatt enom
forskaredet finnas fall därkanpå Numycket sätt.grovtett ennorm

Vid kon-resultat.plagierarslarvgrundelleromedvetet annansenav
mindre omfattning, fors-kanske iplagiat,troll visar det sig ett menvara

källhänvis-föraglömde bortenkelthon heltkaren hävdar attatt en
någon ochsäker bedömningutomståendesvårt förning. göraDet är att

ohederligtsådant uppenbartgråzon mellanuppstå ärdet kan lätt somen
fuskdefinitionendålig vetenskap. Förellersådant slarvoch är avsom

handlingen skettfastställakunnadet viktigtohederlighetoch är attatt
innebärandras tankar och avsikterläsainte kanEftersomavsiktligt. man

fastställagranskare skall kunnautomståendepraktikendetta i attatt en
brutitmedveten hanvaritrimligen bordevederbörande motatt enom

identifiera forskarenkunnaelleraccepterad etiskallmänt ettattnorm
vetenskapliga krav.erkändabrutitvilseledande sätt mot

oredlighet föreslogsanfördatidigareI Kommitténs rapport en gene-om
den oredlig medvetetinnebaroredlighet ärrell definition att somsomav

Defi-etiska eller vetenskapligaaccepteradebryter allmäntmot normer.
medicinska forsk-vägledningfått kritik. denbefogad Initionen har som

vetenskaplig ored-avseendenyligen givitningsrådet Storbritannieni ut
oredlighet scientif1c rniscon-vetenskapligbegreppetlighet inkluderar
från vetenskapligaccepteradavvikelseeller försumligduct farlig

praxis. vetenskapligbåda definitionerdessamed ärProblemet att ny
från de etable-forskarenjustibland vinns görkunskap avstegattgenom

påockså exempelvetenskapshistorien finnsoch kraven. Irade normerna
forsk-försumlighet kommitsintackhur forskare endast nyttettvare

Frågan huruvidaavgörande betydelse.ningsspår visat sig vara avsom
fråga för forskningsetiskadenfarligaotillbörligtdessa äräravsteg en

fråga ored-tillenkeltoch kan inte sätt görasavvägningen ett en om
risk för kunskapetisktIbland kan detlighet. rätt attatt ta nyenvara

skall vinnas.

forsk-forskning" fokuseringispråkbruk innebär fuskl svenskt en
något illa"fuskverk" ärdess resultat. Ettningen och representerar som

Z allegations scientific miscon-ofand procedure før inquiring inteMRC, Policy
December 1997.London,duct, Council,Medical Research
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och slarvigt någotutfört, inte uppfyller Ohederlighet isom normen.
forskning" fokuserar istället forskaren och dennes moral. Med termen
oredlighet i forskning" inbegripes både fusket och ohederligheten. På ett
generellt plan definierar Kommittén begreppet "oredlighet i forskning
sålunda:

Med oredlighet i forskning forskare avsiktligt och påattmenas en ett
vilseledande från de vetenskapligasätt gör kraven eller medve-avsteg

bryter allmänt accepterade etiskater mot normer.

Avgänsningsfrågorna svåradock sådanär definitionnär skall precise-en
konkret plan och måstevarje försökett medgöras ödmjukhetras stor

inför svårigheter.dessa Genom dela beskrivning fenomenetatt en av
oredlighet i fem får tydligare bild vilka från degrupper avstegman en av
etiska och vetenskapliga det handlar Avgränsningspro-normerna om.
blematilcen beträffande skillnaden mellan oredlighet och slarv diskuteras

under hanteringnärmare data och källmaterial.temat av

3.6 Avgränsningar och preciseringar av

begreppet oredlighet

Hantering data och källmaterialav

När det gäller hantering data eller behandling källmaterial ochav av av-
görandet vad ohederligt eller baraär ovetenskapligt finnsav som en
gråzon. Bland forskare kan ibland få höra uttrycket studienattman var
"quick and dirty". Man fick fort fram resultat alla är överens attmen om
studien metodologisk synvinkel lärrmade mycket övrigt önska,ur att var-
för kunskapen fram blev mycket osäker. Fabrikationtogs datasom av
innebär hittar data inte framkommit iatt undersök-man nya som en
ning eller finns med i den undersökning refereras. Föifalskningsom av
data innebär erhållna data justeras något Det i sak ingenatt sätt. är
skillnad mellan förfalska data och med någonatt de populäraatt, av

"frisera", "trimma" eller "massera"terrnerna, data. Följer indel-man
ningsgmnden här frågaroch efter avsikten blir det avgörande skillnaden
mellan fabricera och förfalska data och övertolka gråzonenatt data. Iatt
dem emellan kan placera selektion data stöder den hy-man av som egna

och undanhållande sådantpotesen den. viktigmotsäger En skill-av som
nad mellan de olika missgärningama detär gällernär eventuellatt över-
tolkning data kan detta kontrolleras till primärdata. Närattav genom
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sådan selektion förstör dataförfalskningfabrikation, ellerdet gäller som
primärdata och kontrollera.finns möjlighetdet tillingen att

underlåta avvikanderedovisaslarva, Övertolka ellerAtt avsiktligt att
dåligförkastligt. Gränsenmoralisktdata och veten-rön motanses som

områdevetenskaplig praxisklar. följaskap dock inte helt Attär etten
områ-fråndet andraohederligt,kan bedömasnäppeligen även omsom

ocksåNågon sig skyldig tillså. kandiscipliner bedömsden eller göra en
frågamedveten detsina resultat ärövertolkning attattutan vara omav

fall heltskolningen i dettavetenskapligaövertolkning. Den är en-om en
gradskillnader i moraliskadetdålig. kan finnaskelt för Huruvida det

någon form "straffskala" lämnastillkopplasfördömandet skall avsom
Vetenskapssamhället har skäl försöka kommasidan.för tillfället att

dåligoch vetenskap.ohederlighettill med allrätta typ av

övertolkningförfalskning och medvetengäller fabricering,När det av
både ochetiskvissa data bryterdata, selektioneller motman en normav

etiska lika entydigvetenskapliga Den ärmot somnormen ur-normer.
Någotvittnesbörd utvecklatfalsktskall icke bäragammal: du mera

få någon något du inteförsökastadgar skall inteden: Du att tro vetsom
vetenskapliga finns det vissdeföreligger. det gällerNär normerna en

uppfattningarna vilka vetenskap-vetenskapsteoretiskapluralism i de om
allmängiltig kunskap. inte platssäker och Detliga metoder ärsom ger

kritik inom vetenskapssamhällethär. För internföra den diskussionenatt
vetenskap-det gäller uppfylla deoch ohederlighetanklagelser när attom

alltifrånvetenskapskritik, forskar-fora förliga finns gottnormerna om
prövningsförfarande vid tjänstetillsättning-seminarier till disputationer,

publicering i vetenskapliga tid-forskningsmedel ochansökan omar,
skrifter.

Plagiering

bryter vid plagiering kangrundläggande etiskaDen motnormen man
så: vetenskaplig insats skall hakort uttryckas denoch görgott ensom

samtidaforskning sker i dialog medför Allvederbörligt erkännande den.
NågonNågon där slutat.vidoch tidigare forskare. tartar en annan av-

gjort krediterasstånd spår. har insats börDenoch prövar nyttett som en
Ärasoch andras. denbåde insatsenför gäller dendet, det ärassomegna

får stå förockså, gjort insatsbör. gäller denMotsatsen att som en svag
idéerPlagiering innebär data,kritik.det öppen att tarmangenom en

vidareförskrivit eller uttryckt ochnågot hareller personsom en annan
Förbudet plagiering kommerinsatser.detta det motom var ens egnasom

ellerför hur källor skall citerastill vetenskapligauttryck i olika normer
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refereras. I detaljerna variera någotkan det anderneningen, den etis-men
ka grundnormen avståndstagandebakom nyttjande andrasett mot av
insatser erkännande, densamma. Det kan juridisk synvinkelärutan ur

skillnad återgemellan stycken publicerat alsteratt ett utan attvara en ur
källan och liknande avsnitt opubliceratsättatt ta ettange ur manus.

Ingetdera dock moralisk synvinkel hedersamt.är ur

När det gäller vetenskapliga och etiska källhänvisningar ochnormer om
erkännande råderandras insatser enighet så länge det handlarstorav om

Också stårtryckta källor. den idégivare bör ha vederbörligtsom som
erkännande för sin fårinsats. Ett förbud plagiering dock inte innebä-mot

fåkan idéer och frånandra forskareensamrätt stängaatt utera man
och utveckla dem. vetenskapenFör skall kunna utvecklasprövaatt att

krävs fritt ocksåutbyte idéer konkurrens föröppenett attav men en ex-
ploatera idéerna. Det ligger i vetenskapens intresse motverkaeget att
olika forskningsområdenförsök frågeställningar.och Princi-att muta

öppenhet med fri och kritisk insyn viktig för forskningen.ärpen om en
Denna öppenhet förutsätter dock där varje forskare be-ett stort ansvar
mödar sig återge vad andra gjort.attom

Med dagens databuma kanaler kan exempelvis medicinsk forskare viden
sin dator igenom sammanfattningar projektansökningar från Na-av
tional Institutes of Health, finansiärerUSA:s medicinskstörreen av av
forskning. dessa sammanfattningar fåI kan forskaren viktiga uppslag till
hur hon kan vidare för lösa sina vetenskapliga problem. Attatt egna

denna form idésökande torde omöjligt och knappaststoppa ärav vara
heller önskvärt. Ett moraliskt problem detstörre forskare iär om en
samband med sakkunniggranskning forskares projektan-en av en annan
sökan frångodkännande den granskas börjar exploatera dennesutan som
idéer. I normalfallet bör den konkurrenten avstå från gransk-argaste
ningsuppdraget. Gäller granskningen alster för publice-övervägsett som
ring problemet mindre ocksåoch kan hänvisa tillär manuskriptetman

källa fåttefter ha författarens och tidskriftredaktörens tillstånd.attsom

Publiceringsregler

På vilket olika insatser skall erkännande finns detsätt detaljeradeges
för, bl.a. i regler för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Attnormer

professor sitt först i författarförteckningensätter utan atten upp namn
på väsentligt ha bidragit i arbetet, eller andra otillbörligtsättett typer av
angivande författarskap inte hedervärt. När det gäller publice-av anses
ring finns årsedan flera tillbaka god beredskap hantera frågoratten om
fusk och ohederlighet i forskningen vad fabrikation data, för-avser av
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falskning data plagiering. 1978 har såoch Sedan den kallade Van-av
med Unifiedkommit Requirements for Manuscriptsutcouver-gruppen

Submitted Biomedical Journals i fyra upplagor. 1993 korn Addi-ettto
tional Statements from the International Committee Medicalof Journal
Editors. Helsingforsdeklarationen, World Medical Assem-antagen av
bly Helsingfors,1964 1975 Tokyo, 1983 Venedig och 1989 Hong

bestårKong antal rekommendationer för vägleda läkareett attav som
biomedicinsk forskning med människor försöksobjekt. Denutövar som

åttonde grundläggande principen handlar publicering vetenskapli-om av
resultat och stadgar vid publicering forskningsresultat läka-ärattga av

tillförlitligheten iskyldig tillförsäkra sig dessa resultat. Veten-attren om
skapliga står överensstämmelseinte i med de i deklaratio-rapporter som

förangivna principerna bör inte publicering.accepterasnen

granskningFör all forskning kräver etisk gäller, enligt vedertagnasom
etiska tidskrifter, försök genomgåttregler vid vetenskapliga inteatt som

sådan integranskning och blivit godkänt för publicering. Iaccepterasen
Sverige humanförsökskall till exempel alla godkännas den lokalaav
forskningsetiska kommittén. kommittéer harDessa tillkommit genom
initiativ från den medicinska professionen. De inte reglerade i svenskär
lag åtnjuter forskarsarnhället.god respekt i Enligt praxis utdelasmen en
inga forskningsanslag och ingen vetenskaplig tidskrift forsknings-tar

från forskningsetiskagodkännande kommittén. Varjerapporten utan ett
djurförsök djurförsöksetiskskall godkännas i någonnämnd. Om villen
fuska och falskeligen projekt genomgått etisk granskning,att ettange
eller granskning krävs, dock möjligheten för upptäcktärannan som re-
lativt såliten. Forskaren bryter i fall underliggandemot en norm som

ocksåförutom lagar skall respektera de etiska ochsäger att man normer
regler vetenskapssamhället kommit överenssom om.

Intressekonflikter kan dels i själva forskningsprocessenuppkomma dels i
samband med publicering den granskar bidraget, ellerattgenom som
redaktionen själv, förslag hurjävig. Ett skall komma tillär rättaman
med osaklighet vid review och undvika något änatt annat veten-peer

låtaskapliga referentenskäl beaktas synlig forska-är att vara men
anonym.ren/forskargruppen Ekonomiska intressen kan svåra attvara

avslöja. det gäller forskares ideologiska ochNär politiska intressen eller
forskare blir intellektuellt alltför ensidiga och normativa kan densom

3 Båda återgivnafinns den utredningen Uredeligheti norska helsefagligi
Forskningsråd,forskning, Norges Medisin helse, Oslo, Oktober 1993.og

4 Förslaget har professor Anders Hemmingsson, redaktör för tid-nämnts av
skriften Radiologica Scandinavica.Acta
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bidra till självsanering.diskussionen och prövningenvetenskapliga en
intressekonflikter sambandsådana isvårare identifierakanDet attvara

forskarenenskilde uppleverFör denmed publiceringsprocessen. attsom
avslag publicering finnsroll vidspelatovidkommande intressen omen
i tidskrift ellerfå sitt alsterförsökaalltid möjligheten att en annan

ohederligheten i relation tillbör observerasförlag. Det externaattannat
slåvilldå någon forskaren självockså de fallintressenter änannanavser

bådeåtnjuter i sin ochforskarenförtroendedetmynt person somegenav
alltså tillhar förvetenskapssamhället. Manförrepresentant vemansvar

återkommer iforskare. Kommitténlånar sin auktoritetoch vad somman
diskussionmed utförligbetänkandei föreliggandeandra kapitel en mer

och intressekonflikter ifrågorna reviewkringdet gällernär sam-peer
band med forskning.

i samhälletForskaren

integri-krav forskarenssamhället ställsDå vetenskapen möter stora
lojal vetenskapssamhällets etis-framföralltforskare börEn mottet. vara

sin främsta plikt sökaHon/han börvetenskapligaka och attsomnormer.
ständigt söka förmedla rimligtobjektiv,saklig ochalltid sä-att envara

möjligt. Detta innebär bl.a.så kunskapallmängiltigker och attsom
otillräckligt slut-prövade ochhypotesernaforskaren bör närärnärange

förslutgiltiga. Forskarententativa äränär representantsatser enmer
uppgifter densina främstaoch harvetenskapen värnaatt ve-som en av

stå för vetenskapens erkändatenskapliga trovärdigheten, att normer.upp
ocksåforum erkänna dei offentligtTill detta borde höra att veten-ettatt

ochkomplexasambanden oftaskapliga än vägenär anat attmanmer
bådeforskningens resultatfrån till tillämpningvetenskaplig idé ärav

forskare sig i bättrelång önskvärtoch mödosam. Det tränarär attatt
naturlig denosäkerhet delkunna kommunicera den är veten-en avsom

skapliga insikten.

inteeller offentliga debattermed intervjuerregel i sambandEn god är att
stå semi-skulle kunna för ioffentligai det änsäga ettrummet manmer

såinteinstitutionen. Problemen dockvetenskapliganarium vid den är
skälet det i det offentligadetavklarade, framföralltenkelt rummet,attav

från intresseorganisationer, ibland ställs heltolikavia journalister eller
seminariet. kan finnas ideologis-vetenskapliga Detfrågor i detandra än

beskrivningen forskarensvinklarmassmediala intressenka eller som av
forskaren.främmande förinsats ärsättett som

vinklas lite annorlunda hävdarFrågan integritetforskarens om manom
dryfta i offentlighetensådant inte börforskaredet finnsatt som omen
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Såhan/hon befann sig i uttryckt blir forskarensvetenskapens rum. mo-
ocksåraliska Han/hon har för hur detstörre. sägsansvar nu ansvar som

kommer denuppfattas, alldeles vetenskapliga halten i detoavsettatt som
det vetenskapliga fostratsI har tillsägs. nästanrummet extremman en

ifrågasättas,öppenhet där allt kan där sakintresset självklarhet ochär en
råder. På offentliga råderprimat den andra regler förargumentets arenan

samtalet. kan bl.a. finnas mycket bestämda uppfattningarDet vadom
får ifråga föremål för sakligoch bli debatt. forska-Detsättas ärsom en

ocksåså möjligtuppgift konsekvent i det offentligaatt rummetrens som
driva kritiskt ifrågasättandede vetenskapliga kraven öppenhet, och

Frågan långt rimligensaklighet. dock hur kan driva det andra,är man
sådantdryftastarkare kravet, inte offentligen i och för sig skulleatt man

kunna ha givande meningsutbyte i vetenskapligt forum. Dis-ettett om
kussionen den offentliga insynen och dialogen i forskningsprocessenom

frågor forskarnas roll analyseras i kapit-närmaresamt experterom som
let insyn och öppenhet i forskningsprocessen.om

3.7 Kommitténs definition begreppetav

forskningoredlighet i

De etiska vetenskapliga fuskoch och ohederlighet täckermotnormerna
alltifrån förfalskningmycket vitt spektrum, och plagiat till missbrukett

sin samhället ochauktoritet forskare i förmedlande sådanav som av
kunskap skulle godkännasborde inte i det vetenskapligavetasom man

också olämpligtfinns exempel beteendeDetrummet. typenav sexu-
dåellt utnyttjande eller fall professorer misstänks för åsido-kraftigtatt

sina plikter handledare. Forskarsamhället har goda skälsätta attsom
komma uppräknadetill med alla de beteende. Förrätta typerna attav
beivra finns befintligadel dessa beteenden juridiska mekanismeraven

tillgå. föreslåKommittén kommer till befintliga ordningaratt att en
kompletterande misstänktform för utredning oredlighet.av

oredlighet i forskningKommitténs definition vid ochär attav avser
täcka både forskningens och forskarens etik.in Den generella definitio-

lyder angivits:nen som

Generell oredlighet i forskningdefinition begreppetav

ettforskareoredlighet avsiktligtMed påforskningi ochattmenas
de kravenneilerfrån medve-vilseledande vetenskapligasätt gär avsteg

bryter allmänt accepterade etiskatet mot normer.
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handlingarFör förtydliga vilka olika och beteendenatt typer som av-av
följande enlighetföras denna definition preciseringar iin underses ges

inte heltäckandemed vissa huvudgrupper. Uppräkningen attavser vara
och oredlighet inbördes rangordning.de olika formerna utanangesav

till ordningar för prevention ochKommitténs förslag och hänvisningar
utgångspunkt i den generellahär angivnabeivrande oredlighet sintarav

uppräkningen.definitionen och i den preciserade
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5 Exemplen frånmed Andersen fl., Op.cit., s.21.tenner m.



1999:4SOUoredlighet forskningi56 förAtt minska risken

medtillkommaintressehar rättaforskarnaBåde samhället och attav
tillmåste dockBotemedletskalan.hela avpassatföreteelser längs vara

till botengälleroch detliderpatientenåkomma attden att setyp avav
sig självsig sannoliktlöserproblemdelEninte blir änvärre soten. av

och etiskametodvetenskapligundervisning samt ge-normeromgenom
börjardebatt.vetenskaplig Innankritiskochsedvanlig öppen mannom

oredlighet i vetenskapssam-medtillkommaolika rättasättöverväga att
överhuvudtaget börskälen företiskaklart dehållet bör attgöra manman

Därefternedan.redovisasoredlighet. Dessaförhindraeftersträva att
lagstiftning ochtillbaka befintligfallamån kanredovisas i vilken man

oredlighet.de olikabeivraordningar förbefintliga typernaatt av

medtillkommaVarför bör3.8 rättaman

oredligheten
heltfuskasjälvklart. Det felfråga kan tyckas ärSvaret denna att en-

deoch förförefaller inte behövasmotiveringNågon ytterligarekelt.
barnsben.sedansanning självklarmoraliskadennaflesta människor är

åtminstonedet finnsemellertideftertanke finnerVid treattnärmare man
ochnågot förebyggasböroredlighetfrågan varför ärolika somsvar

perspektiv olikasina olikabeivras. De angrepps-tre genomangersvaren
oredlighet. Manmed problemettillönskar kommaför den rättasätt som

oredligheten. Ettdåliga konsekvensernalångsiktigtdekan hänvisa till av
avhålla den funderarförsådant dock interäcker attmotiv att som

påsannoliktoch sig,någon skrivitplagiera trortext somannansomen
måste vädjabli upptäckt. Mandettakunnagoda grunder, göra attutan

skäl för denmoralisk. Ett legitimtockså viljatill forskarens att vara
plagieringenockså hänvisa tillkanblivit plagieradforskare attvarasom

så fall tredje motiv. DeiDettaintrång i upphovsrätten. är treettettsom
moralisktkriterierolikabakgrund ihar sin sätt atttre enangesvaren
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beskrivasöversiktligtochskall mycket korthandling. Dessagodtagbar
här.

oredlighetstävjaskäl förKonsekvensetiska att

medtilltill kommasamhället bör rättaskäl förviktigt attEtt att ve-se
starktSamhälletkonsekvensetisk äroredlighet natur.tenskaplig är av

tillförlitlig efter-levererarforskarekunskap ärdenberoende att somav
både rnänni-därför olika beslutgrundtillofta läggskunskapdennasom

Millerspel. Hersenstårväl och attskors och menarnaturens ve
biomedicinskagäller dedetsärskilt närförhållandedetta accentueras

vetenskaperna. därläkemedelsprövningexempelSå tillkan manen
Undan-för patienten.konsekvenserförödandefåmed datamanipulerat

modifie-genetisktutsättandevidriskerekologiskakändahållande avav
konsekvenser.också få negativakaniorganismerrade storanaturen

träffarkunskapvetenskapsbaserad ärtillförlitligFrågan hur enpassom
nationalekonomiska teorierexempelSå tillhardiscipliner.alladock

Också etikenvälbefinnande.människorsinflytandeibland stortett
tillförlitliga defråga sig hurmåstedisciplinvetenskaplig passsom

ibland delaranvisningarråd ocheventuella är ut.mansom

resultatforskningenslita tillmåste kunna representerarSamhället att en
fram-denmöjligtkunskapallmängiltigsårimligt och samt attsäker som

därförmöjligt. Samhället ärobjektivtså sakligt ochställs på sättett som
konsekven-stävjas. Urdålig vetenskapbåde fusk ochangeläget attom

fruktotillförlitliga resultatroll ärdet ingensynvinkel spelarsetisk enom
räknasochkonsekvensernafusk. Detslarv eller gott ontär somav

åstadkom-några förfalskade datasigioch finns ingetdet säger attsom
Indi-övertolkade data.data ellerslarvigt hopkorrmaskada änmer mer

skadaåstadkommerfusksåändå attkan detrekt att genommervara
Sam-knäck.får allvarligaresigforskningenförförtroendesamhällets en

vetenskapsbaserad kunskaputifrån utan attmåste alltidhället enagera
kontrollmeka-forskningensmåste lita tillinformation. Manha full att

mellanFörtroendetfungerar.dålig vetenskapochfusknismer sam-mot
förSmörjmedelform över-fungerarvetenskap atthälle och avensom

Imple-innebär.informationsbristenfriktionoundvikligadenvinna som
idetgår och smidigaresnabbareresultatforskningensmentering omav

Finnshåller hög moral.forskarnaförförtroendegrunden finns attett en
kon-rad kostsammaläggaforskningensmåste avnämareinte detta en

förnågot i ochmaskineriet,iMisstroende kastartrollinstanser. somgrus
kani allmänhetMänniskorforskningsprocessen.självaockså gällersig

16 cit.Miller Hersen, op.

3 SOU19-0104 1999:4
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kanske tänka sig ha viss förståelse för det slipper igenom delatten en
slarv, forskare bara människa.även Skulleär det däremot kommaen en
till allmänhetens kännedom fuskarforskare och ohederliga, ochäratt att
forskarsamhället inte ordentligt i det, riskerar den nödvändigatar tag
förtroendefulla atmosfären förgiftas totalt. Negativa konsekvenser föratt
forskningen i minskade anslag hårdareoch styrningtermer externav
torde därtill starkt skäl för forskarsamhället självt komma tillett attvara

med problemet.rätta

Rapporter plagiat innebär minuspost det gäller forskningensnärom en
förtroendekapital och därför plagiering något konsekvensetis-är som av
ka skäl bör stävjas. Vetenskapssamhället tillhandahåller olika medel som
har starkt självsanerande effekt. någonsAtt stjäla idé eller till ochen
med delar någon skrivit kan statushöjning påtextav en som annan ge en
kort Påsikt. längre sikt kan dock vetenskapens kritiska granskning
komma i fatt. gäller ocksåDetta den underlåter så-att rapporterasom
dant den teorin eller denmotsäger för snabb medärsom utegna som
sina "resultat". Om devisen "publish perish" publicera eller för-0r
svinna den normalt gäller iär vetenskapliga sammanhang skullesom

här istället kunna tala "publish and perish" publicera och för-man om
svinna. Forskare har starkt egenintresse i endast redovisa välett att un-
derbyggda resultat. Det dröjer inte länge innan forskare världen för-runt
söker reproducera påståddade resultaten.

B.F. Skinner vetenskapen tillhandahåller slags interna,att kon-menar en
sekvensetiskt motiverade, kraftigt förhindrar slarv och ohe-normer, som
derlighet från blomstra.att

"Det kännetecknande för vetenskaär varje ohederlighet snabbtatten
brin olycka för den ohederlige. till exempel forskare iar a en som
sin orsknmg teori han redan välkänd för. Forskningsre-ärtestar en
sultaten kan konfirmera hans teori, den eller lämnamotsäga den tvi-1
velsmål. någonOavsett eventuell böjelse måste hangöraatt motsatsen
med självklarhet båderedovisa resultat stöder och resultatsamma som

teorin. Om han inte det självmotsäger kommer någongörsom annan
forskare det inom loppet veckor, månadergöra eller mestav som
några år. Detta kommer skada hans prestige hanän porte-mer om ra

långaresultaten själv. I det loppet handlar det såinterat etmyc om
personlig effektiv forskningsprocess. Forskare harprestige som om

elt enkelt funnit hederlighet,både själva och andraatt mot ärmotsig
nödvändigt nåför framgang."att

7 Skinner, andB.F., Science human behavior, The Free Press 1953, 13., citerat
från Miller Hersen, op.cit., 5.7.
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oredlighetstävjaskäl förDygdetiska att

välfärdoch för andrasbåde förkonsekvensernatilletikEn egensersom
dåligbåde ochfusk, slarvmed dettilltorde kunna komma rätta mesta av

skulleflesta människorDetillräckligt.intedockvetenskap. Det är nog
fusk och slarvundvika ävenmoraliska skälfinnsdet att om manattanse

påsäkerochupptäcksinte är attpå saken ävenhelt säkerär att manom
långbåde ochpå kortvälfärdandrasochvadkonsekvenserna egenavser

historiker,skulle kunnaexempelgoda. typblir Ettenbartsikt vara om en
Williamförstöratilltidigare,berättades sett attCharles Dawson omsom

godfickEftervärldenanteckningar.allaochmanuskriptHerberts ny
forska-förkrediteradesfeldettill delsigkunskap person somvarmen
skälmoraliskaavstå. finns andra änändå Detskulleflestarinsatsen. De

konsekvensetiska.de

forsk-förhärskande inomvaritharkonsekvensetiska angreppssättetDet
forskarnasfokuseraförgjortslite harMycketningsetiken. att egna mo-

filoso-norskeoch laster. Dendygdermoraliskaderaskvaliteter,raliska
ingredien-brukarHanundantagen.Knut-Erik Tranøyfen är ett somav

dygderAristoteliskatraditionellasådanaforskningsetiki ta uppser en
forskareföranständighet. Ettochöppenhetsanningsenlighet,mod,som

Wittgenstein. DetLudwigfilosofenifinner hanexempelefterföljansvärt
intesjälvmoraliska krav sigstarka attforskare satte uppsomvar en -

professionellNobelpris, ryktbarhet,konsekvensertill praktiska somse
enligt den Au-Wittgenstein levdeekonomi.ellersamhälleligoch status

sanningen.i glädjendegaudium veritate; över ägaformeln attgustinska
full-självförverkligande och detförformen mesthögstadenDetta är

potentialitet. Ut-hennesmöjligheter,människansnjutandetkomliga av
forsk-behövs imedmänniskans välfärdinriktadetikden äröver som
pekarslag Tranøyetik detsjälvförverkligandetsocksåningen somaven

ellersanningenmedvilja dagtingaskulleforskarehederligpå. Ingen
någon intres-förresultatkontroll sinakritisk externattomöjliggöra av

sökerkunskap forskarenDenellersinvill öka nytta.sent gruppsen
uppdragsgivarefrånkravtryck ochkollegialtbådeståmåste kunna emot

och avnämare.

i dagenkonflikt kommer närintressantgrundläggande ochDet är somen
perspektivetdygdetiskaoch detkonsekvensetiska motdetbryterman

Är mål ellerövergripandeenda ärvetenskapenssanningenvarandra.
detHeale hävdamedkan Janevälfärden Manbefrämja attmålet att

vetenska-varandra drivertillhopandeinte satserär somett sannaav
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pen. i sig kanSanningen inte tillräckligt motivera forskarinsatser.stora
Det projektet arbetet mödan Kanär världen bli godare,gör värt.som
intressantare någotoch människor kanske friskare och lyckligare Hea-

påles invändning pekar det önskvärda i forskare i högre grad vadänatt
i frågardag tycks fallet sig varför frågorvissasom vara man anser mer

fåviktiga forskningsuppgiftandra. Valet någotän äratt svar av som
oftare kunde problematiseras. Den föreslagna pliktkollissionen mellan
forskarens förpliktelser sanningen och förpliktelser till välfärd ärmot
emellertid blott skenbar. kan lösas med hjälpDen distinktionav en som
redan Thomas Aquino formulerade. Man bör skilja mellan verk-av en

målsamhets och eller värden. målinterna Externa eller värdenexterna
någonsalltid egendom eller tillhörighet och det finns ofta flera olikaär
nå dem. välfärdFörpliktelsen till mål förvägar äratt ett externt veten-

skapen, ofta i praktiken formulerat anslagsgivande råd och myndig-av
heter. Sanningskravet i den vetenskapliga verksamheten emellertidär
förknippat med för denna verksamhet specifika mål.interna De kan upp-
nås endast deltagande i just denna verksamhet. Alasdair Ma-ettgenom
cIntyre har illustrerat med internavad och mål förexternasom menas en

schackspel.verksamhet analogigenom en om

MacIntyre ber föreställa förälder vill Sjuåringlära sinattoss enoss som
spela schack, barnet själv inte har något egentligt intressetrots att attav
lära sig spela. Barnet tycker emellertid godis och föräldern förklararom

gångde spelar schack tillsammans varje vecka så bjuds barnetatt om en
godis. Föräldem berättar dessutom hon kommer spelaatt att ett

sådant svårtdet blir omöjligtinte för barnet vinna. Varjesätt att attmen
sådan vinst resulterar i portion godis. Sålunda motiverad kom-extraen

sjuåringen spela, spela för vinna. Såoch länge det enbartäratt attmer
godiset lockar spelar det för barnet ingen roll fåsdet är-som om genom
ligt fåspel. godiset såKan snabbare fusk tillräck-detär ettman genom
ligt skäl den konsten. hoppas föräldern, nåsMen, dag denuppövaatt en
tidpunkt då barnet inser schackspelets värde andra skäl denän yttreav
belöningen. Genom förvärvandet särskild förmåga,analytisk stra-av en

fårtegisk fantasi sjuåringenoch intensiv koncentration skäl inte bara att
vinna vid tillfälle, behärska spelet och utveckla sig själv iett utan att
relation till de krav och möjligheter just schackspelandet Omsom ger.
barnet såfuskar bedrar hon inte bara sin förälder också sigutannu

fåttsjälv. har erfarenhet spelets interna mål.Barnet Sanningskravetav
inom vetenskapen tillsammans med det nyfiknahör sökandet efter intres-

g Referensen fråntill Heale Robert Heeger vid dåseminarium oredlighet iett
forskning diskuterades.
9 MacIntyre, Alasdair, After 2:a uppl.,Virtue, Duckwort 1985.
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mål ochinternaverksamhetsdennatillförklaringarochsambandsanta
allförtill sanning primärförpliktelsen veten-meningdennavärde. I är

verksamhet.skaplig

väl-riskerarför detinte baramotverkasböroredlighet attVetenskaplig
framgångtillHederligheten vägäroch andras.färden, somnog enegen

ocksåohederlighet bryterochfusk motsaken,uttryckteSkinner enmen
forsk-vad allochgod forskarekännetecknarvaduppfattning ensomom

Vetenskapssamhälletsanningen.glädje idrivasbörning ytterst enav,
varjetillmåste litasistideal. Tilldessaodlaochslå vakthar manatt om
dettaplanteramåste därförochsjälvrespektviljaforskares ägaatt

forskarut-redan inom0rd,FredholrnsBertilmedet0s","vetenskapens
bildningen.

handlingsbegränsningRättigheter som

ohederlighet ifusk ochmedtillkomma rättaförmotivtredjeEtt att
Rättighetsteorierrättigheter göra.tillskrivandetmed attforskning har av

sammanhangdettateoridiskussionen. Ietiskaställning i denstarkhar en
någotplagiat. Dengällerdetsärskilt tartillämpligade när somsomär

detdet vidareoch förproduceratellertänktnågon varsom omutannan
uppfattningvedertagenDeträttigheter. attärdenneskränker enegetens

börnågon uppfinningellermetodidé,tillupphovsmannen annanenen
skydds-vanligastealster. Dentill sittäganderättnågon formåtnjuta av

ocksåcopyrightsammanhangvetenskapliga är paten-formen i men
frågorkontroversiella,delvisrad,finnstillämplig. Det somträtten är en
områdeinom vetenskapenstillämpning attskyddsformersdessahar med

område handlarrättighetsteoriemasPåhär.avhandlasskall inteDegöra.
de kandvs. hurhar demvarförhar,rättighetervilkadet manmanom

rättighetnågonshurdem dvs.harvad harochmotiveras när manman
dokto-så densannoliktplikt. Detnågon är atttillkorreleradär annans

framgångmedbokprofessornspublicerade iidéersinafickrand sesom
intrång upphovsrät-ivarandeåtaltillförfarandet ettanmältkunde som

någon formidén idokumenterahon kunnatförutsättningEn är attten.
snabb ochmedinformationsteknologinmaterial. Denskriftligt nyaav

rättighetsfrågor lösa.lättainte dessadatatrafik attomfattande gör

två principergrundläggandeöppenhetochSanningsenlighet -

iprojektetsforskningsprojekt vägs nyttaprövningenetiskaI den av
beaktandemedmodellkonsekvensetisknågon formmedenlighet menav
till in-försökspersoners rättprinciper ettdeontologiskasådana somav

Beträffandeforskningsstudie.iinvolverasdesamtycke innanformerat en
konsekvensetikenspelarforskningioredlighetstävjagrunden för enatt
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mindre roll. tvåistället principer frånDet dygdetiken ochär den deonto-
logiska etiken grunden. Principen gårutgör sanningsenlighetsom om
tillbaka på målvetenskapens grundläggande försöka nå så rimligtatt en
säker och allmängiltig kunskap möjligt. Det inte alltid forskarenärsom
når målsitt och det tillhör vetenskapens dygder också erkänna deatt
brister vidlåderoch den osäkerhet forskningsresultaten. försökaAttsom
få någotomvärlden inte föreligger emellertidäratt tro vet attman

den där det vetenskapliga projektetöver upphäver siggräns självt. San-
ningsenligheten kan aldrig den eventuella hand-vägas mot nyttan av en
ling eller må svårprojekt. Sanningen fånga och varje seniorett attvara
forskare inser i ödmjukhet lärt sig desto har för-att mer man mer man
stått inte begriper. Varje intressant vetenskaplig lösningatt man ger
möjlighet formulera vetenskapliga problem. Strävandet efteratt nya san-
ning svårigheternadock finna den plikt för varje forskare.är trots att en

måsteVarje forskare vinnlägga sig kritiskt ifrågasätta varjeatt tesom
då dådet politiskt inkorrekt eller det rådandeäven illa i denär passar

Så också dåvetenskapskulturen. det inte tjänar den karriären, detegna
den skolbildningen eller denärrmet, prestigen.egna egna egna

Principen öppenhet delvis följdär principenatt accepterarom en av man
sanningsenlighet. Ett vetenskapligt resultat kan inte godkännas innanom

andra forskare givits möjlighet kritiskt granska angivna material,att
metoder och Principen öppenhet grundsten i allär uni-argument. om en
versitetsforskning. skall redovisaMan sina källor, sinaöppet data och
sina teorier för ocksåandra forskare forskningensavnämareatt men av
resultat skall kunna inse slutsatserna drar följer dessaom man av pre-
misser. ocksåResultaten bör snabbt bli tillgängliga för andra forskare

bygga på.vidare bådeDet gäller positiva och negativa resultat. Prin-att
cipen öppenhet kan ibland komma i konflikt med industriintressenom

universitetsforskare söker samarbete med industrin.när Det kan finnas
situationer då principen öppenhet får vika för möjliggö-temporärt attom

sådant samarbete. Ett exempel forskare går medär närett attra en
några månaderavvakta med publicera vetenskapligt resultat föratt ett

möjliggöra för industrin söka Den etiska problematikenatt att ett patent.
kring intressekonflikter detta slag diskuteras utförligare i särskiltettav
kapitel någoti föreliggande betänkande. Inte i fall bör dock principen om
öppenhet lättvindigt och avvägningöverges sättett utan en noggrann
mellan stårde värden spel.som
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svårigheterpraktiskaochPrincipiella3.9

medtillkommaför rättaatt

oredligheten

svårigheterPrincipiella

vadhittillstorde detfrågornaidiskussionviss sagtsTrots omsomen
sådantstävjagrunderna förde etiskaochforskningi attoredlighet är

frå-gällerokontroversiellt. detNärrelativtändå uppfattasbeteende som
ris-minskamed problemet ochtillskall komma rättahur mangan om

Några vill betonaemellertid isär.går meningarnaoredlighetkerna för
i forsk-självregleringför fortsattpläderarochforskarnas egenansvar

lämpadeforskarna inte tvättafrågor. Andra är attningsetiska attmenar
kontrolljuridisknågon formföreslårbyksin extern avutan avegen

två hu-kantvå uppfattningar sägasDessa representeraverksamheten.
frågan bör tillhur vägadiskussionen. Förvudlinjer i att mansvara

måste några principi-väljabörhuvudlinjematvådeoch vilken manav
också hinder förpraktiskafinnsDetdiskuteras.utgångspunkter attella

hierarkiskasin grund i denharmed problemetkomma till rätta som
vetenskapssamhället.kännetecknarstruktur som

hederlira till forskarensArt

granskasvårigheter det gällerpraktiskabetydande närdet finns attAtt
framgå refere-de exempeltordeforskningioch stävja oredlighet somav

faktiskafå tydlig detsvårt bilddetkanInte minst attrats. en avvara
på principiella planetmindre detinte närSvårigheternasakunderlaget. är

skulle kunnariktlinjer.och Manetiska reglerutforma ut-det gäller att
regleraefterreglermed dessaså strävar ärdetdet atttrycka att man

samtidigt litamåste emellertiddettaheder. Förmänniskors göraatt man
moralis-uttryckt, viljaannorlundahederskänsla eller,till deras att vara
finns detvetenskaplig oredlighetdefinierari detaljhurka. Oavsett man

ohederlighetförfarande ellerbedrägligtavsiktligtalltid momentett av
på-nå bättringochbotfall kande flestabilden. I attmed i genomman

hanssk. "bättre jag",då till den berördesvädjarskett. Mantala vad som
vill hederlig kommerintehederskänsla. Deneller hennes manvarasom

ef-hundraprocentigtskapa denåt, inteemellertid inte attavsermanom
område.emellertid lämnat moralensDå harkontrollstaten.fektiva man

projektetsmåste det vetenskapligamed fuskettillFör komma rättaatt
varje forskare.och odlas hosinplanterasidékunskapssökandetsoch

drab-slår till forskaresanktionenden inremåste lita till närMan att en
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bas frestelsen gå forskningen.i Den filosofengenvägar tyske Ernstattav
Tugendhat har såuttryck detta förmågansaknaratt attom en person
känna moralisk skam så ingendet idé diskutera moraliska frågorär att

denne.med Man kan fåinte med lagar människor moraliskaatt vara
däremot kan rättsligt stöd för människors vilja moraliskaattman ge vara

sådanttillförsäkra rättssäkerhet, kompetens och opartisk-attgenom som
het vid prövningar.

Hierarkin inom forskarvärlden praktiskt hinderett-

En del problemen med komma till med vetenskapligrätta oredlig-attav
het hänger med vetenskapssamhället socialtatt sett ettsamman ur orga-
nisatoriskt perspektiv mycket hierarkiskt uppbyggt.är Det krävs ett stort
mått civilkurage för doktorand skall våga anmäla professorattav en en
för oredligt beteende. Man riskerar inte den framtidagärna karriä-egna

i hög grad beroende goda vitsord frånär professorn och den-ren som av
nätverk forskande kollegor. Erfarenheter från USA visar ocksånes av att

den forskare anmäler kollega för oredlighet riskerar stämplasattsom en
illojal frysas frånoch de inre kretsar där beslut forskningsan-utsom om

slag och tjänster diskuteras.

Idealt livsluften inom akademierna detutgörs samtalet,sett detöppnaav
ovillkorliga ifrågasättandet, den kreativa förmågan tänka ständigtatt

ibland inom etablerade forsknings- och kunskapstraditioner,nytt, ibland
på med dessa. För kvinnortvärs från de synligastängs ochutesom
osynliga manliga nätverken eller för sexualiseratutsätts maktmiss-som
bruk, för studenter och forskarstuderande trycks ned begrepp-som av
spoliser och maktfullkomliga professorer blir vetenskapssamhället likt en
nutida och dammig bådekatedral livsluft och livslust. Särskilttom utan-

studenter och forskarstuderandeär befinnerutsatta sig i starksom en
beroendeställning till professorn, lektorn och handledaren. För kunnaatt
etablera forskningssedergoda måste med professorn i idéhistoria,man
Gunnar Erikssons, ord den intellektuella nyfikenhetensvärna moral.om

Gunnar Eriksson har i idéhistoriskt perspektiv beskrivit fem olikaett
moraltraditioner präglat forskarnas seder inom det framväxandesom
vetenskapssamhället." Liksom andra fårmänniskor fors-anta attman

2° Föreläsning vid Jahrestagung med Societas Ethica 1991.
2 Eriksson, Gunnar, Forskarens moral, Föredrag vid kurs i forskningsetik vid
Uppsala universitet den 9 april 1992. I Forskningsberedningens skrift 1996:nr
Kan forskningen bli etisk utvecklar han fyra dessa i den inledandemer av
artikeln Etiska traditioner i forskningen idéhistorisk skiss, Utbildningsde-en-

1997.partementet
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allmänna moralendenmoralisk insikttillviktigaste källa ärkamas som
emellan.människorioch redlighethygglighet umgängetpredikar vanlig

ochbara inom kristendomenintemoral finnertill dennaKällorna man
grundläggandefinnasförefallerfilosoferna. Detklassiskahos de mo-en

and-ochideologier, religionermånga kulturer,förral är gemensamsom
förnormauktoritetenintelivsåskådningar överensäräven ommanomra

moral.denna

förinomgjordessysslatidigtredanForskning enramensomenvar
för ämbetsmannenpliktemade förnämstaEnämbete.tjänst, somett av

visa sin lojaliteti alltstyrande klassenden motdel att upp-varen av
Från ämbetsman-folket".romerskaoch detdragsgivaren, mot senaten

bör bortseforskarekvarimpulserfortfarandefinnsnamoralen attom en
låta sigförmåner och aldrigfrån mutas.egna

privilegierskrå särskildavarjeförangivandeSkråmøralen med dess av
detillkomstenroll alltsedanviktigspelatharförpliktelseroch eu-aven

skrå sådanthördei de lärdasprivilegiemaTilluniversiteten.ropeiska
rnänni-dödaoch demonstreravetenskapligaiföreläsa ämnen attattsom

Till förpliktelsemaakademiska dräkter.bära vissaochinälvorskors att
värdigtprivilegier görauppbära dessa sätt,hörde givetvis attettatt

sålatin, ing-och talade givnainomarbete atthedersamt attett ramarna
någon sanningfå vetenskapligspråk skulledettakunskaper i omutanen

bakfotenfm jurisdiktionen,akademiskadenskråmoralen härrörFrån ett
Sverige framfanns kvar iuniversitetsvärldeninomrättsväsende someget

l820-talet.till

känne-vetenskapens förnämstakanefter sanningSökandet sägas vara
kon-sittfick dock dennaErikssonEnligt Gunnartider. mesttecken i alla

ideologiskareligiösa,i kamp1800-taletförstuttrycksekventa mot
får kemipro-framställningErikssonsviljor. Ikonstnärligaoch allehanda

citatmoralsanningssökandets ettClevefessorn Per representera genom
Uppsala universitet 1880.vidpromotionsföreläsningfrån dennes

praktiskamången, liggeruti demål,Naturvetenskapens menar
hjälpaDe olamänskligheten.tillsk ndar attdefördelar ossssom

Naturvetenska-åsikt falsk.röd Dennadagliga ärvårtförvärva etc.
mänsklig-den skänktfördelarallafrämmande förmål är sompens Måletbefrämjas.utveckling däravvetenskapenssåvittföreten,

all sinsanningen ialla andra,förliksomvetenskaperför dessa är,
målet, betyderutveckling sigsinde under närmaOchnakenhet. om människor.miljonerskaffa bröddeeller intet,fögadet om

22Ibid., s.
23Ibid., 3.9.
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Den intellektuella nyfikenhetens moral medär moraltraditionen som
ifrågasättande,sin vidsynöppenhet, och humanitet skärsyntes tvärsav

igenom tidsåldrarna. handlar gradDet i hög studenternas moral, deom
studenter strömmade till universiteten i Bologna, Paris och Cam-som
bridge. Den nyfikna ungdomen, med Gunnar Ifråga-Erikssons ord.
sättandet och lusten ständigt och så småning-drevatt veta veta nyttmer

forskaren delta också offentligai den dialog inteut att styrsom som av
kyrklig eller världslig överhet, heller forskarskråets vaktkonstaplarav
borde kanske tillägga. Forskaren skyldig hela tiden tvivlaär attman
sina ocksåresultat känner sig manad ställning i olikaatt tamen sam-
hällsfrågor. ifrågasättaNyfikenhet, mod och kommuni-strävanatt atten

också den osäkerhet någoni mening alltid vidlåder vetenska-cera som
resultat viktiga drag odla i forskarkultur villär att värnapens en som om

vetenskapens trovärdighet forskningssed.och god såEndast kan avarter-
med den vetenskapliga hierarkin undvikas. Att stimulera den intel-na

lektuella nyfikenhetens moral borde varje lärosätes främsta uppgift.vara

3.10 Medvetandegörande om

kunskapssökandets villkor detsom

första ledet i förebyggande arbeteett

Att introducera det vetenskapliga kunskapssökandets villkor

Vikten förebyggande arbete för minska förekomsten ored-ett attav av
lighet i forskning torde kunna överskattas. "Vetenskapens måsteetos"
inplanteras frånredan första kursveckan hos den börjar högsko-som en
leutbildning. Den bana beträder präglas kunskap skapas,attman av ny
kunskap behövs för förståtolka och verkligheten, kunskapattsom som
behövs för förbättra såvärlden den blir bättre plats bo på.att att atten
Det för ändamåldetta sig medär vetenskapens kunskap-utrustarman
snycklar och metodiska färdigheter. Redan grundutbildningsnivån
börjar också skrivandet och laborerandet varför metodkurserna här läg-

bådegrunden det gäller god vetenskaplig praxis, hanteringnärger av
data metoder för källhänvisning.samt

Utan inom för denna utredning kunna någon djupareatt ramen
vetenskapsteoretisk diskussion borde ändå med fog kunna antagaman

mycket slarv, övertolkning data och vetenskapligt dåligt grundadeatt av
förhoppningar saluförs i olika samhällsfora kan stävjas med vadsom

skulle kunna kalla den lösningen.Popperska Den engelske filosofenman
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allmängiltignå ochsäkerföridégrundläggande attattKarl Poppers var
och iaktta-experimentsinamedtillräckligtdet intekunskap attär man

vetenskapligaDetframställda hypotesen.denverifieraförsökergelser
Detuppställda hypoteser.falsifieraförsökagår spe-projektet attut

hundrafalli 99hypotessinverifieratforskaren omrollingen avlar om
hundrade fallet ärriktning. Detgår iiakttagelsenhundradeden annanen

kravstarktväliblandkanDet etthypotesen.vederläggaför varaattnog
allbordehållningvetenskapsteoretiska genomsyranågot Poppersavmen

användabrukarCullbergJohan ettProfessorutbildning.ochforskning
lösning-Popperskadenväl ivetenskapgodkriterium passarsom

skallinnebärkriteriumDetta attöverraskningskriteriet. mandet sk.en,
måstestudie. Deteller sinförsöksittresultatetförutsägakunnainte av

kun-verkligendetöverraskning ärkvaralltid moment nyomett avvara
skapas.skap som

exemplifie-härdet slagkunskapssökandevetenskapligtTill somavett
Själ-inbjudas.studenterbörCullbergochPopperhjälpmed nyarats av

ti-gymnasialamed denbrottmarkeraoch börviktigt ettanslaget ärva
intro-från medbörjanfrämjaskankreativitetochNyfikenhetden. en
kun-ochtill forskninganknytningutbildningensdärduktionskurs

skolningoch kritiskProblemorienteringskapsutveckling geraccentueras.
erkännatillochinsatsenden rättuppfatta atttillbådeembryot att egna

Etikmomen-projektet.vetenskapligai detandras insatser gemensamma
både histo-iexemplen,godadefokuseravälmycketbörjankan iten

godainstitutionenforskareerfarnaochperspektivriskt somgenom
avsnitt föras görteoretiska stu-behöverdettaTillföredörnen. som

analysmetoder.ochbegreppriktlinjer,etiskamedförtrognadenterna
förmentorskapetlitat tilltraditionelltforskarsamhället harInom man
demedräcktharDetoch attmedvetenhetetiskförmedling ansvar.av

makt iexempletsgodaDetkolleger.seniorasinalärtforskarna avyngre
Äldre harforskaretillräckligt.varithartappningAristoteliskklassisk

till denlitatharmal det. Allaräcktdetharochvadsagt senanserman
phronesis.benämndeAristotelesdygddenvisdomen,praktiskt vunna

frå-forskningsetiskaoch deså långtgåttkunskapsutvecklingenIdag har
etikutbild-förbehövsinsatserså komplexablivit attgeställningarna nya

Åsikts-problem.forskningsetiskakringreflektionsystematiskochning
byggdreflektionetisk argumentetsmedbehöveretiken ersättas en

begräns-ochetiskadekunskap naturargumentensmedprimat och om
ningar.

Stock-vidfakultetensamhällsvetenskapligaharsyfteförebyggandeI
ochvetenskapensbeskrivitföredömligt etossättuniversitetholms ett

vetenskaplig praxisGodskrifteniriktlinjeretiskagällande somdelen
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fårvarje forskarstuderande antagning till forskarutbildningen. Skrif-vid
tillståndfinns med fakultetens benägna till dettamed bilaga 3ten som

betänkande.

återkommer till frågorKommittén utförligt utbildningrörande imer
forskningsetik forskningoch behovet i tillämpad etik. Medicinskaav
forskningsrådet riktlinjer föri sina prevention och hanteringanger av
ohederlighet inom medicinsk forskning minska risken försätttre att

forskning. behovetoredlighet i Man pekar utbildning, träning ochav
ochetablerande vetenskapliga understryker vikten attav normer av

ochetablera regelsystem för upptäckt utredning misstänkta fallett av av
måste påvisandetfinnas koppling mellanoredlighet detsamt att en av

åtgärd.lämplig disciplinär Ytterligareoredlighet och anvisassättett som
åtgärderför riskerna för oredlighetminska är attatt uppmuntra som

påsyftar minska trycket forskaren publicera förtill attatt att generera
och vid ansökan forskningsanslaganslag. Vid meritvärdering spelarom

förhållandeantalet publikationer viktig roll. Detta kan locka forskareen
vetenskapligade etiska och för forskning ochatt tumma normerna

forskningens resultat. Det emellertidpresentation viktigt betonaär attav
också kvalitet spelar viktigpublikationernas roll i meritvärdering-att en

också framhållas prestationskravetDet bör inom forskningen böratten.
högt och forskning och bör konkurrensut-ärnaturenattvara av vara en

ocksåverksamhet forskning kräver samarbete. Detäven ärsatt om an-
snabbt publiceras.geläget forskningsresultat otillbörligtEtt tryckatt nya

publicering undvikas sedvanliga etiskakan regler och förom normer
publicering potentiella ekonomiska intressekonflikterföljs och om upp-
märksammas.

3.11 dokumentationsordningGod viktigen-

åtgärd i förebyggande syfte

Till källor och sågod forskningssed hör referenser tydligt ochatt ange
följerkan slutsatserna prernissema ochatt attnoggrant attman se av

återgivna.dessa korrekt gäller vilken disciplinDetta forskarenär oavsett
tillhör. filosof i sitt arbete olikaFör framfördaprövar argumenten som

måsteandra filosofer läsaren del forskningens resultattarav som av

24Ohederliglzet medicinsk forskning. Riktlinjerinom för prevention och hante-
ohederlighet medicinskring forskning. Revideradeinom och fastställdaav av

ForskningsrådetMedicinska 1996-10-02, Dnr 746/94.
25Beträffande samrådskrivningama i detta avsnitt har skett med Riksarkivets
handläggare Ian Fallenius.
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Genomåtergivna.korrektdessa ärförvissa sig argumentkunna attom
argumentations-följabåde kunnaskallkällhänvisningar mannoggranna

påsigstöderforskarenförfattaredeförvissadbliochlinjen att somom
bedömning.sakligerkännande ochvederbörligtfår enett

allainomredovisasforskningsunderlagetskall ve-motsvarandePå sätt
Dettavarierar.forskningsmetodemadiscipliner äventenskapliga om

bandupptagningar,enkäter,forskningsmaterialsådantinnebär somatt
resultatlaboratorieprov,intervjuutskrifter,videoinspelningar, reagens,

statistiskapatientinformation,laboratoriedagböcker,provanalyser,av
måsteobservationerellerprimärdataandra formerochberäkningar av

forskarende slutsatserkanså attbevarasoch attdokumenteras seman
defrån.utgår Inomforskningsunderlagdetföljerverkligen mandrar av

LaboratoryGoodlaboratoriesedgodförriktlinjernainternationella
därför kravställsPracticeClinicalGoodsedkliniskgodochPractice

forskningsproheladataunderlagetföljaskall kunna genomatt man
industrifi-denrecords. InomtrailtydligfinnasskallDet encessen.

internationellaandraliksomriktlinjerdessaforskningen ärnansierade
forskningsmiljöerackrediteringochkvalitetsbedömningriktlinjer för av

forskningssed.godiinslagnaturligalängesedan en

all-påtalas oftaforskningioredlighetmisstankeutredningarVid omav
två nyligenforskningsmaterial. Ibevarandetavseendevarliga brister av

visadeforskningsornrådetmedicinskadetutredningarsvenskagjorda
iställningslutgiltigt kunnaomöjligt taintesvårt attmycketdet sig om

tillförlitligthade bevaratsinte ettprimärdatadärförskuldfrågan att
miss-kundedokumenteradefannsinteprimärdataviktigaEftersomsätt.

denförmöjligthellerinteDetstyrkas.inteoredlighettanke varom
ord-praktiskaochtydligaBristenoskuld.sinbevisamisstänkte att
baraemellertid inteinnebärforskningsmaterialbevarandeförningar av

forskarehurexempelfinnsDetutredningsteknisk art.svårigheter av
tragedi-personligagår igenomforskningsinioredlighetföranmältssom

arbetsmiljöerochforsknings-vitaladerashurupplevatvingasocher
Alltbrutalt sätt.avbrytsforskarkarriären ettdenochnedbryts egna

avgörande.slutgiltigttillbringaskunnat ettharärendetinnandetta

för beva-ordninggenomfördfinnsdetinnanutredningarinitieraAtt en
riskeraroetiskt attdjuptforskningsmaterial attär manrande genomav

Även lideranmälarenskada. storoskyldigockså den storäråsamka som
säker-meddärför arbetetmåsteprioriteringsordning attetiskskada. I en

forsknings-bevarandeochdokumenterandeförordningar avgodaställa
utredningförimplementeringen systemföre avmaterial komma av

inblan-allaförrättssäkerhetstörreDetoredlighet.misstanke ger enom



70 Att minska för oredlighetrisken forskningi 1999:4SOU

dade får bättre underlag förparter att utredningar ochettgenom man
innebär skydd för den hederlig i sin forskning.ett extra är Somsom en

vinst kommer det bli betydligt lättare identifieraextra att denatt som
fuskar. God forskningssed inbegriper således goda ordningar och prak-
tiska förutsättningar för dokumentation och arkivering forsknings-av
material. Sammanfattningsvis kan följande intressen beträffande beva-

identifierasrande forskningsmaterialav

Det allmännas intressen försorg:statensgenom

för vetenskaplig bedömning underlaget till avhandlingar ochav rap-
porter;
för samhällets planering och utveckling;
för skydd medborgarna;av

4. för den offentliga insynen i forskningsprocessen samt;
för återanvändning forskningsmaterial i undersökningar.av nya

Forskarens intressen:

för vetenskaplig bedömning underlaget till avhandlingar ochav rap-
porter;

återanvändningför forskningsmaterial i undersökningar;av nya egna
för undvika obehörigt utnyttjande forskningsmaterial.att av

F orskningsinstitutionens intresse

för vetenskaplig bedömning underlaget till avhandlingar ochav rap-
porter;

återanvändningför forskningsmaterial i från institutionenav ut-nya
gående undersökningar;
för undvika obehörigt utnyttjande forskningsmaterial;att av
för skydda sitt anseende kunna visaatt förva-eget att attgenom man

forskningsmaterial sådant etisksätt granskning kan ske;ett attrar
för frånuppfylla krav anslagsgivare.att externa

Forskarsamhällets intresse

för återanvändning forskningsmaterial i vetenskapliga under-av nya
sökningar;
för vetenskapshistorisk forskning.

Det framgår intressespecifikationen flera intressen hos de olikaattav
aktörerna sammanfaller. Forskaren, forskningsinstitutionen, forskarsam-
hället och det allmänna har intresse verksamheten bedrivs enligtattav

26Bearbetat efter Tomenius, Lennart, Bevarande frånmaterial forskningspro-av
jekt, Arkiv, samhälle och forskning, 1994:3, s.7-37
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anklagad försig oskyldigtuppleverregler.etiska Denuppställda som
på godvisakunnaintressestarktforskning har attoredlighet i enett av

tillliggerdataresultat och depåståddamellanöverensstämmelse som
försvåras all-oredlighetmisstankeUtredningarför dessa.grund omav

betryggandesparade sätt.finnsinteprimärdata ettvarligt attav
har fun-måste kunna visaoch lärosätenForskningsinstitutioner att man

kravdettaforskning. Ioredlighet ibeivrandeförriktlinjergerande av
forsk-bevarandeordning förgodockså kravetimplicitligger aven

mycketforskarna harochForskningsinstitutionerna star-ningsmaterial.
intressetinbegriperforskningsmoral. Dettahögegenintressenka av en

detpublicering. Näreftertillgängligtforskningsmaterial ävenhållaatt
påpekasdetbörintresseninstitutioners attderasochforskarnasgäller

och bytakontaktemellanforskarenormalbeteendet är taatt reagens,
försökerforskningsrnaterial eller göraoch attcellinjer omannat man

deförsannoliktprimärdataandras ärtittaplats. Attförsöken
jämförttidsödandeoch dessutomprimäralternativetinteforskareflesta

material.ochinstrumentmed sinaförsökmed göra ett egnaatt om

intresseStatensolika närintressena vägar.förefallerPå punkterfyra
docktordeutvecklingochsamhällsplaneringdet gäller snarare vara

forsk-återförandeforskningsmedel och tillutlysningknutet till avav
Frågan offentligmyndigheter.ochorganisationertillresultatningens om

fråga det tveksamtochsärskild ärlikaledesbehandlasinsyn omensom
ellerberoendeöverhuvudtagetdialogen ärochoffentliga insynenden av

enligtarkiverassåsom primärdataforskningsmaterialattgynnas av
finns redaninsynoffentligverksamhet. Enoffentligförreglergängse
ansökningarsamtligaforskningsprojektmånga attsäkerställd för genom

löntagarfondsstiftelsemask. ärdeforskningsråden ochstatligahos de
också resultatenoffentliggörspubliceringhandlingar. Genomallmänna

säkerställsskydda medborgarnaintresseforskning. Statens attavav
sekretesslag-ochgranskningenforskningsetiskadenredan genomgenom

legitimt intresseinstitution hardennes attoch ettForskarenstiftning. av
forskningsmaterialet.använda detochdelandraförhindra att ta egnaav
forskningsrnaterialetönskanmedsvårförenligt attintresseDetta är en

därmedochmyndighetstatligförreglerenligtarkivläggas gängseskall
intresselegitimtforskarsamhälletSamtidigt harhandling. ettbli allmän

föremål för prövningblirundandata inteinsamlade göms utan avattav
frågeställningar.vetenskapliganya
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Bevara dokumenteraatt arkiveraochgenom

Att de olika intressena inte lätta förena framgårär ganskaatt av en om-
fattande forskningsmaterial.diskussion i bevarandeämnet Knäck-av
frågorna i denna diskussion har gällt forskningsarkivens och frå-status

huruvida olika forskningsmaterial allmännatyper hand-gorna utgörav
lingar eller inte. Det ankommer Riksarkivet och statligaytterst myn-
digheter bedriver forskning lösa dessa knäckfrågor.att gemensamtsom
Det forskningsetiska kravet skall kunna påståddaatt prövaman om re-
sultat följer forskningsunderlaget och forskaren inte varit oredlig iattav
sin forskning förutsätter inte forskningsmaterial arkiveras eller påatt

kommer allmännasätt handlingar.annat utgöraatt För uppfylla deatt
etiska kraven det tillräckligt forskningsprocessenär från börjanatt till
dess slut dokumenteras på riktigt juridiskUrsätt. synpunktett detär en
avgörande skillnad huruvida använder dokumentationterrnemaman
eller arkivering forskningsmaterial. Enligt 2 kap 9 § tryckfrihetsför-av
ordningen blir också upprättade handlingar inom offentliga myndigheters
forskningsverksamhet inte skulle allmänna dettasom annars anses som
så de hand för arkivering. Varkensnart tryckfrihetsförordningentas om
eller arkivförordningen emellertid någotsäger hur forskning skallom
dokumenteras. Eftersom också frågan arkivering forskningsmate-om av
rial viktiga forskningsetiska aspekter och del bevaran-ärrymmer en av
deuppgiften för forskningsinrättningar måste den dock här kort beröras.

Offentlighetsprincipen för forskning vid statliga myndigheter

För forskning bedrivs myndigheter gäller offentlighetsprincipen.som av
Allmänheten har till insyn både i denrätt administrativa verksamheten
och i den forskning bedrivs vid myndigheten. Regler baserade påsom
denna offentlighetsprincip finns angivna i 2 kap tryckfrihetsförordning-

Härmed inbegripes all forskning bedrivs vid svenska universiteten. som
och högskolor också all sektorsforskning bedrivs förvalt-men som av

27Tomenius, Lennart, Bevarande frånmaterial forskningsprojekt, Arkiv,av
samhälle och forskning, 1994:3, s.7-37; SOU 1989:74, Forskningsetisk pröv-
ning,; Riksarkivet 1986, Arkivansvar i samband med finansieradexternt
forskning stencil. RA dnr: 2977/S 51/83, 103 sidor; Riksarkivet 1988, Forsk-
ningsprojektens arkiv. Riksarkivet 1988-01-28 stencil, RA dnr 153-88-50,
handledning 23 sidor broschyr 6 sidor; Bohlin,samt Alf, Offentlighet Sekre-

i myndighets forskningsverksamhet,ress Riksarkivet, Rapport 1997:2; Tomenius,
ÄrLennart, forskningsverksamhetens rättsliga ställning oklar, Tema Arkiv

1992, s.9-18; Lundquist, Lennart Tomenius, Lennart, Vad skall forskaren göra
med sina papper, Läkartidningen 1991, Vol 88 22, 2034-2040.nr s.
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formerprivaträttsligaibedrivsForskning om-ningsmyndigheter. som
offentlighets-angivnagrundlagsvenskidennainteemellertidfattas av

forsk-industrifinansieradedeninomforskareinnebärprincip. Detta att
omfattasinteforskningsvenskallmajoriteten avstår förningen avsom

gällersekretesslagenbilagan8§kapi 1tilläggprincip. Genomdenna
Chalmersockså förfulltoffentlighetsprincipen ut1997januarisedan l

harAllmänhetenJönköping.iHögskolanförochHögskolaTekniska
vidbedrivsforskningsverksamhetdeniinsyntill sominte rättdäremot

enskildaStockholm eller ut-iHandelshögskolansåsom avinrättningar
Stockholm.Högskolan iTeologiskasåsombildningsanordnare

handlandeÄrendehandläggning faktiskteller

bevarandedet gällernärdiskuterats avmestkanskefrågaDen som
uppfattasskallmyndighetvidforskning som enforskningsmaterial är om

handlande.faktisktså kallatellerärende etthandläggning ett somav
forsk-förstärendehandläggning det närärforskningUppfattar somman
hand-dessresultatoch dess presenteratsfärdigställts somningsprojektet

faktisktforskningiställetUppfattarallmänna. somblikanlingar man
såallmänforskningsprojektet snartinomhandlingvarjeblirhandlande

hand-offentligahandlingar ärAllmännafärdigställts.handlingdenna
iföreskrivshärvidlaginskränkningarfrån deundantag sommedlingar

sekretesslagen.

skallforskningfrågangällerdetuppfattningar närolika omfinnsDet
Denhandlande.faktisktellerärendehandläggninguppfattas somsom

relateradeAndrénCarl-Gustaf ut-underutredningenForskningsetiska
ståndpunkterna. i sinharAxbergerHans-Gunnardeförligt motsatta

§kap 7i 2utgångspunktmed1983,sekretess,ochOjfentlighetskrift
uppfattasskallforskningsprojekthävdattryckfrihetsförordningen ettatt

1986september16daterad den utar-promemoriaärende. Iett ensom
uppfattningenförfäktadesLundquistLennartriksarkivetbetad inom av

AndrénCarl-Gustafhandlande.faktisktforskningsverksarnhet utgöratt
ärendemedpåtagliga likheterharforskningslutsatsensjälvdrog att

börochutredningsarbetepågående attmedeller manbehandlingunder
därmed. Omenlighetibestämmelsertryckfrihetsförordningenstolka

förme-Andrénsenligtkrävdesmöjligjuridisktintetolkningdenna var
grundlag.svenskändringnande aven

ochinformationOrganisation,28 prövning.Forskningsetisk1989:74,SOU:
Förlaget,Allmännautredningen,forskningsetiskaBetänkandeutbildning. av

82-88.1989.Stockholm s.
29 85Ibid., s.
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Alf Bohlin har i nyligen Riksarkivet utgiven hävdatrapporten av upp-
handlande.fattningen forskning bör karakteriserasatt faktiskt Be-som

träffande argumentationen för denna uppfattning hänvisas till den angiv-
Beträffande uppdragsforskning därrapporten. myndighetna ien ger

uppdrag myndighet utföra forskning bör forskningshand-atten annan
lingarna enligt Bohlin uppfattas utgörande faktiska handlingar. Omsom
uppdragsgivaren överordnad myndighetär kan uppdraget däremoten ge
upphov till forskningsverksarnheten blir ärende hos denatt underord-ett
nade myndigheten. Till myndigheten inkorrma handlingar blir alltid all-

handlingar såmänna de kommit behörig befattningshavare till han-snart
da, det gäller färdigställda handlingar elleroavsett utkast. Ett skrift-om
ligt enkätsvar blir därmed allmän handling så det densnart tas emot av
enskilde forskaren. Detsamma gäller utdrag register rekvire-t.ex. ur som

från myndighet, korrespondens mellanrats forskare,annan examensar-
beten inlämnas till institution och anslagsgivares beslut.externasom en

Den delen forskningsverksarnhetenstörsta handlingar fram-rörav som
ställs eller utarbetas inom myndigheten. Så sådan handlingsnart en
"expedierats förståsmed vilket benämnesavsänts den upprättad- -
handling och blir därmed allmän handling. Det kan gälla enkäten som
sänds forskningsprogram bifogasut, ansökanett anslag ellersom en om

skriftlig förfrågan till myndighet eller till enskilden en annan en person.
Med utgångspunkt från uppfattningen forskning skallatt fak-ses som
tiskt handlande kan många de handlingar underlag iutgörav ettsom
forskningsprojekt bli allmänna handlingar långt innan projektet färdig-
ställts eller expedierats. Alf Bohlin beskriver detta har medsom
färdigställda handlingar sålunda.göraatt

För sådana fall, då handling varken expedierats eller hänför sigen
till visst hos myndigheten anhängigt ärende, har det i TF 2:7 1st 2p
sista ledet givits särskild regel, enligt vilken handlin skallen en an-

upprättad, den justeratsnär myndigheten lerses som av annate
färdi ställts. svårighetersätt Inga direkta fastställa,möter att om enhandling livit upprättad justering. Den för handlingens ka-genom

raktär allmän avgörande tidpunkten givetvis den, dåär handlingenav
försetts med intyg sin rikti het. Vad exakt innefattas iom ut-som
trycket på färdigstä lts däremotsätt inteär lika Dåannat klart. det
emellertid inte krävs något särskilt förfarande från myndi hetens sida
för handlingen skall färdigställdatt och där prättad,anses som uhär refereras till 1975/76:16O 143 torde det til räckligt,rop s vara

den god sanktionerats därtilläntsatt behörig befattnings-ex. av
havare eller omhändertagits för förvaring. Huruvida handlingen för-

30Bohlin, Alf,0jfentlighet Sekretess myndighetsi forskningsverksamhet,
Riksarkivet Rapport 1997:2.
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gllärvidforskarens tänsterum ärarkivutr elleri ex.mrnevaras 172."1979/80:2 Atillbetydelse refererasär sutan prop

videoinspelningarfotografier,påpekar,Bohlininnebär,Detta attsom
fotografietsåhandlingarallmännablirbandupptagningar snartoch
forskaren.omhändertagitsochavslutatsinspelningenellerframkallats av

slutsat-vissakommer drainnehållet i dembasisforskaren att"Att av
måste sakna bety-härvidlagi sinredovisarhan rapport,senareser, som

och kanomarbetasavseddsådan inteHandlingen attärdelse. som
koncept måste dåsagdaDetellernågot utkastdärför inte somses

publiceradtillsinmyndighet vägvidforskareinnebära att somenen
meningjuridiskhar iforskningsunderlagsinafärdigställer attrapport

helsthandlingarhandlingar,allmännauppfatta dessa somsom vemsom
komplika-sekretess. Enskyddasde intetillgång tillfåhar rätt avatt om

handlingaruppfattathatycksBohlin inte är atttion detta somsomav
fårnormalfalletItorde kunnainteallmännablivitdetta patenteras.sätt

patentbe-vad hanseminariuminte attforskaren närma ett avserens
först,trycket forskaremedillarimmarLagtolkningen attlägga. vara

egenhändigtforskarensbiomedicinskeoriginella. Denochunikaatt vara
ochcellinjeroch vävnadsprover,cell-infärgadeantikroppar,tillverkade

också 1a-Så justeradehandlingar.allmännaDNA-konstruktioner utgör
provresultat. Detuppteckningarochboratoriehandböcker senareav

kapfrån tolkning 2Bohlinsutgångspunktmedframgår tydligareännu av
sådanaochdiarier, journalergällandetryckfrihetsförordningen7 § 2 st

fortlöpande.försregister som

färdigställts förså derättade,Sådana handlingar snartanses up
sålunda, deför demeller införing är attanteckning emensamt

diariumstadium. Etttidigt upprättatmycket ärblir allmänna ett
förteck-ellerMed registertorkat".bläcketögonblickdet annan

tillförskontinuerligtvilkakortregister,olikablning typer avaavses
bliri registret,anteckningstund görspgifter. I ensomsammanya u

upprättat.deldet i att somanseenna

forsk-forskning, dvs.empirisknågon formbedriverforskareDe avsom
smått enligtskalliverklighetendatasamlar stortning där somomman

hand-forskningsunderlag allmännauppfatta sinalagtolkningdenna som
mellanledosjälvständigaproducerardäremotforskarelingar. Den som

forsknings-till färdigsinkonceptoch vägavhandlingsutkasttypenav
forsk-upprättademyndighetensitt inomuppfattaintebehöverprodukt

så-lagtolkning placerarDennahandlingar.allmännaningsmaterial som

l7f.Ibid., s.
32 18.lbid., s.
33Ibid., 19.s.
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ledes forskare inom humaniora, teologi, de icke-rättsvetenskap och
empiriska delarna forskningsamhällsvetarnas i särskild kategori.av en
En mellanprodukt ingen handling, "såallmän längeär den har expedi-

förutsättningDenna uppfylld, handlingen dels preli-är ärerats. om av
minär beskajjfenhet utkast dels överlämnasetc, till någon utomstående

samrådssyfte.34uteslutande i En forskarstuderande i juridik kan exem-
pelvis utomståendekonsultera beträffande sina preliminära als-experter

någon har del det han håller med.rättter utan att att taannan av

Även mellanprodukter och arbetsmaterial blir emellertid allmänna hand-
lingar de hand för arkivering, de expedieras ellertas oavsettom om om
inte. Beträffande arkivmaterial gäller dessa får inte gallras stöd iatt utan
författning. Riksarkivet beslutar med stöd 12 § arkivförordningenav
gallringsföreskrifter det gäller handlingar hos särskilt angivnanär myn-

verksamheter.digheter sektorsövergripandeoch Någon generell gall-
ringsföreskrift avseende forskningshandlingar finna inte till dags dato

riksarkivet arbetar enligt uppgift med sådan föreskriftstext.men en

Att handling allmän innebär inte den automatisktär blir offentlig.atten
Rätten del allmänna fårhandlingar dock endast inskränkasatt ta av ge-

föreskrifter i lag. högskola ellerEn myndighet bedrivernom annan som
forskningsverksamhet såledeskan inte själv besluta införa sekre-attom

visst forskningsmaterial.avseende Sekretesslagen medger sekretesstess
för föremålskydda för vetenskapligaär undersök-att ex personer som
ningar det kan den lämnar uppgifter någoneller honomantas attom som
närstående lider uppgifterna Ocksåröjs. affärshemligheter kanmen om
skyddas sekretess. En forskare legitima vetenskapligagenom som av
konkurrensskäl under vissa skeden forskningsprocessen vill skyddaav
sitt forskningsunderlag från andras del det harrätt dockeget att ta av
inte möjlighet detta hänvisning till gällande sekretesslag-göraatt genom
stiftning.

Dåligt anpassad lagstiftning

När frågornadet gäller kring forskningsmaterialhur bäst skall bevaras
med hänsyn till de delvis motstridiga intressen står spel kansom av
det sagda konstateras den nuvarande lagstiftningen inteatt ärovan an-
passad till forskningsverksamheten den idag bedrivs. De befintligasom
juridiska instrumenten har stark begränsning det faktum atten genom en

34Ibid.,. 20.s.
35Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy finns beskriven i skriften Beva-
randet nutiden, Riksarkivet 1995.av
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former.bedrivs i privaträttsligaforskning idagdelväxandeochstor av
också denforskningenindustrifinansieradebåde denDet gäller men

stiftelse-ochutbildningsanordnareenskildabedrivsforskning avavsom
forskare kommerurval svenskaslumpmässigtBlandhögskolorna. ett av

forsknings-bevarandeträttsreglervilkafrågandärför styr avsomom
förpå vilken arbetsgivareberoendegodtyckligtmaterial manatt vara

lyderStockholmHandelshögskolan ividforskareEnnärvarande har.
uni-Stockholmsvidforskarebevarandereglerinte under ensomsamma

ansökanskickarHandelshögskolanvidforskarenversitet. Om omen
ansökanforskningsrådet dennakommerMedicinskatillforskningsanslag

forskningsrådeteftersomhandling ärbli allmänocharkiveras enatt
Cancerfonden finns intetillansökanSänder hanmyndighet. samma

handling. Eninte allmänhelleransökan bliroch mot-på arkiveringkrav
allmänuniversitetet blirforskarkollega vidfrånansökansvarande en

båda fallen.ihandling

gällerdetkommer till kortajuridikenalltså närförefaller attDet som om
synvinkelforskarsamhälletsforskningsmaterial. Urbevarandereglera av

gmndlagsenliga prin-denlagstiftningenanpassadedåligtstrider den mot
Även håller tillsiginför lagen.likhetmedborgaresallacipen om manom

myndighetsverk-förinomliggerforskningsverksamhetden ramensom
förslårAlf Bohlindefinitionerochlagtolkningarde attsamhet kommer
behandlasprincip. Forskare kommerfråninnebära attett avsteg samma

forskningsmaterialdel deraspå andrasolika avseendemed rätt att ta av
Avhandlingsutkast inominom.arbetardisciplinpåberoende vilken man

all-teologi blir intehumaniora ochsamhällsvetenskap,rättsvetenskap,
teknologens ochbiomedicinarens,handlingar naturvetarensmänna men

delresultatmaterial beskrivnabiologisktilaboratoriedagböcker liksom
från tidigareförslaget denföljaVäljertillgängliga.blir allmänt attman

införaochCarl-Gustaf Andrénunderutredningenforskningsetiska ett
sannolikttryckfrihetsförordningen skulle§i 2 kap 9förtydligande enav

juridiskavgörande iuppnås. slutgiltigtEttemellanforskarelikhetstörre
skallforskningsverksamhethuruvidalagtolkningsfrågomamening omav

handlande krävereller faktisktärendehandläggninguppfattas somsom
bedrivsmellan forskningDiskrepansenprövning.rättslig som aven

kvarstårprivaträttsliga formerbedrivs iforskningochmyndighet som
forskning bedrivsdär alltmerutvecklingbakgrundemellertid. Mot av en

mycketKommittén denna diskrepansuppleverformeri privaträttsliga
otillfredsställande.
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Öppenhet i ordnade former

Offentlighet självklar konsekvens vetenskapensär grundläggandeen av
princip öppenhet. Påstådda forskningsresultat och forskningsmeto-om

Öp-demas tillförlitlighet måste tåla prövning i offentlighetens ljus.en
penheten måste dock formeri ordnade förvärnas skall kunnaatt man
tillgodose såsomandra legitima intressen forskningens frihet och rätten
för forskare själv bearbeta och dra slutsatser från det forsknings-atten
underlag han med möda skaffat fram. måste ståDet rimlig tidegen en
till buds för forskaren själv bearbeta och tolka sina vetenskapligaatt rön.
Först han färdig blir resultaten forskarmödannär är offentligav genom
publicering eller föreläsning. Vid denna slutpunkt skall dock helasom

kunna följas. framVägen dit öppenheten begränsad.ärprocessen mer
Etiska och juridiska måsteregler till dessa för den vetenskapli-anpassas

verksamheten och självklara formerna.gängsega

föreslårKommittén bakgrund ovanstående redogörelse för lag-mot av
stiftningsfrågor och intressemotsättningar bevarande forsknings-att av
material skall antingen i form dokumentationgöras eller i formav av
arkivering i enlighet med nedan angivna preciseringar. Förslaget för-är
enligt riksarkivetmed beslutar gallringsföreskrifter för visstatt mate-om
rial, i detta förslaget det angivet under det börär arkiveras.som som
Enligt uppgift riksarkivet inte i sina föreskrifter någraattavser ange
regler för dokumentation forskningsmaterial.av

Arkivering visst material för alltidav

Arkivering forskningsmaterial inom forskning bedriven myndig-av av
heter innebär enligt arkivförordningen detta material blir allmännaatt
handlingar. Efter prövning enligt sekretesslagen kan ocksåde bli offent-
liga handlingar. Arkivering innebär enligt arkivförordningen materi-att
alet skall för alltid Riksarkivet inte utfärdar särskilda gall-sparas om
ringsföreskrifter. Forskningsinrättningar drivs i privaträttsliga for-som

rekommenderas så långt finner lämpligt följaatt attmer man samma
principer för sitt bevarande utformar sina arbetsordningar.när man

Grundläggande information forskningsprojekt skall för alltid.om sparas
Med grundläggande information forskningsprojektom avses:

projektplan;
medelsansökan;
beslut anslagstilldelning;om
minnesanteckningar från och referensgruppsmöten;styrgrupps
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djurförsök-forskningsetisk kommitté,utlåtandetill ochansökan av
elleretiskt prövningsorganeller formnärrmdsetisk annatavannan

tillstånd försök;förmeddela visstenligt lag har attorgan som
slutredovisning.ekonomiskinklusiveslutrapport

bedri-eller myndighethögskolauniversitet,åligger varjeDet somannan
forskningsmaterial enligt dennaarkiveraforskningsverksarnhet attver

institution ellerlämpligen tillUppgiften delegerasbeskrivning. annan
praktiskahar tillseforskningsinrättningRespektiveenhet.lämplig attatt

hand-dessabetryggande förvaraförfinns sättförutsättningar ettatt
forskningsverksamheteniinsynintresseAllmänhetenslingar. genomav

offentlighetsprincipenenlighet medhandlingar itillgång allmännatill
tillräckligt.forskningsarkiven fulltså upprättadedetorde varagenom

sig forsk-forskare villtillfyllest för denockså närmaDet torde somvara
utförligt iperspektiv. beskrivsvetenskapshistoriskt Somfrånningen ett

frågorna ochkring insynbetänkande öp-dettadet kapitel i tar uppsom
tillgå främja insynförandra instrumentdärtill radpenhet finns att atten

forskning.och debatt kring

forskningsprocessenDokumentation av

andradokumentationssed. Liksomgodforskningssed inbegriperGod en
område kan här sigpå forskningsetikensbruk väntaseder och ettman

arbetarrättsligt forskarenvilketoberoendesynsätt systemgemensamt av
vidaetiska riktlinjer omfattas ioch andraHelsingforsdeklarationeninom.

läkemedelsin-vetenskapssamfundet ochdet internationellainomkretsar
för godharmonisera etiska riktlinjerinitiativ söktdustrin har eget

område inteEftersom etiken dettalaboratoriesed.godklinisk sed och
de rättsligainternationella ojämlikheter inågra nationella ellerkänner av

också tillsker anpassningdetsigkan vänta att gemen-systemen enman
beva-forskningsprocessen ochdokumentationförordningar avsamma

det forsk-så etiskt motiverat. Förforskningsmaterial därrande ärav
forsknings-dokumentationordning förgodningsetiska kravet aven

det svenskamindre rolldärför spela rättssystemettorde det attprocessen
forskningmyndighet ochbedrivsforskningskillnad mellangör avsom

På det gälldeliknandefomi.privaträttslig sätt näribedrivs somsom
rekommenderas forskningsinrättningarforskningsmaterialarkivering av

införa reglerarbetsordningari sinaprivaträttsliga formeridrivs attsom
forsk-dokumentationförförutsättningarpraktiskaoch tillskapa av

får aldrigriktlinjerhär föreslagnaenligtDokumentationningsmaterial.
för arki-och otillräckligaarkivordningdåligursäkt för resurservara en

forskningsmaterial skall arkiveras.sådantavseendevering som
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Kommitténs förslag övergripandetill riktlinjer för dokumentation av
forskningsprocessen.

Varje universitet, högskola, myndighet bedriver forsk-annan som
friståendeningsverksamhet eller forskningsinrättning rekom-annan

dokumentera forskningsverksamhetmenderas i enlighet med dennaatt
ordning. för dokumentationen delegerasAnsvaret lämpligen till in-
stitutioner forskningsenheter.och motsvarande

sådantForskningsverksamhet skall dokumenteras sättett att en
utomstående granskare tydligt kan följa hela forskningsprocessen och

ochkunna förvissa sig slutsatser resultat följer prernisser-attom av
na.

på sådantDokumentation skall vidare andra forskaregöras sättett att
kan vid och använda forskningsunderlag utgångspunkt förta som nya

studier i enlighet med devetenskapliga regler gäller för ägande-som
förfoganderätten till forskningsmaterialoch och med iakttagande av

gällande sekretessbestämmelser.

4. vetenskapliga intresset skallDet övergripande och vägledandevara
vid dokumentation forskningsprocessen.av

Forskningsmaterial det inte vetenskapligt motiveratär attsom spara
skall dokumenteras forskaren. skriftligaDenna dokumentationav
skall vidimeras prefekt eller motsvarande forskningschef.av

Dokumentation forskningsprocessen med utgångspunkt från dessaav
år.riktlinjer skall bevaras i minst tio

Det viktigt dokumentationen redovisar hela dataunderlaget såär att att
påi efterhand kan förvissa sig vilka grunder selektionman om en av

data Ocksåhar gjorts. sk. negativa resultat bör redovisas, dvs. data som
hypotes Sådanaden data kan visa sigmotsäger mycketprövar. vär-man

defulla för inom forskningen. En redovisningpröva vägaratt nya av ne-
ocksågativa resultat medför risken för forskare andrasatt att upprepar

misstag kan minskas.

Det vetenskapliga intresset skall övergripande och vägledande vidvara
dokumentation forskningsprocessen. Man bör hålladärvidlag i minnetav

forskningsmaterial kan mycket skiftande slag. kan före-Detatt vara av
ligga i formen datafiler eller delar därav, filmer, videoband, anteck-av
ningar, ljudbandupptagningar, plasmider, DNA-konstruktioner,gener,
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antikroppar vetenskapligadet intresset huvudprincipMed tor-mm. som
de behovet fakta kunna belägga misstankar frånmedatt avstegav om
etablerade vetenskapliga för datainsamling, bearbetning käll-ochnormer
redovisning väl tillgodoses. bakgrundDet denna lämpligt varjeär mot att
forskningsinstitution och utformar sinalärosäte regler där kanegna man

hänsyn till den verksamhetens särskilda behov och förutsättning-ta egna
ar.

Med det vetenskapliga intresset vägledande princip för bevarandesom
åtankemåsteforskningsmaterial ha i del särskiltmaterial,attav man en

inom forskning vetenskapligbiomedicinsk synpunkt betraktaär attur
färskvara. inte det vetenskapliga perspektivet befogatDet är attsom ur

någon tid. kunna följa forskningsprocessendet för längre För attspara
och följer forskningsunderlagetresultat och ingen otillbörligatt attse av

sådantselektion förekommit materialdata bör dock beskrivas iav en
särskild prefekten eller motsvarande forskningschef vidimerad skrift-av
lig innan slängs.dokumentation materialet

utgångspunktDokumentation forskningsprocessen med från dessaav
år.riktlinjer skall bevaras i minst tio tid förLängre bevarande kan före-

komma det bedöms intressant vetenskaplig synpunkt. Vid uni-etturom
versitet, sektorsorgan eller forskningsinrättning mångamed insti-ett en
tutioner och avdelningar delegeras lämpligen uppgiften utforma de-att
taljregler för dokumentation till prefekten eller institutions- ellerannan
forskningsansvarig. Arkivariers expertkunskap bör till ocksåtas vara

det dokumentation forskningsmaterial.gällernär av

Karolinska institutets nyligen beslutade riktlinjer för dokumentation av
forskningsmaterial väl med de generella förslagöverensstämmer som
Kommittén här anfört. finns med Karolinska institutetsDe benägna till-
stånd medagna i betänkandet bilaga Riktlinjerna framtagnaärsom
med klinisk forskning, epidemiologisksikte forskning och experi-
mentell forskning och bygger med loggböcker där varjeett system
sida forskningsprocessenhar unikt och hela dokumenterasett nummer
löpande. obligatoriskt använda loggböckerna. åliggerDet Det varjeär att
institution tolkningsföreskrifterskapa lokala baserade de särskildaatt
förhållanden kan gälla på varje institution skapa rutiner församt attsom
distribution riktlinjerna forskare, doktorandertill och teknisk personalav

ocksådeltar i forskning. Prefekten för nyanställdattsom ansvarar per-
sonal informeras riktlinjerna.om

Dokumentation utgångspunkt frånforskningsprocessen medav av
Kommittén riktlinjer förändrar inte frå-angivna sakläget det gällernär
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uppfattasskallforskningshandlingamade dokumenterade somgan om
måste ordning.fråga lösas särskild Andraallmänna eller inte. iDenna

handhavande forskningsmaterial,etiska aspekter det gäller sär-när av
innehållersådant eller möjliggör framtagandeskilt material av per-som

kapitel betänkande.särskilt i föreliggandesonuppgifter behandlas i ett

Ägande forskningsmaterialfdrfoganderätt tillochav

för dokumentation ochforskningsinstitutionen/lärosätetAtt ansvarar
enlighetforskningsmaterial i med här föreslagna rikt-arkivbildning av

sådant står ocksåokontroversiellt. förfarande ilinjer Etttorde sam-vara
regeln i svensk arbetsrätt arbetsresultatetklang med allmännaden att

arbetsgivaren arbetsrättsliga docktillkommer princip kanDenna
immaterialrättsliga principen upphovs-komma i konflikt med den om

framhållerverk. beslut 1997-01-15till sitt I Jus-ensamrätt ettmannens
omstritt.områderättsläget detta delvistitieombudsmannen äratt

föreslådirektiv konfliktinom Kommitténs hur dennaDet ligger inte att
lösas.rättsprinciper skall En etisk konflikt kan uppkommamellan olika

från forskarens institutionforskaren och sökamellan intresset att patent
konfliktintresse öppenhet. Denna kommer dis-och forskningens attav

frågorna industrisamarbetekuteras samband medi Attatt tasom upp.
forskaren knuten harforskningsinstitutionen dit för arkivlägg-är ansvar

forskningsmaterial och dokumentationning grundläggande detav av
forskningsunderlaget hindrarvetenskapligt intressanta inte avtalatt om

utnyttjande patentmöjligheter mellan arbetsgivaren ochupprättasav ar-
ingår avtal forskningssamarbetebetstagaren. myndighetEn som om

få avtala bort sinmed företag bör inte skyldighet bevaraexternt attett
riktlinjer.forskningsmaterialet enligt angivna Om den samarbet-externa

bevarande och hanteringhar högre krav forskningsmate-spartnern av
rial vad i lokala bestämmelser bör de högre kraven tillgo-än som anges

komma stånd.doses. torde samarbetet inte kunna tillAnnars

inteBeträffande forskningsmaterial publicerat kan iblandännu ärsom
tvister uppstå förfoganderätten till materialet, särskiltavseende om.
flera projekt. enlighetforskare arbetar inom I med den tolkningsamma

refererats tidigaretryckfrihetsförordningen bör i dettaav som man sam-

36 Se 1949:345 till arbetstagares uppfinningarLag beslut irätten samtom
Arbetsdomstolen 1994 98.nr
37Dnr 214997.
38 ingårKonflikten aktualiseras särskilt i samband med forskare i samarbeteatt

frågormed industrin. diskuteras bl.a. NYFOR KommitténsDessa betänkan--
mellan högskolan och näringslivet SOUl996:70den Samverkan och Samverkan

medelstoramellan högskolan och de små och företagen SOU 1996:89.
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manhang påminna sig forskningshandlingväl blivit allmännärattom en
så förfogar forskareninte den längre. Forskarens egenintresse kanöver
inte heller skyddas med hjälp tillägg i sekretesslagen eftersom detettav
inte ingår någonbland de sju intressen i kap2 2 § tryck-av som anges
frihetsförordningen. Vid uppdragsforskning däremot oftasekretessär
möjlig hänvisning till 6 kap sekretesslagen.4 § Varje forskare hargenom

så långtintresse möjligt förfogadet sitt material förär överett att attav
kunna fåpublicera och erkännande för sitt arbete. Samtidigt forskarenär
beroende forskare samarbetar liksomde han/hon med den institu-av av

fråntion vid vilken forskningen bedrivs och vilken också fårforskaren
lön iför sitt arbete. Problemen samband med multicenter-accentueras
studier.

En forskningschef eller projektledare tillgod rutiner för publice-attser
ring förfogande forskningsmaterial diskuterasoch igenom innanav pro-

igång.jektet En enskild forskare har idras normalfallet tillfälligtendast
och institutionsledningens överinseendeunder ha föra med sigrätt att

frånopublicerat forskningsmaterial den institution där materialet tagits
fram. Om forskare eller forskargrupp flyttar tillpermanenten en en an-

institution talar intressetdet vetenskapliga för i samförståndattnan man
med respektive institutioner för med sig sitt forskningsmaterial.eget
Den enskilde forskaren eller forskargruppen kan de enda harvara som
kunskap innehållmaterialets och bakgrund och därmed i praktiken ärom
de enda kan utnyttja materialet för vetenskapliga undersökning-som nya

Villkoret sådanemellertid i varje situation det sker iär att gottar. sam-
förstånd med institution forskaren ellerden forskargruppen lämnar och

bådemöjligheten medflytta och kvarlämna material bör beaktas. Iatt
samband måstemed dessa överflyttningar material dock klargörasav
vilken institutionerna skall arkivbildare och för do-av som vara ansvara
kumentation forskningsmaterial. förDetta misstankar oredlig-attav om
het i forskning skall utredas.kunna Som övergripande tolkningsprincip

såvid tvister gälla forskningsmaterial långtbör möjligt skallatt som
användas fram värdefull kunskap.för att ta ny

När det ordning dokumentationgäller förslaget till för forsknings-en av
underströks dokumentationen skall sådantgörasatt sättettprocessen

andra forskare kan ochvid använda forskningsunderlagatt ta ut-som
gångspunkt för vetenskapliga studier i enlighet med de reglernya som
gäller för ägande- förfoganderätten till forskningsmaterialoch och med
iakttagande gällande sekretessbestämmelser. Forskningssamfundetav
har legitimt intresse teorier och hypoteser befint-prövaett attav nya
ligt material. material utgångspunktAtt med från såprövassamma
många frågeställningarvetenskapliga möjligt godo för kun-ärsom av
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begränsadeeffektiv användningoch innebärskapsutvecklingen aven
till-inomforskaren rimligaenskilde gränserSamtidigt bör denresurser.

forskare börhan samlat in. Endatautforska devidaredelas rätten att
starktsjälvrättighet eftersom han ärpåhålla för strikt dennadock inte

vidare iför kunna kommadataockså andrasutnyttjaberoende attattav
forskaresjälvklart denuppfattastorde docksin forskning. Det attsom

dettatillexklusiv förfoganderätthabördataunderlagsamlat ettsom
då materialet liggereller,har skettpubliceringtill dessframmaterial att

eller vin-doktorsexamenlicentiatexamen,erläggandeförtill grund av
eller do-godkäntsavhandlingdesstilldocentkompetens,nande attav

påpekas beträffandesammanhangetivunnits. börDet attcentkompetens
skall lämnakrävermånga tidskrifterforskning utbiomedicinsk att man

fårvissa fallpublicering har skett. Ivälplasmiderantikroppar, näretc,
för publi-artikeldettaförsäkran närskriva antasäven enomenman

ochinitiativ förmedla sina datagivetviskanForskarencering. eget
glädjandeoch kanandra forskaretill attkällmaterial notera ennogman

viktig principutvecklas. Eninnehållmed detta väghederskodex är att
fåroch bearbetat vissa dataframtagitforskarealltid denär ve-att som

erkännande för detta.derbörli

olika forskargrupper.data mellanutväxlingredanpraktiken skerI aven
depraxis avvägningdenna ochkodifieringtillförslagKommitténs avav

skallforskningsmaterialdata ochinnebärintressenadelvis attmotsatta
så de doku-vetenskapssamhälletinomkommunicerasfritt kunna snart

och medtill upphovsmannenhänvisningarvederbörligamedmenterats,
källmaterialdata ochNärsekretesslagen. äriakttagande avsett attav

eller doktorsexamen,licentiatexamenerläggandeligga till grund för av
exklusivupphovsmannen habördocentkompetensvinnandeeller för av

doktorsavhandlingenellerexamensarbetettillförfoganderätt fram att
vunnits.docentkompetensdessgodkänts, eller till att

gäller vadrättsläget detoklara utgörtill det närMed hänsyn taget som
års1949stycket itill det enligt 1 § 2och med hänsynhandlingallmän

angivnauppfinningararbetstagarestilllag rättenom
harhögskolor inteuniversitet ochinnebärlärarundantageWvilken att
pådelärarna inteuppfinningar görsnågon till de gör,rätt ens omsom

lokaler ocharbetsgivarensutnyttjandemedarbetstid ochbetald ut-av
rustning fråga rekom-endast blinärvarandemåste fördetta en om en

också blod- ochbeträffandegäller väv-Dettatill forskarna.mendation
härbiobankerolika formersparade ifinnsnadsmaterial menavsom

uppfyllandetförfoganderätt ochfrågor beträffandesärskildaaktualiseras

39 1996:70, 201.souNYFOR-kommittén, s.
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tillämpliga regler för information till och samtycke demav som pro-av
härrör från. frågor kort i kapitletDessa beröres forskningverna somom

innefattar föreslårpersonuppgifter Kommitténdär intressendeatt som
står på spel i får fördjupaddetta sammanhang analys vadänen mer som

möjligt för givitsinom de tidsramar Kommittén.är ramen som

3.12 Befintliga regler för publiceringsetiken

ligger Kommitténs mandat föreslåDet inte inom hur vetenskapligaatt
tidskrifter skall uppfylla sitt moraliska finnsHär förvisso viktigaansvar.

frågoretiska har med angivande författarskap, dubbel-göraattsom av
publicering, eventuella potentiella intressekonflikter, tydlighet i beskriv-
ningen referenser, artiklarreview och redaktörernasav avpeer ansvar

Frågorförfattare och läsare. kring före-review-systemet ochmot peer
komsten potentiella intressekonflikter diskuteras i särskilda kapitel iav
föreliggande betänkande. Beträffande dessa publiceringsetiska frågor bör

framhållasdock de vetenskapliga tidskrifterna redan har tagitatt ett stort
för detta. finns angivits tydligaDet regler och internationellaansvar som

på.riktlinjer falla tillbaka Om redaktör eller referent iatt en en sam-
band med prövning artikel för publicering finner grundad anled-av en
ning misstänka oredlighet i forskning bör detta anmälas till rek-att
torn/chefen för den forskningsinrättning berörd huvudansvarig fors-som
kare knuten till i enlighet med den procedur föreslås. Dåhär fleraär som
författare författarefinns den står först betraktaärupptagna attsom

huvudansvarig.som

Redaktörer viktigoch referenter har roll spela det gällernäratt atten
upptäcka och beivra misstänkt oredlighet. Det har emellertid ibland hänt

det tidskriftsredaktörerna eller referentema själva oredliga.äratt ärsom
Ansvarig utgivare för tidskriften har för pressetiska rikt-ett attansvar
linjer följs. tidskrifter finnsFör svenska möjlighet vända sig tillatten
Allmänhetens pressombudsman har grundad anledning rnisstän-om man
ka brott de pressetiska reglerna. Pressombudsmannen harmot en
självsanerande funktion och motsvarigheter finns på andra håll i världen.
Skulle frågan gälla misstanke redaktören eller referenten gjortattom
intrång i författarens upphovsrätt till sitt verk finns möjlighet väckaatt
talan förståsi domstol. Samma sak gäller forskare misstänker attom en

intrångforskare gjort sig skyldig till i upphovsrätten.en annan

40Se regler beslutade den internationella kommittén för medicinskat.ex. av
tidskriftsredaktörer, 269JAMA, 1993, 2282-86.17nr.
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förinstrumenträttsligaBefintliga3.13

oredlighetbeivrande av

vid för kunnai forskningoredlighetdefinition ärKommitténs attav
den svenska rättsord-etik. Ioch forskarensforskningensfånga både

tillför kommainstrumenträttsliga rättaradredanningen fmns atten
Kommitténbeteende det slagoönskatochhandlingaroönskademed av

ordningarpreciseringar. Olika rättsligamedsin definitiontagit iupp
gången lagföljande, förstai detkorthetbeskrivs irelevantaär ensom

fetstil.ideneller förordning nämns anges

detdel fall, bet dakan, iohederligt utgörförfarandeAtt attärett en
andrastänkas agiatSålunda kanstraffbelagd gärnin att p aven . åtkommitsovsrättsintrång, sakupkanalster öra att terut upp

utifrån erhal dokumentdataintrång ellerlerstöld att ma-naegenom
så-nåurkundsförfalskning. Skullepånipulerats utgör otsättett som

rättsordning huremellertid färdigförekommit finns det ördant ha en
åklagareprimärtankommerDet rövaskall hanteras.saken attpa

låtal väcks, ligger avgörandet sistbegåtts och,frågan brott omom
ocksåSkadeståndsanspråk domstol,domstol. prövashos allmän av

brottsmål friståendeeller iiaccessorisktdenframförssig ettettvare
tvistemal.

jäm-hanteras inom förarbetsplatsentrakasserierSexuella ramen
detkraven i denna lagskärptesjuli 1998 närDen lställdhetslagen.

sexuellaförebygga och förhindraförarbetsgivarensgäller attansvar
trakasserier. högskoleförordningen universite-skallkap 9 §Enligt 1

förebygga och förhindraåtgärder förvidtahögskolornaoch attattten
§ itrakasserier. Enligt 10 kap 1någon för sexuellastudent utsätts sam-

inkluderarstudentåtgärder vidtasfår disciplinäraförordning mot enma
student eller arbetstaga-också forskarstuderande utsätter en annansom

åtgärderna varning ellerdisciplinäratrakasserier. De ärför sexuellare
avstängning.

offentligskyldigheter iåsidosättandeinnefattarOm förfarandeett enav
grundläggandedisciplinansvar. Defrågadet bli rätts-anställning kan om

fåranställning. Enligt 14 §offentligi lagenreglerna en ar-omges

4 samråd professorn ihar skett medavsnittskrivningarna i dettaBeträffande
Hans-Heinrich Vogel.offentlig rätt,

42 då forskaresTersmeden: HanteringenErikfrån hovrättslagmanUr PM en
1998.Stockholm 19 novemberhederlighet ifrågasätts,vetenskapliga

43 Utvecklingsrådet skriften Påutgivna1998redogörelse denFör fyllig avseen
Utvecklingsrådet,arbetsplatsenpågrund sexuella trakasserierkön... Omav

Stockholm 1998.



SOU 1999:4 minskaAtt risken oredlighet i forskningför 87

betstagare, uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosätter sina skyldig-som av
heter i anställningen, meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Dis-
ciplinpåföljden varning eller löneavdrag.är Undantag gäller bl.a. för
hälso- sjukvårdspersonal,och i sin yrkesutövning står under Social-som

sådanastyrelsens tillsyn, för förseelser i denna yrkesutövning skallsom
sjukvårdensHälso- ochprövas ansvarsnärrmd. Den skäligenärav som

misstänkt för i sin begåttanställning ha brott skall anmälas till åtal,att
misstanken brott enligt kap20 brottsbalken, tjäns-om avser som avser

tefel.

I förvaltningslagen finns bestämmelser tillämpligaär förvalt-som
ningsmyndighetemas handläggning ärenden och domstolarnas hand-av
läggning förvaltningsärenden. Denna rättsliga reglering täcker alltsåav

den forskningsverksamhet bedrivs myndigheter universi-som av som
högskolor och sektorsforskningsorgan också de statliga forsk-tet, men

ningsrådens verksamhet. Frågor jäv vid handläggning ärendenom av
finns reglerade i 11 § och förvaltningslagen.12 § Dessa rättsregler är
tillämpliga i fall oredlighet har sådanamedgöra ärendenattav som som
medelstilldelning för forskning och tjänstetillsättning. Deras syfte är att

opartisk handläggningvärna ärenden. Enligt 1 denärstom en av som
skall handlägga ärende jävig saken angår honom själv ellerett hansom
make, förälder, barn, syskon eller någon närstående eller ären-annan om
dets utgång kan medföra synnerligväntas eller skada för honomnytta
själv eller någon närstående. alltsåDet dessaär omständigheter som
skall beaktas och inte huruvida forskare i tjänsteförslags-en ex. en
nämnd, stipendiekommitté, betygsnämnd eller prioriterings-en en en
kommitté uppfattar sig påverkad dessa omständigheter i sin pliktvara av

medverka till opartisk behandling ärende.att Enligt 12 § 2stetten av
skall den känner till omständighet kan jävutgöraantassom en motsom
honom, självmant det till känna. inteAtt detta alltså tjänstefelgöra ärge
och kan medföra åtalanmälan enligt 20 kap brottsbalken.om

Enligt förvaltningslagen27 § och regeringsrättens praxis komplette-som
denna föreskrift kan myndighet beslut fattadeompröva ärrar en som

oriktiga grunder. Denna rättsregel tillämpades i fallet med den doktors-
avhandling vid Stockholms universitet betygsnänmden godkäntsom men

till väsentlig del utgjorde plagiat avhandling. Be-som en av en annan
återinkallades.tygsnämnden Nämnden fann den blivit vilseledd ochatt

vilseledandet hade betydelse för bedömningen. Nämndenatt omprövade
därför sitt tidigare beslut och underkände avhandlingen. åberopandeMed

detta beslut omprövade därefter rektorn sitt examensbeslut ochav exa-
återkrävdes.mensbeviset Samma tillvägagångssätt kan bli aktuellt om en

forskare erhållit docentkornpetens, dvs. antagits oavlönad docent,som
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forskningsresultatåberopaansökani singrunderoriktiga somattgenom
kangällandedata. Enligtförfalskade rättfabricerade ellerpåbygger en

sin docentkompetensochsin doktorsexamenmedforskare bli manomav
högskole-§Enligt 4forskning. 13 kaporedlig i sinvaritfinner hanatt

detendast överklagas är sär-högskolafår beslutförordningen omenav
betyderförfattning. Detiellerkapitlet13:edettamedgivet iskilt annan

på ansökanavslagelleromprövningefterunderkännandenbeslutatt om
överklagas.kaninteoavlönad docentantagning somom

högskoleförord-enligtvilketlärosätevidstudenternagällerNär det ett -
forskarstuderande disciplinåtgärderreglerfinnsinbegriperningen om-

åtgärderfår disciplinära§ 1Enligt 1högskoleförordningen. sti kapll
påhjälpmedel ellerotillåtna sättmed annatstudentervidtas mot som

skall bedömas.studieprestationellervidvilseleda närförsöker enprov
Beslutavstängning.ellervarningåtgärdernadisciplinära ärDe om av-

överklagas.högskoleförordningen§kap 3får jämlikt 13stängning

rättsregler,befintligaKommitténkonstaterarSammanfattningsvis att
täckergärningar,straffbelagdaförfaranden utgörreglerautöver att som
gällerbåde detdisciplinansvar, närföranledakanoredlighetden som

forskarstuderande. Förmyndighet ochanställdaforskare är avsom
forskarutbildningefter avslutadfått sinforskaresamtliga examensom

oavlönadantagitsellerhögskolorochuniversitetvid svenska som som
gällandealltså möjlighet enligtdetfinnslärosätendessadocent vid ett av

rå-forskaredennadettadisciplinansvar,utkräva oavsett nurätt varatt
från dettapraktiken undantasiforskareendaanställd. Dekar somvara

erhållit forskarutbildningsexamensindedisciplinansvarlivslånga är som
Förstiftelsehögskoloma.någon deviddocentkompetenseller sin nyaav

Stiftelsehög-ochTekniska HögskolaChalmersdettagällernärvarande
Stockholm.iHandelshögskolangällerJönköping. Detsammaiskolan

olika lä-mellanobserverade diskrepansenhärdenuppleverKommittén
otillfreds-disciplinansvarutkrävamöjlighetenvad attrosäten somavser

ställande.

lagfästadärtillforskningsverksarnhet finnsmedmyndigheterFör proce-
verksför-Enligt 19 §skalldisciplinärenden prövas.för hurdurregler

myndighet finnasvarjeviddetskallordningen en perso-
uni-ordförande. Vidchefmyndighetensmed ettnalansvarsnärrmd som

myndighetschef. Perso-rektorhögskola ärversitet eller en
åtal-frågor disciplinansvar,bl.skallnalansvarsnämnden pröva oma.

44 Enhögskoleförordningen.§återfinns kap 6i 1studentDefinitionen av
forskarutbildning.bedrivertill ochstudent ärdoktorand antagenär somen
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beträffande sektorsforskning ochBådeoch avstängning.sanrnälan
undantaguniversitet och högskolor, medforskning vid svenskaskersom

således författningsreglerat hur dis-för stiftelsehögskoloma detärovan,
sektorsforskning-och lärare.skall för forskare Förciplinärenden prövas

forskning den bedrivs vid hög-myndighetsdrivenoch än somannanen
disciplinpåföljdbeslutfår förvaltningslagenskola enligt 35 § över-om

offentlig anställning beslutarlagenregeringen. Enligt 34 §klagas hos om
åtalsanmälanfrågor disciplinansvar, ochansvarsnämnd istatens av-om

anställsoch andra arbetstagareprofessorerdet gällerskedande, när som
högskoleförord-införd i 4 kap 25 §ordning finnsregeringen. Dennaav

inte anställts regeringenprofessorerdevarigenomningen även avsom
disciplinansvar nuförtiden merparten.förprocedurreglemainkluderas i

in-förordning medansvarsnämnd kan enligt 15 §beslut iMot statens
elleransvarsnämnd talan föras i tingsrättenförstruktion statens ar-

betsdomstolen.

studenter finns procedurregler iåtgärderdisciplinäragällerdetNär mot
disciplinnärrmd§ skall särskildhögskoleförordningen. Enligt 3kapl l en

kapitel fastställda ordningarfrågor med ii enlighethantera dessa samma
efter utredning beslutatill rektor kanAnmälan ingesför anmälan. som

åtgärd föranleder varning rektor ellerellerlämnasärendet utanatt en av
prövning. Enligt 13 kap § högskole-disciplinnärrmden för 3tillhänskjuts

beslut avstängning överklagasfår disciplinnänmdensförordningen om
vederbörande länsrätt.förvaltningsdornstol, dvs. Länsrättensallmänhos

i detta fall krävstillbeslut kan överklagas kammarrätten, pröv-men
överklagandet skall kunnaförningstillstånd kammarrätten prövas.attav

beträffande procedurregler ärendenSammanfattningsvis kan sägas att
förfarande forskarstuderandeför oredligtdisciplinansvaravseende av

såsom universitet, högskolor och sektors-vid myndighetoch forskare
därför inrättade nämligennärrmder:skall handläggasforskningsorgan av

övri-personalansvarsnämnder förprofessorer,ansvarsnäirmd förstatens
dis-forskarstuderande. Beslutdisciplinnämnder förochforskare omga

överklagas skyddsmöjlighetemahuvudregelciplinpåföljd kan mensom
har fattat beslutet.på nämndberoende vilkenvarierar som

mångfald rättsskyddsbestärnrnelser har nyligenokoordineradeDenna av
misstänkt oredlighet. Medicinskafått anmält fallillustration i ett aven

utredning ohederlighet i forskningforskningsrådets förexpertgrupp av
professor och docent gjort sig skyldi-utredningfastställde efter att enen

båda överklagade detta beslut till kam-forskarnatill oredlighet. Dega
särskilt tillstånd för prövning efter-intebeslutademarrätten att gesom

beslut beslut inomfanninte expertgruppens ettatt var ramensom man

1999:4SOU19-01044
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för myndighetsutövning. Den anmälde professoms ärende skall enligt
gällande lag ansvarsnämndprövas har självastatens prövaattav som
hela sakunderlaget. Ansvarsnämndens beslut kan i sin överprövas.tur
Docenten slutade sin anställning på begäran och kan fåinte sin sakegen
prövad i högre instans inte regeringsrätten prövningstillstånd.om ger
Hade docenten inte slutat sin anställning skulle ärendet iprövats perso-
nalansvarsnämnden. Beslut disciplinpåföljd där hade dock enligtom
gällande inte kunnat någonirätt rättsligöverprövas instans.

3.14 Finns det behov särskild rättsligav en

ordning för beivrande oredlighetav

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund 1997 fram förslagtog ett
till riktlinjer för hanteringen vid universitet och högskolor frågorav om

ohederlighet.vetenskaplig Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms
universitet särskilt två punkter mycket kritisk till detta förslag ivar

remissvar.4°sitt saknadeMan entydig definition begreppet forsk-en av
ningsfusk. Eftersom stårvärden spel för den blirstora förutsattsom

rriästegranskning enligt täkültetsnämndenilag vaden bestämmaman
skall forskningsfusk, Enligt juridiskautgöra fakultetsnänmden be-som

hövs också mycket stabilare författningsreglering den hänvisningänen
till högskolelagens första kapitel förslaget hänvisar till för uni-som att
versitet och högskolor skall kunna utfärda föreskrifter hur misstan-om
kar vetenskaplig oredlighet skall utredas. "Ett uttryckligt stöd i lagom

bemyndigar antingen regeringen eller vederbörande universitet ellersom
högskola besluta sådan föreskrifter enligt fakultetsnänmdensatt utgör

minimummening därvid ett

Det främsta motivet för sådan strikt juridisk reglering föreslåsen som av
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet måsteär att man

45Rapporten finns med bilaga i Kommitténs Att vetenska-värnarapportsom om
integritet och god forskningssed. Rapport vetenskaplig oredlighet,pens en om

Fritzes förlag, Stockholm 1998,
46Remissvaret avlämnat 1996-09-20 Rektor vid Stockholms universitet,av
Gustaf Lindencrona, Stockholms universitet Doss 302, Dnr 0911/96. Som
underlag till remissvaret och Juridiska fakultetsnärnndens yttrande till rektor
förelåg utlåtande professorn i juridik Hans-Heinrichett Vogel också blevav som
vägledande för yttrandet.
47Stockholms universitet, Juridiska fakultetsnärrmden, Yttrande 1996-09-06
avseende Remiss: Förslag Sveriges universitets- och högskoleförbundav om
hantering frågor forskningsfusk, Doss 302, Dnr 0911/96, s.2.av om
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forskareenskilderättssäkerhet för denhög graduppnå mycket attaven
uttalandefå fullgott skydd. Ettfusk skall kunnaföranklagas ett omsom

förkonsekvenserha förödandekanfuskatforskare harnågon vissatt
faktumdetpåföljder.disciplinära Baranågradet blirdenne oavsett om
för denkonsekvensertorde hautredningföremål förblirforskareatt en

utredningmedsjälvariskDetkarriären. attärfortsatta stor processen
uppnåkanFrågan hurpåföljden.också utgöra enkommer manatt om
oredlighetmisstankeutredningvidrättssäkerhetgradtillräcklig omavav

lösa.frågornasvårastede attforskningi är aven

inblandadeallaförrättssäkerhet partermaximaluppnåVill enman
följa vadsakunderlaget närmastbedömningochutredningmåste somav
då också Ju-måste göraManbrottmålsprocess.sedvanligliknar somen

lagföreslår och iuniversitetStockholmsvidfakultetsnämndenridiska
medskallvaddefinitionentydigbådeförordning avseseller somavge en
uni-bemyndigaforskningioredlighetforskningsfusk eller samttermen

utredninggällandeföreskrifterbeslutahögskoloroch avversitet att om
uppnå graddenna rättssä-Svårighetenoredlighet. attmisstanke avom

möjlig-beträffandeangivitsproblemmed dekerhet hänger somsamman
legalforskningsfuskdefinieraklartochentydigt termenheten som enatt

ochockså kunnai lagrummåsteklara dettaSkall angemanterm. man
praxisvetenskapligadendvs.forskningvad är,definieraentydigt som

för sigrad i ochdå inifrån. kommerManavviker genastfuskaren en
med nöd-alltiddefrågeställningarvetenskapsteoretiskt intressanta men

dåligt försigfrågor lämpardessapreliminäravändighet preg-svaren
rättssäker-maximalFörlagtext.iformuleringar attjuridiska geennanta

mycketsannolikt blitill dessaoch kommentarerlagtexterskulle om-het
fattande.

fråganrörandeanordnade sär-KommitténseminariumFrån det om en
forskningoredlighet ibeivraönskvärd förordningrättslig attärskild
frågordessaberördekortinledningVogelsHans-Heinrich re-skall som

fereras här.

syftetordning därrättslig ärsärskildönskvärdhetenBeträffande enav
börforskninginomoredligförfarandemed naturtillkomma rätta avatt

åtgärder. Medpreventivaochrepressivabådemöjlighetenbeakta avman
ordning-rättsligaböråtgärdernarepressivadeavseende man om nya

befintligaavgränsningarviktenbeakta motföreslås nogsamt avar
och dedisciplinarbetsrättsligadestraffrättsliga,deinomrättsinstrument

tillsärskild ellerutformning förgällerdetområden. Närcivilrättsliga en
avseendeordningrättsligkompletterandelagstiftningbefintligredan
detaljeratutformaantingenvälja ettforskning kani attoredlighet man
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regelverk gällande utgåeller frånrätt generalklausulattsom anger en
allmänt hållen. detI falletär överlärrmar praxissom attsenare man
vad gällande sådanavgöra Enär generalldausulrätt. kan föreskrivasom

forskare i sin verksamhet skall iaktta god forskningssed.att I förarbeten
till sådan generalldausul kan katalogisering med olika typiska fallen en

vägledande för forskarsamhället tillsammansnär olikamedvara myn-
digheter och rättsinstanser praxis vad skall uppfattasgenom anger som

god sed.som

När frågandet gäller varthän repressionen skall leda finns två vägar.om
Man kan konstatera förfarande varit oredligt. Sedan kanatt ett man an-
tingen låta detta leda till någon form social ocksårepression eller kanav

sådanttill konstaterande knyta speciell rättsföljd. I detettman en senare
fallet viktigtdet tydligaär avgränsningargöra övriga sanktions-att mot

Beträffande oredligt förfarande inte straffbelagtsystem. blirärsom upp-
giften påföljder och procedurregleravgränsa befintliga disciplin-att mot
rättsliga instrument. Vid utfomming särskilda rättsregler harav man
också iaktta det grundläggande kravet enligt 8 kap 3 § regerings-att
formen. Statens ingrepp i förhållandenenskildas förutsätter enligt detta
stadgande fårlag och endast ske i enlighet med lag eller på grundvalen

lag. Detta innebär också det skall finnas rättssäkert förfarandeattav ett
och detta kräver medverkan jurister, och sannolikt i vissa fall lag-av av
farna domare. En prövning oredlighet föreligger kan ske lokalt ellerom
centralt. måsteDen emellertid sin början lokalt med utredning ochta
någon form preliminär bedömning sakunderlaget, sannolikt iav av ett
förfarande med kontradiktoriska inslag.

Så långt referatet Hans-Heinrich Vogels framställning.av

Beträffande behovet lagrum bemyndigar universitetett och hög-av som
skolor besluta föreskrifter för utredning misstankaratt ored-om av om
lighet i forskning föreslog Sveriges universitets- och högskoleförbund att

utgå frånbör l kap §4 högskolelagen stadgar verksamhe-man attsom
vid svenska lärosäten skall bedrivas såten hög kvalitet nås. Forsk-att

ningsfusk innebär kvalitetskraven allvarligt åsidosättsattmenar man
det ankommer lärosätena själva definiera vadatt godmen utgörsom

kvalitet dåligrespektive kvalitet. Det angivna lagmmmet kan sannolikt
täcka del vad i definitionernastor angivits oredlig-en av som ovan som
het i forskning. Allt ohederligt beteende resulterar dock inte alltid i en
försämrad kvalitet. Man kan tänka sig fall där den briljantet.0.m. mer
forskaren har bättre förutsättningar driva fram forskning medatt god
kvalitet medelmåttigeden forskareän han stjäl idéerna eller proverna
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for-föreslagnahögskoleförbundochuniversitets-Sverigesfrån. Den av
otillräcklig.såledesmuleringen är

ochbåde anmälareforskning harioredlighetmedproblemenBeträffande
granskning-vidoch rättssäkerhetopartiskhetstarka intressenanmäld av

anmäla-skyddanödvändigtockså det ärvisar attErfarenheterna atten.
Enintressen.Whistle blowers"theengelskamed deneller termenrens

bl.a.tillkomkongressvid USA:sforskningenintegritet iförkommission
jämförillafarit mycketforskningioredlighetanmälaredärför att av

denkollegialitet därmissriktadformfinnsDet sombilaga l. aven
stämplasforskningenoegentligheter inomanmälerochuppmärksammar

får överhu-ochtjänsterfår ingabrännmärktesåförrädare. Den nyasom
utfrågningoffentligVidforskarsamhället.isigsvårt klaravudtaget att

fåttdeberättati godhandlatanmälare atthar trokommissionen somav
olikaruineratsskadats ellerkarriärprofessionelladeraserfara genomatt
ellerrasdiskrimineringanklagelserisolering,hot,former omcensur,av

vågat An-beteende deföranklagade utmana.blivitde själva sammaatt
sina datatillvägrade tillträdevittnesmål blivitdessaenligtharmälare

våld.fysisktfor hotmedochtillochlaboratorier utsattsoch sina om
denochbåde för anmälarenavgöranderättssäkerhetFrågorna ärom

diskuterasrättssäkerhetrörandeKriterieroredlighet.förmisstänkssom
avsnittet.följandehärpåi detutförligarenågotdärför

utredningvidrättssäkerhetKriterier3.15

oredlighetom

för derättssäkerhettillräcklig graduppnåskallhurFrågan avmanom
prakti-ivisar sigdiskussion. Detsärskildkräverinblandade parterna en

förbrottmålsliknandeformnågontillskapaomöjligt processken att av
fallersådant redansidanvidforskning,ioredlighetbeivra somavatt

diskussioni deningahellerfinns parterbrottsbalken. Det somunder nog
Kommit-enligtsådant. börnågot Manönskarfrågorförts i dessa som

myck-beakta följandemöjligtlångt detså treärkunnadockmeningténs
rättssäkerhet.kriteriercentralaet

förutse-skallforskningioredlighetbeivraförprocedurEn varaatt
bar.

opartisk.skallBedömningen vara
besitta hög kompetens.skallgranskningenutförDe som
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Kriteriet förutsebarhet innebär skalldet så uppenbartatt vara som
möjligt för alla inblandade frågorvilka skall diskuteras, vil-parter som
ket sakunderlag behövs, hur hela går till och vilka sank-som processen
tioner kan bli aktuella någon belägges med oredlighet i forsk-som om
ning. Uppenbara brott etablerade etiska och misstänkta vil-mot normer
seledande från vetenskapliga krav, bör bli föremål för utredningavsteg
och bedömning. Skolbildningsdiskussioner och andra diskussioner om
vad vetenskaplig praxis bör förasutgör i andra därför avseddasom ve-
tenskapsteoretiska fora. Frågor vad etiskt godtagbartär hör tillom som
den forskningsetiska prövningen eller till forskningsämnet tillämpad etik.

ocksåDet bör stå klart anmälan uppenbart saknar sakligatt en som
grund själv föremålkan bli för utredning. Ett för utredningsystem av
misstanke oredlighet forskning fåri inte bli instrument någonförettom

skaffa sig otillbörlig fördel vid ansökan tjänst elleratt forsk-en om
ningsmedel. Att reflexmässigt anmäla den anmält för misstankesom en

oredlighet beteende bör stävjas.är En anmälan skallett alltidom som
sakligt underbyggd och motiverad. Genom utbildning grundut-vara

bildningsnivå tidigtoch i forskarkarriären bör varje forskare bibringas
kunskap vetenskapliga och etiska färdighet i god forsknings-om normer,
sed kunskap hur vid lärosätet beivrar oredlighetsamt i forsk-om man
ning. Samtliga universitet och högskolor bör också försöka komma över-

huvudsakligen riktlinjer för beivrande oredlighetens om gemensamma av
i forskning. Kommittén rekommenderar övriga forskningsinrättningaratt
inför liknande riktlinjer. sambandI med antagande till forskarutbildning
eller anställning bör varje forskare få information etiska regler ochom
hur oredlighet beivras.

Kriteriet krav opartiskhet innebär jävsfrågor måste beaktasattom
under hela utredningen. Skogs- och jordbrukets forskningsråd har tagit
fram etiska riktlinjer vägledning för sakkunniga skall bedömasom som
andra forskares arbeten. riktlinjerDessa vill Kommittén för sin del gärna
ansluta sig till varande vägledande i samband med tillkallandetsom av
sakkunniga för utreda misstankar oredlighet i forskning och tillikaatt om
vägledande vid deras utredningsarbete. I sin Codex Ethicus skriver

följande.Skogs- och jordbrukets forskningsråd

...Ledamöter i forskningsrådet och i dess olika skall visaorgan re-
ekt för andra forskare och deras arbete.s

Nedlåtande uttalanden och verifierbara påståendenommentar; i
muntli eller skriftlig form forskarkollegor/forskargrupper ellerom
deras orskningsarbete skall direkt undvikas.

48Skogs- och jordbrukets forskningsråd, Codex Ethicus. Tryckdatum anges
skriften tillsäntshar utredningen i december 1997.men
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dess olika har äm-och iforskningsrådet ettiLedamöter organ

nsta tilleller hänshänsyn snävtPersonligabetsmannaansvar. verksa fårkollegorsnärstaendeeller etverksamhetenden egna
ärenden...bedömningaropartiskahindra av

skallforskningsrådetsakkunniga iochLedamöterKommentar;
förelieventuella bindningarredovisaochbedömasjälva öppet om -forsbedömningo%artiskföretydelsekan avenvara avsom -ger integritetpersonlighögtjänsteärenden.ellerpingsansökningar n

örutsätts.

från be-avståskall ledamotbindningareventuella attundvikaFör att
personligavänskap,därtjänsteärendeneller näraansökningardöma

skall be-Likasaföreligga.kananimositetlermotsättningar annane
eller,institutionendeninomforskaredömningar göras omegnaav
kollegormedsamarbeteNäraavdelnininstitutionen är stor, en.

ab-ärendet. Enfrån bedönminockså ledamotmedför avstaratt av
eller kolle-toranderdomed tidigaresamarbeteförsolut närgräns ett

ringaobjektiviteten, ellerpåverkaskalllängre vara avansesgor detår efter5lämplig tidsgräns är attomöjli sättagrad, är att men en
samarbetet utats.avs

skall i be-olikaforskningsrådet och i dessiLedamöter or an
skolbild-uppmärksamforskningsanslag attdömningen pavaraav

avvikandetill fördomarledakandet motämnetningar egnainom
synsätt...vetenskapligt

den kompetenstillförsäkrascentral instansinrättandehed somav en
sigsamlarochbehöverutredningvarje att samma gruppengenom

landlitetSverigeslag.dettautredningsarbete ärfrån ettefarenheter av
forskningsin-vid varjeanmälda fallantaletsigförväntakanoch attman

kompe-byggaskall kunnalågt förblir förrâttning att egenupp enman
tillsät-tillgodosessakkunskapenvetenskapliga attDen mangenomtens.
sakun-framtagandetförforskaremeriteradehögtvetenskapligt avte

kompetensvetenskapsadministrativocksåsedanbehövsdettaTilldarlag.
juridisk kompetens.oh

till-forskningsintegritet,förfrån kommissionenanfördidigareI rapport
för densituationensärskiltdiskuteraskongress,USA:s som an-satt av
Whistleblower."theforskning,oredlighet ifallmisstänktnäler ett av

ifrågasättandetillvilka lederfrågornaställer ettforskare aven som
forskningssed ipraktiseradställerochtrovärdighetvztenskaplig ramp-

utstötningförtal ochformerolikaföribland blivitharljuset utsatt av
Kon-kolleger.fråga och derasihederindividerdebtde sattsvarsav

anmälareförbästa skyddetdet ärslutsatsgesskommissionens är att en
godtrovärdighet ochvetenskapligferskningskultur värnaröppet omsom

deklarationsärskildfogadockvillTill dettaforskningssed. omenman
detdeklarationHuvudinnehållet i denna är atträttigheter.aimälarens

ored-misstankeinstanstillforskare rättåigger varje rapporteraatt om
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lighet i forskning. anmäla oredlighetAtt i forskning kan med svenska
och i anslutning förslagtill anfört till komplettering högsko-termer av

lelagens första kapitel uppfattas tjänsteåliggande, självklarettsom en
skyldighet för varje måsteforskare. Anmälan dock ske i ochgod tro vara
sakligt välmotiverad. måsteAnmälaren också de institutionellage
strukturerna tillskapats för utreda misstankar oredlighet iattsom om
forskning rimlig chans fungera.atten

3.16 Kommitténs förslag till modell för

beivrande oredlighetav

Betoning ledningsansvaretav

förespråkarKommittén modell för utredning misstanke ored-en av om
lighet i forskning fasta det ledningsorganen vidtarsom ansvar som
varje forskningsinrättning har hög kvalitetvärna i forskningen.att om
Det påankommer arbetsgivaren för prevention ochatt ta att ettansvar
repressivt efterföljs forskningsinrättningen uni-system oavsett är ettom
versitet, högskola, sektorsforskningsorgan, drivs någonietten annan
myndighetsform eller drivs i privaträttslig form. När det i det följande
talas forskningsinrättningar alla dessa former inteom annatavses om

Kommittén föreslår aktuellt lagrum, kap1 4 § högskolelagen,attanges.
kompletteras så det åliggerdet varje lärosäteatt att värnaanges att om

Övrigavetenskapens trovärdighet och god forskningssed. myndigheter
bedriver forskning och de forskningsinrättningar drivs i pri-som som

vaträttslig form rekommenderas i sina arbetsordningar införa liknan-att
de klausuler.

Kommittén denna modell bör kompletteras med inrättandetattmenar av
central instans biståkan forskningsinrättningama med framen som att ta

och belysa det sakunderlag behövs för ledningsorganens handlägg-som
ning ärende efter det den lokala förundersökningenett avslutad.att ärav
Ett preciserat förslaget central instans i avsnitt iettom en ges senare
detta kapitel. Kommittén rekommenderar vidare forskningsinrättning-att

vid sitt utarbetande riktlinjer Kommitténs vidare defmitio-antararna av
oredlighet i forskning i övrigt sådär befinnes lämp-samt attner av man

ligt fasta Kommitténs synpunkter. Specifika förslag angåendetar ett
ärendes handläggning i följande kapitelavsnitt.ges

I likhet med den Andrénska utredningen bör starkt betona denattman
etiska medvetenheten och måstegranskningen byggas i forskningens
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Ansvaretutantilläxa.utifrånrum. påinte läggaskanDen eninre som
fallerforskningssedoch godintegritetvetenskapensvärnandetför av

också inomandra aktörer veten-forskarenenskildepå denfrämst men
vetenskapligadel torde detTill stordelarskapssamhället ett stort ansvar.

denoredlighetförekomstavseendesjälvsanerande genomarbetet avvara
påståd-prövningenochmetodgranskningeninomvetenskapliga avhårda

baraintebetygsnänmd haroch an-Handledare, opponenterda resultat.
också befo-granskningenetiskaden utanochvetenskapligadenförsvar

flagrantaupptäckerdå avstegåtgärderlämpligavidtagenhet manatt
forskningsinrättning-börmotsvarande sättPågällandefrån ettnormer.

etiskadenskötabefogenhetochbåde atthaledningsorgan ansvararnas
tyd-detinblandadeallaförtrygghet parter omDetgranskningen. är en

myndighets-rektors,dekanus,prefektens/forskningsledarens,iligt ligger
tjänsteålig-chefsansvarigforskningsverksamhetenförchefs eller annan

forskningssedgodochtrovärdighetvetenskapensganden värnaatt om
ioredlighetmisstankartillbidraskyndsamt attinbegripet omdäri att

riktlinjer.gällandemedenlighetiutredsforskning

ansvaretFördelning av

kva-höglärosätevarje värnaåligger det atthögskolelagen om enEnligt
kvaliteteninnebärforskningFusk i attforskning.ochutbildningilitet

sammanhangvetenskapliga ärFusk iåsidosatts. somflagrant sättett
stri-Detvetenskapensutifrånsjälvmotsägelse normer.påpekats egnaen

forsk-varjefått ochlärosätevarjeuppdragdet annanockså somder mot
högresultatvetenskapligasigtagit presentera avningsinrättning att

också in-så detutvecklaskunnabör attledningsansvarstandard. Detta
ocholika aktörermellanansvarsfördelninggodförbegriper ansvaret en

bådeimplementering veten-ochkunskapsspridningför avett ansvar
etiskaochskapliga nonner.

ihaltenmoraliskadenfördet ansvaretsjälv har störstaforskarenAtt
forskarutbildningenUndersjälvklart.uppfattastordeforskningen som

kritiskadetikandidaten öppetfostraförhandledaren atthar ett ansvar
förharHandledareninnebär. ansvaretarbetevetenskapligthantverk som

rele-kunskapskolning ochmetodiskinnehållerbåde omutbildningenatt
handledar-delatmedvanligtalltmerblivitharDetetiskavanta normer.

ordningerhålles med dennavinstervetenskapligadeUtöver somskap.
etiskavetenskapliga ochkontrolltill normermöjlighet attoch den av

bliraldrigdoktorandenskildocksåordningsådan attinnebärföljs enen
beteendenSådanagodtycke.handledaresenskild somtillutlämnad en

49 cit.1989:74,sou: op.
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otillbörligt utnyttjande doktorander för olika syften också fåtordeav
mindre utrymme.

Forskningschef eller projektansvarig spelar tillsammans med in-annan
stitutionsledning viktig roll för tillskapa sådan forskningsmiljöatten en

Öppenhet,oredlighet får grogrund.att sämre kreativitet ochen gemen-
ansvarstagande kan mycket väl kombinerassamt med de för forsk-all

ning nödvändiga inslagen konkurrens och tävlingsmentalitet. Detav
åligger institutionsledningen tillskapa de främjaratt godresurser som en
forskningsmiljö detta slag. Till institutionschefens, verksamhetsche-av
fens eller prefektens och dekanus uppgifter hör också å tjänstens väg-att

skyndsamt vidta erforderliga åtgärder då misstankar vetenskaplignar om
oredlighet kommer till dennes kännedom. Detta gäller oavsett personre-
lationer eller andra knytningar till den anmäler oredlighet eller tillsom en
den föremålblir för anmälan. En ansvarsfördelning detta slagsom en av
där också själva utredningsprocessen tydlig och förutsägbarär för-är en
utsättning för arbetsklimat skall kunnaatt ett upprätthållas.gott Re-
spektive befattningshavare fullgör därmed bara sin plikt.

Opponenten och ledamöter betygsnämnd påtar sig betydandeav en an-
för granska den vetenskapliga kvalitetenatt i avhandlingar.svar Till

uppgifterna hör tillbaka till källorna och primärdataatt för förvis-att
sig resultaten följer dessa och allt gåttatt till.sa Enom att rätt nöd-av

vändig förutsättning för och betygsnänmdatt skall kunnaopponent fylla
dessa uppgifter forskningsmaterialär finnsatt väl dokumenterat och

Det Kommitténs uppfattningär bådesparat. betygsnämnd ochatt oppo-
bör skriftligt yttrande. I dettanent yttrandeett uttalar sigavge man om

avhandlingens kvalitet påtalaroch eventuell bristande överensstämmelse
med god forskningssed. Opponenten vidimerar också han/hon tagitatt
del primärdata.av

Förslag inrättandet Forskningens centralaom av en
förtroendenämnd

Som framgått den tidigare presentationen finns detaljerade rättsreglerav
falla tillbaka både vad oredligtatt förfarande och procedurreg-avser

ler för utreda och utdöma En kompletteringatt kommer före-ansvar. att
slås i högskoleförordningen för koordinera rättsskyddsbestärnmelser-att

för olika forskarkategorier. Det vikt bådeär arbetsmässigtna stor ochav
rättssäkerhetssynpunkt det inte inrättas parallellaatt rättsligaur 0rd-

ningar. En grundprincip inom svenskt rättssystem är inteatt en person
skall kunna dömas påföljdmed två gånger för förseelse. Det kansamma
således aldrig frågabli utdela både straffpåföljdatt och disciplinpå-om
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förseelse.disciplinpåföljd förutdelartvå instanser sammaellerföljd att
fors-fördisciplinansvarfrågorgällandeenligt rättskallvisats omSom
inomvilseledandeeller förfaritskyldighetersinaåsidosattkare som

disciplinnämn-befintligaibeslutasforskningsverksamhetmyndigheters
Beträf-ansvarsnärrmd.irespektivepersonalansvarsnämnder statensder,

läkemedelsprövningarkliniskamedsambandiförfarandeoredligtfande
motsvarandepåochtillsynsansvaretlagfästadetLäkemedelsverkethar

sjukvårdspersonal.ochhälso-gällerdetSocialstyrelsen närsätt

tilllyssnatKommitténsakkunnigajuridisktfrån deochFrån remissvaren
avseendeordningrättsligtillämpandetförbredfinns enavsamsynen

forsk-tillhänvisargeneralklausul attfrånutgårvilkenoredlighet somen
bredocksåfinnsDetsed.godenligt omsamsynbedrivasskall enning

förun-medlokaltbörjaskalloredlighetmisstänkt enutredningaratt om
central instans.iytterligareså behövs prövasför endersökning att om
internationellt.ordningenockså den gängsetvåstegsordning ärsådanEn

avgörautredningsprocessen äri att omförstamed det stegetAvsikten
dettakanoredlighet. Detmisstankeundanröjakansnabbt omman

beslut:olikafyrafrågablirstadium om

avföras;kanoredlighetmisstanke om
avföras;kanoredlighetmisstanke om

disciplinansvar;frågadet är om
åtal.tilllämnasskallanmälan4.

tillförslagmedkapitel närmarei dettaåterkommerKommittén senare
utredningsprocedur.

skallhurrättsreglergällandefinns4 manoch3besluten omFör ovan
varitforskarenmisstankedärförfaranden attsådanaBeträffandeförfara.

befintligistödtillräckligtfinnsintedetdäravföraskanoredlig inte men
bördisciplinpåföljdellerstraffpåföljdbeslutaförordningrättslig att om

dennaVilken cent-instanscentral ägautredningfördjupad rum.enaven
olikaochdiskussionintensivföremål förblivitharskallinstansrala vara

åtnjutamåsteutredningsinstans ettsådanEnframkastats.förslag har
bedri-dessaforskareinstans oavsettopartiskförtroende omavstort som

formellerhögskolorochuniversitet avvid annanforskning somsinver
former.privaträttsligaforskning isinbedriverellermyndighetsforskning

universitets-SverigesochHögskoleverketbådeharKommittén övervägt
utrednings-centralplaceramedNackdelenhögskoleförbund. att enoch

och densektorsforskningeninstanser ärdessa attnågonvidfuktion av
harinteformerprivaträttsligaibedrivsforskningenväxandealltmer som

Läkeme-ochSocialstyrelsenBådedessa.tillanknytningdirektnågon
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delsverket vid sidan Högskoleverketär dessutom tänkbara myndig-av
heter beroende på vilket slag forskning det gäller.av

En central instans för utredning misstänkt oredlighet måste också in-av
på sådanträttas gällandesätt rättsliga ordningarett för disciplin-att

närrmderna, personalansvarsnämndema och ansvarsnämndstatens re-
spekteras. Det därför vikt denär centrala instansen endast fattarattav
beslut skuldfrågan,i rekommenderar påföljder eller fattar beslut om
anmälan skall lärrmas åtal.till Angivna närrmder, myndighetschefer,
rektorer eller verksamhetsansvariga arbetsgivare inom den privaträttsligt
drivna forskningsverksamheten har sedan fatta beslut eventuellaatt om
påföljder. Om högskoleförordningen därtill kompletteras med lagstad-en
gad för alla forskare överklaga besluträtt kommer också rättssäker-att
heten bli tillfyllest för den skull behöver inrättautan att parallellaman
rättsliga ordningar.

Mot bakgrund anförda föreslår Kommittén.av ovan

regeringen inrättaratt Forskningens centrala förtroendenämnd,en
denna pånämndatt uppdrag myndigheter uppdragsamtav av
forskningsinrättningar bedrivs i privaträttsliga former,som
skall forskare varit oredligapröva i sin forskning,om
nämnden i sittatt arbete skall utgå från generalklausul dären
oredlighet i forskning innebär forskare handlar i avsiktatt en

vilseleda beträffandesin omgivning de vetenskapliga kra-att
eller medvetet bryter allmänt accepterade etiskamotven nor-

mer,
nämnden skall beståatt sju ledamöter vilka två lekmän, tvåärav av
har kvalificerad domarkompetens och har hög vetenskapligtre

åtminstonemeritering, hos någon dem kompletterad medav ve-
tenskapsadministrativ erfarenhet,
därutöveratt nämnden för varje ärende för kortare tid kan utse
bisittare,
nämnden skallatt besluta rekommenderad disciplinpåföljd ochom

åtalsanmälan,om
nämndens fårbeslutatt överklagas,
nämndens arbete finansierasatt avgift denatt tas utgenom en av
forskningsinrättning där anmäld forskare anställd,är
regeringenatt utfärdar ytterligare instruktioner för nämnden,
13 kap högskoleförordningatt kompletteras med paragrafen som

beslut högskola oredlighetatt i forskninganger av om
får överklagas i allmän förvaltningsdomstol
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iutredning presenterasdessvidarerekommenderar att somKommittén
förliksomarbetenämndensförvägledandeblirbetänkandeföreliggande

för-drivaskallforskningsinrättningrespektivevid somledningsorgande
undersökningen.

tillellersekretessentilllitaAtt3.17

pressetiken
materialskriftligtendastkanidagsekretessbestämrnelsema utSåsom ser

arbetsmaterialbehandlaslärosäteoch sominomin ett sammatassom
förfråganEntryckfrihetsförordningen.ioffentlighetsprincipenundgåoch

skriftväxlingforskarensellerutredaresakkunnigfrånforskaretill enen
handlingallmänomedelbartblirtill eneller externdennetill gruppen
anmälangällersakSammaden.önskar endendelgesmåsteoch sesom

upprättadehandlingar utgörutifrån. Dessaskriftligenkommersom
selqetessbe-intekanochmeningtryckfrihetsförordningensihandlingar

förvalt-sedvanligDettasekretesslagen. äristöddirektläggas ettutan
ningssekretess.

betingarforskningoredlighet i ettanmälningarvisarErfarenheten att om
bettutredningarpågående attunderharmassmediaochnyhetsvärdestort

massmedia. Denirefereratssedanmaterialskriftligtdelfå somta av
veder-ochmedharforskning nänmtsioredlighet nanmföranmältssom

igatloppfår löpadetta sättDenangivits.institutionbörande som
institutionochBåde forskareförhand.dömdsigupplevermassmedia

visakunnakommerutredningen attryktedåligt senarefår oavsett omett
personli-denanmäldedenskydda motFöroredlig.varit attforskarenatt

frågordessaidiskussionenihardettalidakanhonellerhanskada avga
denskyddarsekretessbestämmelsesärskild somförslagframförts enom

anmälde.

genomförtsdenefteroffentligblir attutredningenifrågasätter attIngen
beslutsittfattatlärosätetvid an-somledningsorganvederbörandeoch

skyldighethar attutredande organetDetfäller. enellerfriartingen
delfåttinstanserdemeddela avlämpligastpå sätt somochskyndsamt

ored-grundifrågasättaskantillförlitlighet avforskningsresultat vars
åt-lämpligavidtaskyldigockså attärutredningsorganSammalighet.

dåligtoförtjäntdrabbatsforskareåterupprätta avförgärder somatt en
misstanke.styrkakaninteutredningdåeller enrykte en
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Enligt tankelinje finns det behovstarkt skydda denett anmäldeen att
under pågående utredning. Ingen människa skall dömas ohörd eller utan

utredning lagtsatt till grund för den utredande instansensen noggrann
bedömning. dennaAv anledning bör inskränkning i offentlighetsprin-en
cipen tillåtas. En särskild sekretessbestämmelse bör enligt detta sätt att

utformas i analogi med det skydd för den anmäldese gäller undersom en
förundersökning i brottmål. Vid utformandetett sekretessbestäm-av en
melse för skydda forskare blir föremålatt för utredning miss-en som av
tanke oredlighet forskningi kan bestämmelsen disciplinärt ingri-om om
pande advokat kap9 12 § sekretesslagenmot och bestämmelser röran-
de ärenden hos jämställdhetsombudsmannen 9 kap 21 § sekretesslagen
tjäna förebilder. Enligt bestämmelsen i 9 kap 12 § gäller sekretesssom i
ärenden någons inträde i advokatsamfundet, disciplinärtom ingri-om
pande advokat eller advokatsmot uteslutning samfundet.en om en ur
Enligt andra stycket i paragraf motsvarande sekretessattsamma anges
gäller i ärenden auktorisation eller godkännande revisor, discipli-om av

ingripandenärt revisor upphävandemot auktorisationsamt eller god-av
kännande. Sekretess enligt detta stycke gäller inte beslut i ärenden. 9 kap
21 § sekretesslagen sekretess gäller iatt ärende hos jämställd-anger
hetsombudsmannen eller jämställdhetsnämnden enligt jämställdhetslagen
1991:433 för uppgift enskilds personliga eller ekonomiska förhål-om
landen, det kan den enskilde liderantas skadaatt ellerom men om upp-
giften röjs.

Det kan emellertid ifrågasättas forskaren skall åtnjuta särskiltom ett
skydd detta slag. Varje medborgare löper risk förav utsättasatt öp-en

granskning massmedia och kan ifrågapen sätta detav riktigtärman om
forskare skall åtnjutaatt speciellt privilegiumen ett detta slag. Attav

gömma granskning anmälda brott vetenskapensen trovärdighetmotav
bakom sekretessens går också stick i med denstäv principmurar om
öppenhet vetenskapen har egenintresseett Vetenskaps-som värna.att
samhället har allt vinna redovisaratt öppetatt seriöstman att man
och med kompetens och integritet griper sigstor varje misstänktan an-
stiftan till attack vetenskaplig redlighetmot och god forskningssed.
Hemlighetsmakeri ryktesspridning både internt ochgynnar Denexternt.
interna arbetsmiljön skada och allmänhetensstörretar förtroende för
forskarna och deras institutioner rubbas ryktesspridningmer av en som
sker på klen saklig grund utredningenän misstankarna sker öppetom av

sådant fakta måletisätt lättett kan kontrolleras.att

Det finns förvisso risk och forskare kommeratt hängasen en annan att
i media med nämnandeut och särskilt hänsynutannämns sigstor vare

till nyansrikedomen i de problem utreds eller till forskarens ochsom
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allariskemellertidDetta ärintegritet. sompersonligafamiljs endennes
revisorerochadvokaterförundantagmedmöjligtvisfårmedborgare ta,

läkarejämförelse kan nämnas attSombeskrivits enenligt vad ovan.som
Ma-enligt Lexutredningunderslagdettaskyddsärskiltåtnjuter inget av

gällersekretesslagen§§1,2kapmed 7enlighetisekretessria. Den som
sjukvårdensochHälso-sjukvårdspersonal tillochhälso-anmälanvid av

på hälso-gällerövrigtisekretessdendelansvarsnärrmd somär aven
läkaren.inteskydda patienten,syfteområde. ärDess attsjukvårdensoch

sekretessen.skyddasanmälddeneller äranmälare avVarken som

ochmed utanmedia presenterasforskaren nanmbrainteDet är avom
problemdettaintegritet, är ettpersonliga snarareför denneskänsla men

regler.pressetiskaexisterandetillhänvisningmedåtgärdasbörsom
hjälpmedlösasintejoumalistmoral börgod av enbristerEventuella

massmedialtockså påpekats storthar att ettsekretessbestärmnelse. Det
skälaldrigkandetta attutredningenförsvårar själva varaintresse men

ärenden.försekretessinföra typ aven

ored-fallmisstänktanmälerockså den ett avföreslagitsharDet att som
Internationellt fö-sekretessen.skyddasskall kunnaforskningilighet av

Manochfår motsatsen.anmälarenbåde anonymrekommer varaatt
skulleanmälarenförsekretesskydd mot-sigtänkaskulle kunna att ett

dentillanslutningieffekter rapporteratsnegativadedelverka somaven
förfarandei USA. Ettarbetekongresskomrnissionens avanfördatidigare

riskeraocheffekt ävenraktsannolikt ha motsattdockskulleslagdetta
inomangiverisystem veten-riktningutveckling i ettmotatt engynna

hänvisakunnaanmälarenstöd förstarkare attskapssamhället. Det är ett
misstankaranmälafrågor ochställaAtttjänsten.idettatill göratt man

forskningssed ärgodochtrovärdighetenvetenskapligadenbrott motom
berördaforskare. Detvarje ärförskyldighetmoraliskgrundläggandeen

till-uppgiftforskningsinrättningama attsvenskadevidledningsorgans
själv-upplevaskanskyldighetdennadärkultur somodlaochskapa en
påpe-då samtidigtbörsammanhangdettaIberördaallaklar parter.av

oredlighetanmälanförordning somrektor avviktenkas att enangerav
särskildadenbeaktardärvidochintressendoktorandemastillvaratar

dehandledaretillförhållandeisig an-befinner somdessautsatthet en
oredlighet.förmäler

universitet,förKommittén attbedömning konstaterarsammanvägdl en
sed-gällerforskningsinrättningarmyndighetsdrivnaandraochhögskolor

ioredlighetutredningarmedsambandiförvaltningssekretess omvanlig
någonmedpåkallatintedärutöver ärdetKommittén attforskning. anser
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särskild sekretessbestämrnelse till skydd för den anmäler eller densom
anmäld för misstänktär oredlighet.som

3.18 Ett ärendes handläggning riktlinjer för-
utredning oredlighet i forskning.om

Riktlinjemas legitimitet och tillämpning

Kommittén föreslår det skall åligga varje universitet,att högskola eller
myndighet bedriver forskning besluta riktlinjerannan förattsom om

utredning anmälan oredlighet i forskning. Forskningsinrättningarav om
bedrivs i privaträttslig form rekommenderas beslutasom att motsva-om

rande riktlinjer. De riktlinjer universitet och högskolor beslutar ägersom
sin legitimitet författningsstöd i 1 kap 4 § högskolelagen ochgenom 1
kap högskoleförordningen i enlighet med angivna kompletterings- och
ändringsförslag och sin grund i allmänt accepterade vetenskapligagenom
och etiska Det denna bakgrundär naturligtmot riktlinjernanormer. att
utformas på likartat för hela riketsätt ochett de gäller lika föratt samt-
liga fakulteter vid varje lärosäte. Kommitténs definitioner och övervä-
ganden rekommenderas vägledande för respektive forskningsinrätt-vara
nings beslut.

Tillämpning riktlinjerna förutsätter varje forskare fåttharatt känne-av
dom dessa fått kunskap de vetenskapligasamt och etiskaom om normer

ligger till grund för riktlinjerna. Detta villkorär försom kunnaett att
uppnå fullgod rättssäkerhet i samband med utredningar oredlighet iom
forskning. Utbildning i vetenskaplig metod och forskningsetik med därtill
hörande etikdiskussioneröppna torde också det effektivaste sättetvara

minska riskerna för oredlighet.att

De riktlinjer för utredning anmälan oredlighet i forskningav om som
fastställs respektive universitet och högskolor bör ha sin tillämpningav

all forskning utgår från lärosätet, också för forskning be-som som
drivs samverkansprojekt med samarbetspartnersexterna inomsom nä-
ringsliv eller offentlig förvaltning, både nationellt och internationellt.
Riktlinjerna därmed tillämpligaär inte bara för de forskare knut-ärsom

till lärosätet någon form anställningskontraktna för allagenom av utan

50Utredningen ansluter såsig där befunnits lämpligt till de riktlinjer för hante-
ringen frågor vetenskaplig ohederlighet fastställdaav är Sverigesom som
Universitets- och Högskoleförbunds förbundsförsamling 1997-08-28.
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Anställningsfor-forskargemenskap.ingår i lärosätetsnågotpå sättsom
medenlighetipåföljdereventuellavallärosätetsendastpåverkar avmen

hållet inomochbedrivs heltforskningFörlagstiftning.gällande som
ansvarigaverksamheten attförderekommenderasformerprivaträttsliga

karaktärförebyggandeinsatserriktlinjerlikartade samt avbesluta om
forskning.ioredlighetstävjaför att

dataförfalskningochfabriceringinbegriper avforskningiOredlighet
vilseledaavsiktihandlingarandra attplagieringkällmaterial, samteller

brottmedvetnaellerkravenvetenskapligadebeträffandeomgivningsin
ansökanmedsambandietiskaaccepterade omallmänt normermot
rapporteringvidellergenomförandeforskningensvidforskningsanslag,

måletuppfyllabörfastställs attriktlinjerforskningsresultat. De somav
skergranskningen ettdärprocedur opar-förutsebaråstadkomma en

förkompetenshögbesittergranskningenutfördedärochtiskt sätt som
ock-börProcedurensakunderlaget.vetenskapligadetbedömakunnaatt

tidsspillan.onödigfungeraocheffektivså utanvara

Anmälan

anmälanKommitténförespråkar attanrnälningsgången enBeträffande
underlag harsakligttillräckligtmedochgodiden troskall göras somav

Anmälanforskning.i sinoredligforskare ärmisstänkaanledning att en
liksomprojektvisstföruppdragsgivareockså avsåledeskan göras av

rektor/myndighetschef ellertillingesAnmälanavnämare.forskningens
ibedrivsforskningsinrättningarverksamhetschef för sommotsvarande

ingesläkemedelsprövningarkliniskafråganGällerformer.privaträttsliga
sjuk-ochhälso-forskare ärFörLäkemedelsverket.till somanmälan

Socialsty-tillanmälaningeslärosätetillknutnavårdspersonal ettmen
myndighetellerlärosätevidforskaregällerärendet annanOmrelsen. en

vidare.utredningendrivermyndighettill dennaärendetöverförs som
två-Ärendet angivetenligtutredsparallellarbete.undvikaförDetta att
denvidundersökningförberedandemedbörjanmedstegsförfarande en

anställd.forskareberörd ärvilkenvidforskningsinrättning

förtroendenämndcentralaforskningenstillockså ingeskanAnmälan
rek-berördtilldenvidarebefordraranmälandiarieför samtsom

forskningsinrättningverksamhetschef förellertor/myndighetschef annan
dengodtillhörDet attundersökning. ton som upp-förberedandeför en

oredlighet innanförekomstmisstankevälgrundad avsig halever omen
och iforskarenberördemed dentalarförstlämnasanmälanformellen

oredlighet ianmälanNärhandledare.fall dennes omförekommande en
verksamhetschef förrektor/myndighetschef ellertillinkommitforskning
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forskningsinrättning skall detta alltidannan meddelas till forskningens
centrala förtroendenämnd.

Anmälan bör skriftlig och välmotiverad med utförligtvara och noggrant
angivande det sakliga underlaget för anmälan. Denav anmäles börsom
ofördröjligen möjlighet inkomma medatt yttrandeges med anledningett

anmälan. Anmälan den anmäldesav yttrandesamt och de till dessa bi-
lagda handlingar diarieförs dag de inkommer och biläggessamma proto-
kollfört beslut hur ärendet skall handläggas. Kopia anmälan,om denav
anmäldes yttrande protokollsbeslut tillställessamt den anmälde och an-
målaren.

Förberedande undersökning

Handläggningen vid anmälan oredlighet bör inledas med förbe-en om en
redande undersökning. Den skall syfta till underlag föratt avgöraattge

det föreligger så stark misstanke oredlighetom utredningenen börattom
drivas vidare eller Den förberedande undersökningen bedrives skynd-

och bör inte någoti fallsamt längre tidta 8 veckor.än Rek-
tor/myndighetschef/verksamhetschef sakkunniggrupputser en vars upp-
gift är sakligt välgrundatatt ett yttrande underlagavge för beslutsom

utredningen bör drivas vidare eller sakkunnigaom bör med be-utses
aktande rättssäkerhetskraven opartiskhet och kompetens.av Yttrandet
från de sakkunniga skall innehålla denett eller frågeställ-desvar
ningar berört ledningsorgan formulerar. Sakkunniggruppensom bör
dock alltid fri frågoratt ta träffar påvara under gransk-upp som man
ningens gång och bedömer relevanta. Sakkunniggruppenssom man ar-
betssätt kan variera beroende på omständigheter. Det ofta lämpligtär
och nödvändigt kalla till med denmötenatt anmälde också medmen an-
mälaren. Minnesanteckningar vidimeras dem deltagit isom av som
samtalen underlättar arbetet. Den anmälde skall möjlighet in-attges
komma med yttrande med anledningett eget de sakkunnigas yttrande.av
De sakkunnigas och den anmäldes yttrande bifogas rek-
tors/myndighetschefs/verksamhetschefs protokollförda beslut bila-som

Resultatet från den förberedande undersökningengor. skall redovisas till
forskningens centrala förtroendenämnd.

Om så befinnes lämpligt kan rektor/myndighetschef eller verksamhets-
chef för forskningsinrättning under hänsynstagandeannan till arbets-
rättsliga regler överväga omflytta arbetstagareatt föremål förären som
utredning oredlighet i sin forskning under den periodom utredningen
pågår. åliggerDet rektor/myndighetschef/verksamhetschef tillseatt att
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oredlig-misstänktanmäld föräranmäler eller dendenvarken somsom
utredningen.trakasserier underförhet utsätts

forskningsinrätt-medger för desekretessochoffentlighetReglerna om
offentlighetsprinciptryckfrihetsförordningens attomfattasningar avsom

olikahörandevidframkommervad personernedteckningar avsomav
behandlasvidaretillslärosätetinominmaterialskriftligt tasliksom som

ihandlingarupprättadeintedetsådant utgörarbetsmaterial. Somsom
handling-allmännaintedärmedochmening ärtryckfrihetsförordningens

kom-yttrandeelleranmälan ettDäremot utgör somskede.i detta enar
hand-inkommenlärosätet/myndighetentillutifrånskriftligenin enmer

be-Protokollfördavid lärosätet.handlingallmändärmedochling är en
handling-också allmännaocharkiveras utgördessatillbilagorochslut
särskildaBehovetanmälaren.ochanmäldedenmeddelas avBeslutetar.

drivsinteutredningendåfalli deanmälderentvå denföråtgärder att
fallet.enskildai detfår bedömasvidare

utredningFullständig

förberedandeefter denrektor/myndighetschef/verksamhetschefFinner
skallforskningioredlighetmisstänkaalltjämtskälundersökningen att

såsomskäl,särskildaintedetvidare,drivasutredningen avom
lag-tillämpaåtal direktelleranmälafrågablirbrottsmisstanke, attom

Även utredningenden fortsattadisciplinansvar.procedurreglerfästa om
inomslutförsgälla denriktmärke bör attSomskyndsamt.bedrivasbör

inleddes. Denundersökningenförberedandedenfrån detmånader attsex
förslagangivettidigaremedenlighetutförs iutredningen avfullständiga
professo-forskarkategorinförtroendenämnd. Förcentralaforskningens

meddelasansvarsnärrmd atttill samtsamtidigtärendet statensanmälsrer
frånYttrandetförtroendenämnd.centralaforskningensutredsärendet av

på deninnehållaförtroendenämnd skall ettcentrala svarforskningens
Nämn-formulerar.ledningsorganberörtfrågeställningareller de som

underträffarfrågorfrialltiddockbör att ta manden somuppvara
skallanmälderelevanta. Denbedömergång ochprövningens mansom

be-innannämndentillyttrandemedinkomma egetmöjlighet ettattges
fattas.slut

rekommenderadförtroendenämnd beslutarcentralaForskningens om
överklagas.inteBeslutet kanåtalsanmälan.ochdisciplinpåföljd om

ochanmäldedenforskningsinrättning,berördmeddelasbeslutNämndens
läro-vidforskareansvarsnämnden. Förprofessorer,föranmälaren samt,

disciplinnämndfattarmyndigheterforskningsdrivandeövrigaochsäten
stödmedansvarsnärrmd beslutellerpersonalansvarsnärrmd statenseller
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rekommendationen från forskningens centralaav förtroendenämnd.
Överprövningsmöjligheter har beskrivits i avsnitt 3.13. Beslut protokoll-
föres. Förslag till behövlig ändring i högskoleförordningen återfinns i
särskilt avsnitt författningsförslag i slutet detta kapitel. För forsk-om av
ningsinrättningar drivs i privaträttsliga former fattas beslut dis-som om
ciplinpåföljd i enlighet med gällande arbetsavtal. En sådan forskningsin-
rättning kan sina beslut disciplinpåföljdett hos berörd rektorsom av om
vid lärosäte anmäla forskares doktorsexamenett att eller docentkom-en

bör omprövas.petens

Till det protokollförda beslutet bifogas samtliga yttranden bilagor.som
Den föremål förär utredning skall, i enlighet med grundläggandesom
principer i svensk förvaltningsrätt, före avgörandet få del allt detta av
material kommit fram, så avgörandet inte grundas någotatt försom
honom eller henne okänt. Rektors/myndighetschefs/verksamhetschefs
beslut meddelas berörd tillsynsmyndighet Läkemedelsverket, Socialsty-
relsen. Det väsentligt detär görs ansträngningaratt för rentvåstora att
den anmälde i dåde fall inte finner oredlighet i forskning be-man vara
lagt. Behovet åtgärdersärskilda får bedömas i varje enskilt fall.av

Att sakkunnig vid utredning misstanke oredlighetvara i forsk-en av om
ning innebär arbetsbörda förstor redan kan haen en person antassom
mycket Kravet höggöra. kompetensatt vetenskapligt värderaatt ett
sakunderlag hos sakkunnig innebär dessa måste rekryterasatt blanden
seniora forskare har kommit långt i karriären och därmed oftasom är
tyngda andra plikter. Det rimligt denär så önskaratt skall haav som en
möjlighet få tjänstledighetsersättning liknandeatt vid sak-sätt som
kunniguppdrag i samband med professorstillsättningar. För dessa upp-
drag gäller forskare innehar svenskatt statlig tjänst erbjuds maxi-som
malt veckas tjänstledighetsersättning vid sökande till professuren;en en

veckors tjänstledighetsersättningtre vid två eller sökanden och femtre
veckors tjänstledighetsersättning vid fler sökanden.än Ersättningentre
betalas till den sakkunniges arbetsgivare.ut

Information påföljderoch

Det väsentligt för upprätthållandetär hög standard i forskningen ochav
tillit till forskningsverksamheten resultatet utredningenatt of-görsav
fentligt, i de fall forskare har beträtts med oredlighet i forskning. Denen
berörda delen forskarsamhället bör också informeras saken.av Efterom
omständigheterna får bedömas särskild information bör lämnasom t.ex.
till vetenskapliga tidskrifter i vilka berört material har publicerats och

det finns behov information i tidskriftenom vad har ådaga-av om som
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ioredlighetutredningföremål förden är omOmlagts i saken. ensom
fors-ellermyndighetnågonhosvetenskapligt uppdragforskning har ett

såunderrättasinstansdennaböruppdragfinansiärsnågonpåkar annan
ärendetockså hursedanInformationinletts.utredningen omgessnart

Läkeme-HögskoleverketangivnasåsommyndigheterStatligaavlöper. -
Genteknik-Jordbruksverket,ocksåSocialstyrelsen,delsverket, men

forskningioredlighetpåvisadfalli sominformerasskallnämnden av- sjukvårdshuvudmannen.gällertillsynsområde. Detsammaderasberör
underlättainformerade förhållas attbörmyndigheterAnslagsgivande

anslagsutdelning.följamedarbetederas att upp

doktors-besluthögskola ompröva ettkanbeskrivits omtidigareSom en
kandetoavlönad docentantagningbeslut omeller somett omexamen

utgångs-medbeslutatsforskningskompetensbevisdessavisas att
licentiat-gällerförhållande i sakunderlag. Sammaoriktigtfrånpunkt ett

doktorsavhand-sinmedarbetetiforskareEnmagisterexamen.och som
omgiv-sinvilseledaavsiktihandlatexamensarbete attsittmedling eller
allmäntbrutitmedveteteller motkravenvetenskapligadeavseendening

utfärdathögskolavid denrektorkanetiska somaccepterade avnormer
kanflagrantvaritoredlighetenOmvarning.tilldelasexamensbeviset en

akademiskDocentkompetens ärexarnensbevis. ettåterkrävarektor
ochforskningsmeriterforskaresvitsordarbevisutdelatgrund ensom

forskningi sinoredlighetmedbeslåsdocentOmmeriter.pedagogiska en
på-Vilkenifråga.bevis kommaåterkrävandeellerockså varningkan av

flagrantatill hurmed hänsynrektorfalletbli avgörsbörföljd avsom
varit. Företiskafrån deellervilseleda normernaavstegenförsöken att

forskareberörd ärrollingendetspelardisciplinpåföljder an-dessa om
högskoladenDisciplinpåföljden prövas somhögskolan.vid avställd

beviset.utfärdat

avvaktaniforskningsanslaginneskall frysadiskuteratsharDet manom
färdig.blirforskningioredlighetmisstankeutredningpå omatt aven

denförinte barakonsekvensersvårafådockförfarande kansådantEtt
finansierasarbetstagareandraockså förforskaren somanmälde utan

meddåligtocksårimmarforskningsmedel. Det endessahjälpmed av
ärendetstraffas innanbörintemisstänkt av-uppfattningallmän att en

eventuellelleråterkallandeOcksåavgjord.skuldfrågan ettoch ärslutats
forskareefterforskningsanslagförbrukade attredan enåterbetalning av

såansvarsfullt sättmåste skeforskning ettioredlighetmedbeslagits
det eko-huroklartidagoskäligen. Det ärdrabbasinteandra parteratt

forskarensituation. Detsådan ärifördelasskallnomiska ansvaret en
avtal medunderskrivandetmedelstockså ettochanslagbeviljats avsom

Vederbörandeforskningssed.godföljasigförbunditanslagsgivaren att
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institutionsprefekt har emellertid också skrivit på detta avtal vilket också
för universitetet/högskolanrepresentant gjorten i egenskap anslags-av

förvaltande myndighet. Det de anslagsförvaltandeär myndigheter-
na/forskningsinrättningarna via sina ledningsorgan harsom att ansvara
för god kvalitet vetenskapensvärnasamt trovärdighet och god forsk-om
ningssed.

Lika viktigt beivra oredlighet i forskningatt och visa sådantsom be-att
teende förknippatär med påföljdertydliga det beaktaär möjlighetenatt

hjälpa forskaren belagtsatt med oredlighet finna tillbakasom att vägen
till undervisning och forskning. Också i vetenskapens kompetitiva klimat
bör förlåtelsetanken ochvärnas återskapasträvan forskarensatt för-en
troende för sin kapacitet få hitta praktiska former. Ibland kanegen en
sanktion upplevas otillbörligt hård dennär enskilde forskaren drabbas

det kan bristande handledningantas ellerattmen andra omständigheter
bidragit till från de vetenskapligaatt avstegen och etiska skett.normerna

Vad händer anmäld forskare inte vill samarbetaom en

Institutionen för teatervetenskap vid Stockholms universitet påpekar i
sitt remissvar till Sveriges universitets- och högskoleförbunds förslag till
riktlinjer de problem kan uppstå forskare misstänktsom ärom en som
för oredlighet vägrar samarbeta. Det finns idagatt inget rättsligt stöd för

tvinga forskareatt samarbeta och medverkaatt i enligheten med riktlin-
jer gäller för utredning misstankar oredlighetsom i forskning. Enav om
diskussion detta fördes i samband med den norska utredningenom Ure-
delighet helsefagligi forskning framtagen Norges forskningsråd,av

helsesMedicin I utredningen förutsatte avtalog ett rättsun-man som
derlag för utredning anklagelser oredlighet i forskning. Dennaav om
punkt blev föremål för omfattande diskussion i remissvaren.

Professorn i avtalsrätt, Birger Stuevold Lassen frågade i kritisk inlagaen
vad den föreslagna nationella granskningskommittén skall göra denom
forskare står anklagad samarbeta,vägrar kanskesom att för han inteatt

kommittén.har förtroende för En granskningskommission kan inte
ålägga någon inkomma med förklaring.att Den norska utredningenen
föreslog den inte skriveratt avtal skall inte kunna fåettsom ett veten-
skapligt stipendium. En underskrift avtal skall ocksåett ställasav som
villkor för tilldelning ytterligare forskningsanslag. I praktiken innebärav

51 -clt.op.
52 Uredelighet helsefagligi forskning. Juridiske merknader til Forskningsrådets
utredning, föredrag vid Storfellesmøte REK-NEM, 14 december 1993.
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komrnis-nationellaunder densigfogainte villforskaredetta att somen
forsk-norsknågon tjänst vidfåkommerintejurisdiktion att ensionens

kallakansigföri ochStuevold Lassen attningsinstitution. manmenar
"Berufsverbot".underlikakan termendet gärna"avtal"detta men

å følgetilforskemeå forpliktetaleikkedetminner"Jeg at omerom,
å godtatilå forplikte dem at ettaleDetforskningsetiske omernormer.

fremtiddereshåndfå halsskal ogdøgngnende overrealiteten ogorgan
sinå drivetilvilikkeslett utrustetettermaele vaerederes et somorgan- origi-iunderstrykningmåte"betryggendespesieltgranskning noen

nalavskrift.53

hälsoveten-förområdesstyrelsenforskningsråd,i NorgesbeslutI ett
och före-adkritikdenna notam1994-04-28forskning togskaplig man

med deavtalformellabaserasinteundersökningsprocedurenslog att
forskningsinstitutionema.olika

påpekas.följandebörinvändningStuevold LassensanledningMed av
rättssäkerhetkravdesannolikt bättre somblirSamarbetsklimatet om

ibeslutaspåföljderEventuellaiakttas.utredningföreliggandeianges
förvaltningsrättsligtsedvanligtlärosätet/myndighetenförmedenlighet

forskareOmöverprövningsmöjligheter.inbegriperockså enstöd som
be-forskningoredlighet iutredningvid somsamarbeta omvägrar att en
ochriktlinjerfastställdalärosätet/myndighetenmedenlighetdrivs i av

ledningsansvaretdet iliggerhögskolelagenilagmmangivetstödmed av
gällerDettaforskare.denneåtgärderdisciplinära motlämpligavidtaatt
Någotförsvårar utredningen.allvarligtsättforskarenockså annatom

behövas.tordegranskningsgruppochforskaremellanavtalytterligare
till-dockforskningsinrättningar är attallaviduppgiftförstaLedningens

för det.förtroendehakanforskarensådantskapa attsystemett

53Ibid., s.9.
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forskningprövningEtisk4 av

kapitletSammanfattning av

i Sve-granskningforskningsetiskförundersöktKommittén har systemet
då etiskaforskningsprocessen,helagällerprövningenetiskarige. Den

valfrån forskarensforskningsverksarnheten,hela aviaktualiserasfrågor
forskningenstillämpningsamhälletstillproblemställning avvetenskaplig

denprövningetiskförochmedvetandet ansvaret avetiskaDetresultat.
i dendelsjälvklarblimåsteiinbegripen var-forskaren ärverksamhet en

föransvarigsjälv ärforskaren ytterstDetreflektionen. ärdagliga som
kunskapdetaljeradochMoraliskthalt.moraliskaforskningens ansvar
med denförknippadeolika riskerochförutsättningarforskningensom

denförbefogenhetenochprimäraDet ansvaretintimthänger samman.
skäletdetmåstegenomförandeforskningensprövningen avetiska av

riskenfinnsSamtidigt attforskningsverksamheten.självaligga nära
sambandiproblemenetiskadeinteochhemmablindblirforskaren serg komp-personligadetbehöver ansvaretskäletdetforskning. Avmed sin

instans.oberoendeprövningetiskmedletteras enaven

förutsätt-dessutomprövningetisk ärförfungerande envälEtt systern
Denforskningen.förtroende förhaska kunnaallmänhetenförning att

forskningen:aspekterfyragälleravvägningenetiska av
problem.ellerforskningsprojektValetl av

forskningsuppgiften.Genomförandet2 av
konsekvenser.forskningensförAnsvaret3

utvecklingen.vetenskapligadenfölja4 Ansvaret att

Kommit-forskningsfält.allainomaktualiserasfrågorForskningsetiska
sammanhangdeallaikanaspekteretiska tasviktigtdet upptén attanser

och prövas.diskuterasforskningsprojektdär ett

tillskall liggaresultatläkemedelsprövningar,kliniskagällerdet varsNär
medletregistreringtillställningstagandeLäkemedelsverkets avförgrund
ochbeslutsordningforrnaliserad attfinnsdetviktdetfråga,i attär enav
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denna inte innebär onödig tidsspillan. börDet den forskningsetiskavara
kommittén har huvudansvaret den etiskaför bedörrmingen.som

Beträffande påförsök människa finns idag på frivillig grund fors-ett av
karsamhället inrättat prövningssystem skydd för de rnänni-ettsom ger
skor deltar i medicinska forskningsprojekt och forskningsprojektsom

finansieras via forskningsråden. För ytterligare minimera risker-som att
för försökspersoner föreslår Kommittén alla projekt innefattarna att som

försök med människa eller mänsklig vävnad skall genomgå etisk pröv-
ning oberoende kommitté. Detta skall regleras i förordning. Kom-av en
mittén föreslår tilläggsparagraf till högskoleförordningen med följan-en
de lydelse:

Forskningsprojekt innefattar försök med människa eller mänskligsom
vävnad skall oberoendei forskningsetiskprövas kommitté, i enligheten
med högskolavarje fastställd arbets- beslutsordning.ochav

Kommittén det önskvärt motsvarande generella lagklausulatt in-anser
förs för täcka den forskning bedrivsatt andra myndigheter, lik-som av

forskningsinrättningar organiseradeär i privaträttsligasom av for-som
Hur förordning detta slag skall och den skallmer. place-en ut,av se var

inom den svenska rättsordningen, föreslås bli föremål förras särskild
beredning.

Kommittén förespråkar de forskningsetiska kommittéemaatt organiserar
sitt såarbete tyngdpunkten ligger denatt etiska avvägningen, även

den vetenskapliga metodgranskningen också angelägenom är uppgift.en
Kommittéernas beslut skall rådgivande och fattas konsensus-vara som
beslut. Besluten kan inte överklagas. I fall avslag föreslår Kommitténav

den ansvarige forskaren bör haatt till "secondrätt opinion andraen en
bedömning. Beslut avslag i forskningsetisk kommitté skall därförom en
innehålla anvisning till sådan vilkenrätt, eller vilka forsk-samten en
ningsetiska kommittéer forskaren kan vända sig till för ytterligareen
bedömning.

Kommitténs förslag kräver ökat antal forskningsetiskaett kommittéer.
Dessa föreslås inrättas respektive universitets/högskolas styrelseav
förslag från rektor. Vid lärosäten kanstörre forskningsetiskaseparata
kommittéer inrättas för skilda vetenskapsområden. Vid mindre högsko-
lor, med förväntad låg ärendemängd, kan det lämpligare attvara man
samarbetar med andra mindre högskolor etisk kom-om en gemensam
mitté, eller anknyter till universitetensatt och de högskolor-störreman

kommittéer. Universitetets/högskolans styrelse beslutarnas vilkenom
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forsk-för etiskgälla prövningskallbeslutsordningarbets- och avsom
ningsprojekt.

forsk-såvälförbeståkommitté börforskningsetisk representanterEn av
från rektorefterbeslutar förslagStyrelsenallmänna.detningen omsom

forskningsverksamhetenstillhänsynmedledamöter om-antalet tagen
fårsåkommitténiledamöterna attvetenskapliga utsesfattning. De man

Lekmän-discipliner.vetenskapligafrån relevantarepresentationbreden
ellerkommunfullmäktige motsva-landstings-,region-,nomineras avnen

forskare,ochlekmänmellanfördelningjämnbörrande. Det envara
ledamöterantalMandatperiod,könen.mellanfördelningjämnsamt en

universitet/högskola.förstyrelserespektivebestämssuppleanteroch av

forskningsetiskatill denåterrapporteringdet skerväsentligtDet är att en
be-Kommittéernafortskridande.forskningsprojektskommittén ettom

r Relevantaske.skallåterrapporteringsådanvilketsjälva sätti slutar en
årligadenmed ibör finnasåterrapporteringarforskarnasfrånuppgifter

uni-styrelse. Ihögskolans/universitetetstillingerkommittéemarapport
utveck-börtill regeringenårsredovisningarhögskolornasochversitetens

verksamhetkommittéemasforskningsetiskadeeffekternalingen och av
regleringsbrev.framgåbörDettaredovisas. avnoggrant

le-etikkommittéernasutbildningförUniversitet/högskola avansvarar
förknippade medkostnaderde ärövrigtibestriderdamöter somsamt

verksamheten.

självstän-harhögskolorochuniversitet attForskningsfinansiärer utöver
medel. Detbeviljarprojekti deetikprövningenfördigt manavta ansvar

komple-implementera ettfritt systemstår instanserdessa att somegna
föreslår.härKommitténgrundstrukturtill denment

direktivUtredningens4.1

granskningforskningsetiskförhurundersökaskallKommittén systemet
nödvändiga.bedömsförändringarföreslå dedag ochifungerar som

verksam-kommittéernasforskningsetiskalokalaregionala och/.../ De
Översynen innefattaskall/.../granskas.skallarbetssätthet och en ge-

förandra har gjort mötaochforskarsamhället attvadnomgång av
vetenskapligasnabbadenfrågorforskningsetiska ut-delvis somnya

medför.vecklingen
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4.2 Kommitténs arbetssätt och

kunskapsunderlag

En expertstudie har utförts för Kommitténs räkning med syfte tittaatt
tvåverksamheten i de forskningsetiska kommittéerna medicinensav

område. NilsDocenterna Lynöe och Stellan Welin har utfört denna del-
studie med intervjuer kommittéemas ledamöter.av

I samband med de forskningsetiska kommittéemas årliga sammankomst i
Vadstena den 4 september 1997 presenterades utredningen och diskute-

frågorrades kring det etiska påkravet informerat samtycke vid för-ett
sök med människor.

Den 27 januari 1998 presenterade huvudsekreteraren utredningen för
forskningsrådetsMedicinska nämnd för etik. Den 23 april 1998 träffade

Kommitténs ledamöter nämnd för samråd kring utredningen.samma
Ordförande och huvudsekreterare deltog också i det seminarium kring
etisk prövning kvalitetsutvecklingsprojekt anordnades MFRsav som av
nämnd för etik den år.27 april samma

Den 9 februari från1997 deltog ledamöter Kommittén i sammanträdetre
med forskningsetiska kommittén, nord Karolinska institutet i Stock-
holm. Ett motsvarande studiebesök gjordes Kommittén vid forsk-av
ningsetiska kommittén i Linköping den 8 juni år.samma

Den 29 april 1998 hölls seminarium omkring etiskett gemensamt pröv-
ning forskning tillsammans med etiska komrnittéema vid Humanis-av
tisk- samhällsvetenskapliga och Socialvetenskapliga forskningsråden.
Vid detta också Vårdalstiftelsensseminarium deltog VD Ewa Ställdal.

I Kommitténs serie offentliga seminarier forskningsetikav om som ar-
rangerades tillsammans med Cancerfonden, Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Landstingsförbundet, Medicins-
ka forskningsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Vårdal-och
stiftelsen de olika universitetsorterna i Sverige anslogs seminariertre

Ärfrågornatill etisk prövning forskning. etiken hinder förom ettav
forskningen det tvåför seminarier. Vid semina-tematvar gemensamma
riet i Lund den februari26 1998 inledde docent Tore ilstun frånN enhe-

för medicinsk etik i Lund och docent Stig Rehnkrona från kirurgkli-ten
niken vid Lunds lasarett. Vid seminariet i Göteborg den 27 februari 1998
inledde Birgitta fråndocent Forsman enheten för medicinsk etik i Lund
och Kent Lundholm, professor i kirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset i Gö-
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seminarium i Linkö-seriearrangerades i8 juni ettDenteborg. samma
Vidpå barnforskavillkor börvilkaUnderrubrikenping under man

Akademiskapediatrik vidEwald, docent iinledde Uweseminariumdetta
psykologi viddocent iSmedler,Ann-CharlotteUppsala ochsjukhuset i

universitet.Stockholms

diskuteradespresenterades ochkapiteltill dettadiskussionsunderlagEtt
kommittéernaforskningsetiskademedsammankomstenårligavid den

ochSFRsseptember 1998.den 24Sigtunafakultet imedicinskvid
och lämnatunderlagdiskuteratharkommittéeretiskaHSFRs samma

också dis-etikprövning harkringFrågornaKommittén.tillsynpunkter
Gentekniknänm-ochLäkaresällskapetSvenskamedvidkuterats möten

representerad.varitKommitténdåden

grannlän-nordiskai deutvecklingendelockså tagitharKommittén av
anfördatidigareVid denforskning.prövningetiskgällerdetderna när av

några Kom-sammanträffadei Warzawakonferenseninternationella av
ingå-förnorskaochdanskamed de representantema,ledamötermitténs

prövningmodeller för etiskrespektivederasdiskussionerende avom
forskning.

helagällerprövningenetiska4.3 Den

forskningsprocessen
från forskarensforskningsverksamheten,i helaaktualiserasfrågorEtiska
tillämpningsamhälletstillproblemställningvetenskapligval avav

motsvarandegällerprövningen sättetiskaresultat. Denforskningens
forskningsprocessen.hela

vid1981område Sverigeiforskningsetikens togsinomviktigtEtt steg
framseminarietforskningsetiskadet toguniversitetUppsala attgenom

dentillinledande orden5. Debilaga anto-forskareforkodexetisken
lyder:redovisaskodexenmedarbetetlogi där

såvälgrundforskningkunskapsutvecklingenvetenskapliga somDen - tillva-människorsdelaralltigriper störreforskningtillämpad av- liksomuniversiteteninomverkarforskaredeinnebärDet att somro. universi-utanförregioch privatoffentligiforskningsinstitutionervid
arbetaaktivtkring ochreflekteramåsteutsträckningi allt högreteten

spörsmåletiskamed

medarbetetl med utgångspunkt iantologiEnforskare.Etik förred.Rydén, L.
utvecklingochForskningHögskoleämbetet,ochUniversitets-Uppsalakodexen,
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Dessa 0rd väl huvudlinjemed denstämmer överens Kommittén valtsom
det gäller fördelning detnär moraliska i forskningen ochansvaretav som

betänkande.detta medvetandetDet etiska och förgenomsyrar ansvaret
etisk prövning verksamhetden forskaren inbegripen i måste bliärav en
självklar del i den vardagliga reflektionen. Det forskarenär själv ärsom

ansvarig för forskningens moraliska halt. Moraliskt ochytterst ansvar
detaljerad kunskap forskningens förutsättningar och olika risker för-om
knippade med den hänger intimt primäraDet och be-ansvaretsamrnan.
fogenheten för den etiska prövningen forskningens genomförandeav
måste det skälet ligga själva forskningsverksamheten. längrenära Juav
från forskningens vardag lägger och befogenhet för etiskman ansvar
prövning desto risken i prövningen missarstörre är väsentligaatt man
värden kan stå på spel i samband med försök.som

Samtidigt finns risken forskaren blir hemmablind och inte de etis-att ser
ka problemen i samband med sin forskning. Av det skälet behöver det
personliga kompletteras med etisk prövning oberoendeansvaret en av en
instans. ocksåDärför finns sådant krav inskrivet i etiska riktlinjerett
såsom Helsingforsdeklarationen. etiskaDe problemens komplexitet gör
också behöver särskilda har för etisk prövningatt man organ som ansvar

forskning, skaffar sig identifiera forsknings-attav organ som en vana
etiska problem och övergripande kan bådefölja densättettsom ve-
tenskapliga utvecklingen och värdeutvecklingen i samhället. Kommitténs

föreslåuppgift former för hur den etiska prövningenär bör Vidatt ut.se
lösandet denna uppgift finns erfarenheter både från tidigare utred-av
ningar, forskningsråd och etiska kommittéer viktiga lyssnaär attsom
till.

Den forskningsetiska prövningen kräver god kännedom fakta ochom
lyhördhet för vilka värden kan vinnas eller riskerar förlorade.attsom
När viktiga värden står på spel det moraliskt ansvarsfullt bådeär att

och nej till forskning. moraliskasäga Det innebäransvaret att man
också måste för uteblivet försök.ta ettansvar

Som belysning problemet kan de planerade försöken fosternärrmasav
skulle aborteras Huddinge sjukhus och väckte mycken de-som som

batt våren 1997. Syftet med försöken finna metod överföraatt attvar en
friska blodceller till foster skulle komma födas medattsom annars en
svår tvåblodsjukdom. ställdesHär värden varandra; möjlighetenmot att
behandla sjukt foster värdet hos foster skulle aborteras.ett mot ett som
Statens medicinsk-etiska råd redovisadeSMER i december 1997 sina

för högskolan, Skriftserie 1990:1, s.
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bl.a.aktuella och skrevdet falletmed anledningställningstaganden av
följande:

långtgående fosterforskningtillåtaskulleOm somen merman
dockskall skulle detleva vidarefosterförskall aborteras än som

obekt. Endessa fosteroönskattillkunna leda sätt attett somse
forsk-integritetskränkanmotiveraskulle kunnasådan obektsyn een

så-Rådetskall aborteras. spärrning motattoster enmenarsom
för alla fostertillämpasprinciperfårorskningdan sammaman om inte.2ellerskall överlevadeoavsett om

rådets uppgiftdet interedovisning ärRådet underströk i att taattsamma
redovisarolldessforskningsansökningar ärenskildatillställning attutan

försökfoster.forskning med Defrågaihärsitt principiella synsätt, om
tillstånd efter dettaför harsöktsjukhusHuddingeforskarna omsom, utvecklingstår behovetsamtidigtinletts. Kvarställningstagande inte av:

blodsjuk-aktuellalider denfoster: för debehandlingsmetoder som avav

l dcmen.

l och söka sinaformuleraforskarenfrihet förUtan veten-att svaren
l kunskap.och intressant Utaningenvinnsfrågeställningarskapliga enny

i forskarsamhälletolika aktörermellanansvarsfördelninggenomtänkt
riskerar viktiga värdenavvägningenetiskaför denioch samhället stortt

ocksåför etisk prövningfungerandeväl ärförlorade. Ett systernatt
forsk-ha förtroende förskall kunnaallmänhetenförutsättning för atten

Huddingefalletockså anledningmedskrivernimgen. SMER attl ovanav
skalltidigt stadium kun-samhälletfrågan hurdet aktualiserat ettom

innebära hot männi-sikt kanforskningfå i deninsyn ett motsomnaK integriteten. Detpersonligakänslig för densärskilt ärslovärdet eller är
forskningsetik ochdebattdet finnsdärför viktigt öppen attatt omen

verksamheten.ihar insynalmänheten

forskning:olika aspekterfyragälleravvägningenetiskaDen av
problem.ellerforskningprojektValetl av. forskningsuppgiften.Genomförandet av

konsekvenser.forskningensförAnsvaret
utvecklingen.vetenskapligafölja den4. Ansvaret att

2 på skall aborteras, Syn-råd, fosterForskningmedicinsk-etiskaStatens som
1997.pmkter, December
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frågor4.4 Etiska vid val av

forskningsprojekt/problem

finnsDet moraliskt förknippat med valet forskningsprojektett ansvar av
frågeställning. Frågoroch vilken och vilka risker kan forsk-nyttasom

ningen medföra och vilka kommerden fordra behöver besva-attresurser
inför frågaval projekt. En i sammanhanget prioritering-ärras av annan

andra angelägna projekt/problemställningar.gentemoten

Inom den medicinska forskningen patienter bereddautgör är attsom
delta tillgången påi kliniska försök och ekonomiska medel begränsande

från moralisk synpunkt tvivelaktigtDet sådanaär att taresurser. resur-
i anspråk projektför inte välmotiverade. Welin och Lynöeär tarser som

i sin till Kommittén exemplet marknadsförande kliniskarapport upp
prövningar läkemedel, s.k. lanseringsstudier eller seedingstudier. Sto-av

anspråkpatienter föri dessa studier tveksamhettas trotsra grupper av
någonde egentligen tillför egentlig vetenskaplig kunskap. Det ärom ny

ingåpatienter kanske skulle kunnat i klinisk prövning ettsom en av an-
läkemedel. försvar förDet anför dessa studier kannat är attman man

inte säker läkemedels effekt och biverkningar förrän medletettvara
patientgrupper.3använts storaav

Läkemedelsverket och Landstingsförbundet pekade vid Kommitténett av
anordnat seminarium forskningangelägen för eftersatta grupper som
inte ståndkommer till därför finansiärer inte intresseradeäratt externa

forskningsmedel. kritikDenna har ofta riktadsin uddatt satsa typav av
den industrifinansierade forskningen. kritikenMen kan lika väl rik-mot

åren "Sicatáinransüerálre fmrsioinrgen. Atvta rranüäårmmárerfibrras mot
små eftersatta kostsamt och inte de mänskligaär utövergrupper om man
vinsterna också kan ekonomiska vinster forskningen riskerarse av man

ingen vill på Tilläggasden. bör skälet till vissaatt satsa att att grupper
blir eftersatta ocksåi forskningen kan forskarna inte möj-attvara anser
ligheterna för kunskapsgenombrott särskilt eller karri-ett stora attvara
ärmöjlighetema små.här bedömts förvara

Beträffande den etiska problematiken kring valet forskningsproblemav
framhållasbör inte enkelt kan rättfärdiga dessasätt valatt ettman

3 Kommentarer Carl-Johan Ihrfors tidigare version detta kapitel.av en av
Stockholm, 1998.l oktober
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forsk-dendeldirekt Entill uppskattadhänvisa nytta. stor avattgenom
viktigasingrundforskning och harkaraktärenbedrivs ärning avsom

indirektkunskap, kunskapdärför denendastmotivering somatt nyger
tillämpning.vissnyttig isigkan visa vara

forskningensvidprövningEtisk4.5

genomförande

bakgrundHistorisk

forskning-gällerforskningenprövningenetiskadendelviktigEn avav
kunskapvetenskapligadenvärdetmåstegenomförande. Här somavens

försökspersonerrisker förtillföraberäknas vägas mot t.ex.projektett
säkerhetsas-andraliksommiljöeffekterolikaförriskerpatienter,och

försökspersonerdeltagandeprincipergrundläggande är attAndrapekter.
frivil-deltagandetoch ärprojektetaktuelladetvälinformerade attär om

ligt.

beprövadläkarvetenskapenmycketbyggdevärldskrigetandraFöre av
Påmänniska.prövningarkliniskakontrolleradepåoch inteerfarenhet

inomrutinbehandlingarmångainsiktdet fram att1950-talet växte omen
vetenskapligt ävenviktigt prövablevmåttet. Dethöll attsjukvården inte

behandlings-förpåståenden ochmedicinska attvedertagnaallmänt nya
männi-prövningarkliniskakontrolleraderesultatredovisametoder av

ska.

försökerfarenheter män-skrämmandededetSamtidigt avgenomvar
deninomockså fängelser ochinazitysklandigjorts psy-niska mensom

forskninguppenbartvärldenhåll ipå olikatvångvården att somkiatriska
överväganden innanetiskaföremål förmåste blimänniskainbegriper

får inledas.den

besegradedeträttegångarantalallierade motdedrevNürnberg ettI
mänsklighetenbrotthandladem kom motledare. En attTysklands omav

Fleramänniskor.koncentrationslägerforskning ibl.a.medsambandi
imedverkanför sindödentilldömdes attforskareochläkareledande

genomfördesf fannsförsökenBlandmänniskorpåförsökomänskliga
lågt lufttryckvidreagerademänniskorhur extremtundersökningar av

Code. HumanNuremberg4 and theDoctorsThe NaziM.A,GrodinG JAnnas , 1992.YorkNewUniversity Press,OxfordExperimentation.HumanRights in

5 SOU19-0104 1999:4
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Hight altitude experiments längehur de kunde iöverleva kalltsamt
Alla försök plågsammavatten. och leddeytterst inte sällan tillvar att

försökspersonerna avled. Deltagande i försöken helt frivillighet.utanvar

Domstolen skrev domskäl, sedermera kommit bli viktigtattsom ett
forskningsetiskt dokument, Nürnbergdeklarationen från 1947. Den kan

utgångspunkternasägas utgöra för utvecklingen de riktlinjeren av av
i dag reglerar hur medicinsk forskning med människor fårsom genomfö-
Den lade därmed grunden till de forskningsetiska kommittéemasras.

prövningsverksamhet. Några huvudpunkter i dokumentet all medi-är att
cinsk forskning på människor skall följa läkaretikens krav, forskning-att

skall ledas kvalificerad personal, det skall finnas informeraten attav
samtycke, forskningen skall samhälleligtatt värdefulla resultat, vilkage
inte kan uppnås på och försökspersonersättannat helstatt han ellernär
hon önskar skall kunna lämna försöken. Dessutom läggs ett ansvar
forskaren avbryta fortsatt försöknär hotaratt försökspersonensett häl-

Nürnbergdeklarationen kräver dessutom djurförsök skall föregåsa. att
humanförsök.

Nürnbergdeklarationen har sedan följts med andra deklarationer,upp
vilka reglerar forskningsetiken vid medicinsk forskning på människor.
Den viktigaste Helsingforsdeklarationenär kan bildasägassom ut-
gångspunkten arbetasför de forskningsetiska kommittéemas Den antogs
vid World Medical Associations i Helsingforsmöte 1964 och kan ses

vidareutveckling Nümbergprinciperna. Den betonarsom en ännuav mer
försökspersonernas hälsa måsteatt först, detta specielltomsorg om

det läkare forskar.ärom som

Helsingforsdeklarationen har uppdaterats flera gånger harmen genom
strukturåren i behållit sin Dessstort sett versioner från ochsenare

med 1975 för också det kravet alla förslag till biomedicinskattnya
forskning människor skall formuleras i protokoll, vilket skallett
granskas oberoende kommitté innan forskningen får inledas.av en

Trots dessa regler forskningsetiska principeratt antagits starkaom av
aktörer och kunskap dem vida spridd,att dröjde det lång tid in-om var

5 Både Nürnbergdeklarationen och Helsingforsdeklarationen liksom många-andra deklarationer finns utgivna Statens medicinsk-etiska råd. Statensav-
medicinsk-etiska råd 1990
6 Det finns också allmänna regler för läkare Geneve-deklarationenmer och
psykiater Hawaii-deklarationen Ocksåm. samlade i Statens medicinsk-m
etiska råd 1990
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Enförklaringar detta.tillflerafinnsDet varigenom.de slogheltnan
riktadehandi första motbetraktadesNümbergprincipema somt.ex. att

iforskareanständiga ettbedrivenForskningnazismens övergrepp. av
beröras7 Enväl intekundesamhälledemokratiskt annan or-anständigt

det förtro-sig emellanfelansåg det trängavarit atttycks hasak att man
pati-dennesochläkaremellanrådaskulleförhållandeendefulla ensom

förprocedurerspeciellakräva attfelresonerade attDet man,ent. vore,
sinarekryteraskulleläkarensamtycke, närinformerat en avinhämta

läkareläkarenredanålåg attforskning. Dettill sepatienter somegna
formuleringarochprocedurerspeciellakrävaAttbästa.till patientens

förtro-och förstörapatienternabaraskullesamtyckeför informerat oroa
positivtsnågotuppnåddeendet attutan man

Sverige 1965Redanspår isnabbtHelsingforsdeklarationen avsatte
Helsingfors-därStockholm,iLäkaresällskapet möteSvenska etthade

HealthofInstitutesNationalUSAdiskuterades. I togdeklarationen
utfördesvilkaNIH,finansieradeförsök,allabeslutNIH avattett om

tillleddegranskning. Detetisk attunderställasskullepå människor, en
från in-NIH,anslaghadetidvid denna storaInstitutet,Karolinska som

människor.forskninggranskningetiskkommitté förrättade aven
kommaskullekommitté,bildadesLäkaresällskapetInom som senareen

etik.medicinskförDelegationentillutvecklasatt

framkommittéernaforskningsetiskadetill 1972åren fram växteUnder
lek-ingenfannsskedeförstadettaIfakulteter.medicinskasamtligavid

medicins-uteslutandebestodkommittéernamannarepresentation avutan
riksdags-VidtillkomLekrnannarepresentationenforskare. enka senare.

i forskningsetiskadenbehandladeförslag1974behandlingi ett somav
lekman-behovetutbildningsutskottetuppmärksammadegranskningen av

tagitredanMFRkonstateradesamtidigtDå attnarepresentation. man
i dagDetlagstiftning.tillfrån förslagavstodfrågan, van-iinitiativ man
två tillinnehållerkommittéforskningsetisk treförhållandetliga är att en

sjukvårdshuvudmannenvilka utseslekmannarepresentanter, av

Nürnbergdeklarationenpå7 reaktionenomedelbaradensammanfattarKatzJay
butbarbariansgood code for"Itläkare:amerikanska unneces-anbland was a

Finalförs idiskussiondenvidareSe"physicians.ordinarycode for somsary
OxfordRadiation ExperimentsHumanCommitteeAdvisorytheof onreport

1996 .YorkNewPress,University
utredningen8 amerikanskadeniförklaringenockså avDetta somuppges

medarbetadetidigtmilitärenamerikanskadentillstrålningsforskningen att
friskasamtycke förifrån informeratavvekoftadockregler som omman

Ibid.patienter.förinte fannsmotsvarandemedanförsökspersoner
1989:75.9 SOU1989:74 ochSOUiskildradfinnsHistoriken
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Örebro,Undantag kommitténmännen. den lokala i hälftenär där av
lekmän där dessutomoch ordförandeärrepresentanterna är representant

för allmänheten.

frågorForskningsetiska ocksåförekommer inom andra forskningsfält än
det medicinska. Inom humanvetenskaperna och samhällsvetenskaperna

frågoraktualiseras inte sällan försökspersonernaskring integritet. Inom
litteraturvetenskap och historievetenskaperna arbetar ibland medman
integritetskänslig information. Moralen i användning och tolkning av
historiska källor har blivit föremål för diskussion liksom det särskilda

återgivningmoraliska för korrekt och tolkning källor de haransvar en av
berättelser.arbetar med muntliga HSFR har sedan 1973/74som en

kommitté för forskningsetiska frågor. tillkomDen resultat denettsom av
Årforskningsetiska dådebatt pågick framför allt i USA. 1984 in-som

Delegationenrättade för social forskning, SFR, särskildnumera en
kommitté frågorför forskningsetiska

De forskningsetiska kommittéerna inte författningreglerade, varkenär de
vid de medicinska fakultetema eller de finns forskningsråden. Desom

resultat frivillig överenskommelseär och uttryck för fors-ett ettav en
karsamfundets vilja komma tillrätta med forskningsetiskaattegen pro-
blem. Forskningsetisk ocksågranskning krävs antal privata forsk-ettav
ningsfinansiärer.

Under 1986 debatterades det s.k. Metropolitprojektet intensivt i mass-
medierna. Det samhällsvetenskaplig projekt, där forskareett stortvar
sedan 1966 samlade uppgifter 15 000 stockholmare födda 1953.om
En hel del uppgifterna hade insamlats informerat samtycke, nå-utanav

inte hade krävts före datalagens tillkomst 1973. Detta komgot attsom
slås hemlig forskning och ledde till projektet avbröts. Somattupp som

följd denna händelse vårentillsatte regeringen 1988 forsknings-en av en
etisk utredning under ledning universitetskanslern Carl-Gustaf And-av
rén. Utredningen redovisades hösten 1989 och innehåller omfattandeen
genomgång formerna för den forskningsetiska prövningen. Den etiskaav
prövning det gäller medicinsk forskninggörs när specialstuderades.som

Utredningen särskilt forskningsetiska problem vid användningtog upp
personuppgiftsrelaterad information gjorde också genomgångav men en
den forskningsetiska granskningen inom det medicinska området. Ut-av

redningen ocksålade antal förslag hur forskningsetisk gransk-ett om en

O Se bl.a. Penslar, R.L., ed., Research Ethics. Cases Materials, Indiana
University 1995Press
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korthetiladeframtiden. Utredningenorganiseras ikunnaning skulle
borde byggasforskningsetiska granskningenförslag. Denfram följande

medellersärskildinstitution skulle utsesVid varje persongrupput. en
medinstitution skulleVarjesker. ut-granskningetiskför attansvar

utformaoch HSFR:s reglerHelsingforsdeklarationen ettfrångångspunkt
bordeforskningsetiska kommittéernamedicinskaregelverk. De reg-eget

ochlekmänfjärdedelminstskullekommittéernaIleras i lag. varaen
jurist.börledamotminst varaen

områdetmedicinskadetutanförmänniskorpåforskninggälldedetNär
försöksperiodetikkormnitté underHSFR:sutredningenföreslog att en

finansieradesför denundantagmedforskningallgranskaskulle avsom
UtredningenSFR.socialforskning,förDelegationendåvarande numera

ochförslagetsistnämndadetbeträffandetveksamhetdock vissvisade
skulle kunnakommittéerforskningsetiskafrivilligaockså framförde att

Även lekmän.fjärdedelbordedessaifakultetsvis.inrättas varaen

medråd sambandoch igranskabaraskulle inteKommittéerna pro-ge
borde finnasprojekt.följa Detockså kunnainledningjektens utan upp

densig tillvändaskulle kunnaallmänhetmissnöjdinformation attom
också hjälpaskulleKommittéernaoch klaga.kommitténforskningsetiska

utveck-internationellafölja denochforskningsetikiutbildningmedtill
existerande arbetsgruppvidareutveckla MFR:svilleUtredningenlingen.

etikkonnnitté.förstärka HSFR:sforskningsetik ochför

förslag.Andrénska utredningensdeningaförverkligadesI stort sett av

kommittéerforskningsrådens etiskaiprövningEtisk

etiskadevarierande gradistiftelsernaforskningsråden och vägsInom
priorite-anslagsansökningar Demed prövas.sambandiaspekterna att
sökandeockså denhuransökningarna prövargranskarringsgrupper som

ansökningarprojektet. Förimplikationemaetiskadebeskrivit somav
fakultetemasgodkännandekrävsCancerfondenoch ettgått till MFR av

utbetalan-alternativtanslag,beslutförekommittéerforskningsetiska om
be-etiska kommittéersärskildaharoch SFRHSFRanslag.de somav

möjligarankatsprioriteringsgruppernaansökningardehandlar avsom
inte be-kommitténinnebärförfarandemedel. Detta atttilldelningför av
har tidvetenskapliga prövningendenenergi utanallläggahöver ner

frågeställningarna. Denetiskadediskutera veten-beakta ochsärskiltatt
kompetensforskargruppens ärbedömningenochrankingenskapliga av

för forsk-nämndMFR:sLiksomprioriteringsgrupperna.igjordredan
ochpolicyärendenolikakommittéeroch SFR:sHSFR:sningsetik upptar
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utfärdar etikregler rådoch till hjälp för forskarna inom respektive äm-
nesområde." I de flesta forskningsråden och forskningsstiftelsema tar

till diskussion övergripande etikfrågor aktualiseras denman upp som av
vetenskapliga utvecklingen inom respektive område.

På det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet innebär
nuvarande endast forskningsprojektde får frånanslagsystem att som
HSFR eller SFR genomgår etikprövning oberoende kommitté. Detav en
Andrénska förslaget frivilligt inrättade etikgmpper vid de humanis-om
tisk-samhällsvetenskapliga fakultetema förefaller inte fåttha något stör-

genomslag.re

Som framkom vid Kommitténs utfrågning SFR och HSFR derasav om
erfarenheter förefaller risken antal forskningsprojekt där vi-stor att ett

ståtala värden kan på spel för olika berörda inte granskasparter av en
oberoende kommitté. Kommittén denna brist i kan ochatt systemetanser
måste avhjälpas. Samtidigt bör det betonas fullt utbyggd etikpröv-att en
ning forskning inom fråntarvarje lärosäte inte forskningsfinansiärer-av

deras själva och grunder etisk bedömningatt görana ansvar egna en
ansökningar anslag till. Det fullt möjligt forskningsrå-ärav man attger

den på etiska grunder beslutar inte bevilja medel till projekt,att ett trots
det tidigare godkänts i forskningsetisk kommitté. Forskningsrådenatt en

ocksåtorde ha för den del den etiska prövningenett stort ansvar av som
handlar vilken forskning prioriteras.om som

Etisk prövning Statens rådmedicinsk-etiska SMERgenom

SMER inrättades regeringen 1985. Det ingen myndighet harärav utan
självständig roll för regeringens och riksdagens räkning bevakaatten

och initiera samtal kring etiska implikationer medicinsk praxis ochav
utveckling. årensSMER har under lopp initierat rad påsamtal deten
medicinsk-etiska området ocksåoch har publicerat flera skrifter för in-
formation och debatt.

" Etik. Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap.
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1994; Etik God vidpraxis
forskning med video. Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1996;
Hennerén, G. Kunskapens pris: Forskningsetiska problem och principer i
humaniora och samhällsvetenskap. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådet 1996 1 upplaga 1986; Riktlinjer för etisk värdering medicinskav
humanforskning. F orskningsetisk policy och organisation i Sverige. Medicinska
forskningsrådet. MFR-rapport Stockholm 1996.
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framti-också iviktig funktion ochSMER fyllerKommittén att enanser
etis-tillflera initiativtagareviktig rollspeladen kunnabör en avsomen

delvisharområdet.medicinska Manpåutredningar detochka samtal
gällerforskningsråd detandra närochmed MFRuppgifteröverlappande
etiskaprincipielltkringsamtalinitierainformation ochsprida nyaatt

vadpluralismdet behövsdockKommittén attfrågeställningar. enanser
forskningsetiskaomkringlivetoffentligai dethörsde röster somavser
universitetenförutökatmed attTillsammansfrågeställningar. ett ansvar

ori-tvärvetenskapligtkvalificeratmedsamtalenoffentligadestödja en
funktion.viktigfylladessaetikforskning kanenterad ensomgrupper

försorgtillsynsmyndighetemasprövningEtisk genom

prövningenför den etiskalagtolikahar sättStaten stort avansvar
skallläkemedelsprövningAllmyndigheter.olikaforskningviss

Läkemedelsverketpatientsäkerhetsaspekter oavsettgranskas avavur
bedrivs. läkemedelsla-Enligt 13 §forskningenlokalervilkaoch ivem

inne-läkemedelslagenförsvarlig. 14 §etisktprövningenskall varagen
Läkemedelsverketbeviljasochtillstånd krävsuppgifthåller att avom

prövningar.kliniskaföreskrifterutfärdamandatockså har att omsom
vid redovisningviktfasterLäkemedelsverketframgår storAv dessa att

hållbara resultat förutomvetenskapligtplanerasprövningenatt geav
proble-etiskadeförsökspersonernaförrisker samtredovisning avav

både Läkeme-tillansökanskallansvarige forskarenDen ge enmen.
kommitté.forskningsetisktillochdelsverket

detmyndigheterför rad närtillsynsansvaretreglerasmiljöbalkenI en
miljöhänsyn. understrykergenteknikengällerdetSärskilt närgäller

tillstånd vid inne-krävsprövningen. Häretiskadenförlagen ansvaret
modifieradegenetisktutsättningavsiktligochanvändningsluten or-av

också tillämpasskall närmiljöbalkeniBestämmelsernaganismer. pro-
släppssådana organismerbestår utinnehåller ellerdukter avsom

etisktverksamhetenendast ärfår lämnastillståndmarknaden. Ett om
försvarbar. område Arbe-detta ärmyndigheterOperativa

Kemikaliein-jordbruksverk,StatensFiskeriverket,tarskyddstyrelsen,
nämnd,särskildLäkemedelsverket. EnochSkogsstyrelsenspektionen,

genteknikområdet ochutvecklingenskall följaGentekniknärrmden,

12 samråd Sighild Westmanmed docentiskettstycke hardettaiSkrivningarna
Läkemedelsverket.vidNaeser

13 miljöbalken.enligttillsynFörordning1998:900.SFS om
4 1313 kap.,1998:808,SFS
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frågorna.bevaka de etiska De operativa myndigheterna samråder i oli-
ka ärenden med Gentekniknärnnden Naturvårdsverket.och

Etisk prövning de forskningsetiska kommittéerna vidgenom
medicinsk och odontologisk fakultet

Det arbete dessa kommittéer utfört på den medicinska sidan desamtsom
policyskapande insatser MFR:s nämnd för forskningsetik gjortsom un-
der det decenniet har spelat roll för öka den etiskasenaste stor atten
medvetenheten i forskarsamhället. rollDeras har varit viktig för stär-att
ka patienters försökspersonersoch ställning i forskningen och för att
förmedla kunskap etiska problem förknippade med det vetenskapligaom
kunskapssökandet.

finnsDet enighet de medicinsk/odontologiska forsknings-stor atten om
etiska kommittéerna skall

Hindra försökspersoner skadas eller för onödigaatt riskerutsätts i
samband med klinisk forskning.
Tillse fårpatienter adekvat information innan de sittatt samtyckeger
till medverka.att
Hindra genomförandet dåligt planerade forskningsprojektav som
samtidigt patienter för risker ochutsätter slösar med ändliga resurser.

Utifrån den i kommittéerna väl etablerade maximen dålig forskning är
dålig etik kan hämta för den metodologiskaargument gransk-attman
ningen forskningsprojektets kvalitet mycketär angelägen uppgift.av en

ingårHäri bedömningen forskargruppens kompetens och de materi-av
ella och lokalmässiga förutsättningar behövs för projektetssom genom-
förande. Detta leder i dag till avvägningsproblem tid fört.ex. gentemot
den etiska avvägningen och möjligheter till återkoppling och uppföljning.

De samtal Kommittén fört med de aktörer presenteradessom som ovan
vid handen det finns problematiska sidor med dettaatt förger system

forskningsetisk prövning. Flera påtaladesdessa redan i den Andréns-av
ka utredningen och stöds också den Nils Lynöe ochrapportav som
Stellan Welin tagit fram för Kommitténs räkning och grundassom en
analys arbetet i två regionala medicinska forskningsetiska kommitté-av
er.

5 Gentekniknämndens regleras i särskild förordning, SFS 1994:902.ansvar
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svårigheter med etisksambandiavseendeKommitténs bedömning
medicinsk ochkommittéema vidforskningsetiskaprövning genom

odontologisk fakultet

rbetsbördanA

fa-odontologiskamedicinska ochvid dekommittémaförArbetsbördan
Även delarkommittéernabrukligt iärkulteterna är stor. sommanom

svårighetsgradberoendei olikaprojektansökningama grupperupp
mycketpresidiebeslut detärmånga ärenden stortettlöseroch genom

och dis-ledamötersamtligaigenomskall läsasansökningarantal avsom
räckersituationen i dagRedansammanträde. ärvarjevidkuteras som

Medvarje ansökan.bearbetningtillräcklig etttill förintetiden aven
forskningspro-nytillkomnaoch deläkemedelsprövningarantalökande

universitetenintegrering medvårdhögskolomasmedsambandjekten i
frå-forskningsetiskadetta kommerohållbar. Till attsituationenblir nya

utvecklingen krävervetenskapligadenaktualiserasgeställningar avsom
förändringetisk prövning. Engällerdetuppmärksamhetsärskild nären

hållaskall kunnagranskningenetiskai denkvalitetenbehövs för att
nivå hittills.höga somsamma

med ansökningarnaSvårigheter

medtvå problemslutsatseri sinaWelin pekaroch typerLynöe av
kommittéema,forskningsetiskatill dekommeransökningarnasjälva som

frågeställningen. An-den etiskaformuleringenspråket ochnämligen av
försåspråkskrivna ävenibland representanterattsökningarna ettär
på.gårprojektetförstå aktuellavad detsvårthar utforskarsamhället att

såda-kanforskningserfarenhetallmänhetenför utanFör representanten
obegripliga.bli hartansökningar närna

Vidbristfälligtiblandbeskrivs sätt.problematiken ettetiska ettDen
etiskaalltid deforskare intepåpekadesseminarierKommitténs att serav

föreslagitshåll harFrån fleraaktualiserar.forskningderasproblem som
beskrivning ochidentifiering,gällervadforskareutbildning ana-avmer

problem.etiskalys av

avvägningenden etiskaTidsbrist för

frånunderstrukitskommittéernanuvarandeför deproblemEtt somstort
dis-tidoproportionerligttvingas läggahåll storflera är att nerman

metod ochvetenskapligförbättringartillförslagochkussion avom
vetenskapliga haltenrelevans. Denvetenskapligaprojektensprövning av
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förvisso viktigär del bedömningen projekt. liggerDet mycket ien ettav
den väletablerade dålig dåligvetenskap etiktesen att är även om man
måste ha i minnet också vetenskapligt framstående projektförslagatt sett
kan tvivelaktiga etisk synvinkel. Med den arbetsbelastning kom-vara ur
rnittéema får kännas vid innebär den starka koncentrationen veten-
skaplig granskning det blir för litet tid för den etiska avvägningenatt
mellan de olika värden stå påkan spel i anslutning till forsk-ettsom
ningsprojekt. Man har också påpekat svårigheterna för lekmännen att
aktivt delta i diskussionerna grund den starka koncentrationen påav

spörsmål.vetenskapliga För lekmännen har detta inneburit fram-att man
för allt fått koncentrera sig på patientinformationen. Att tänka igenom
patientinformationen förvisso viktig del denär etiska prövningenen av

bara flera måstekomponenter beaktasär enligt regelnmen en av som om
inhämtande frivilligt informerat samtycke vidarese avsnitt 4.6.ettav

Risk för ellerpositiv särbehandlingnegativ

En lokal forskningsetisk kommitté har god kännedom de olikaen om
forskare och institutioner ansökningar har ställning till.att tavars man
Det kan styrka kommittén detta väl känner till lokalasättattvara en
förhållanden. diskussionenI de forskningsetiska kommittéema harom

också påtalatsdet denna lokala förankring kan försvåra opartiskatt en
bedömning. En forskare omtvistad fåkanär oförskyllt negativsom en
bedömning. En välrenommerad forskare med goda kontakter kan riskera

få mindre genomgång de etiskaatt aspekterna kring sitten noggrann av
projekt. Kommittén har inte tillräckligt underlag för påstå det för-att att
håller sig det ändåvill påtala risken.sättet men

Återkoppling och uppföljning

De forskningsetiska kommittéema har i dag små några möjlig-om ens
heter följa projekt genomförs under de villkoratt de godkänts.upp om
Det finns de det egentligen inte komrnittéemas funktionatt ärsom anser

sådana uppföljningar.göra Andra detatt finns fördelar medattanser en
kontinuerlig återkoppling för dels studien överhuvudtagetatt se om ge-
nomförs, fådels rådvetskap de eller ändringsförslag kommitténom som
givit bidragit till förbättra studien.att

Den kanske viktigaste aspekten det gäller uppföljningnär under tiden ett
forskningsprojekt pågår och påpekades under utfrågning medsom en
HSFR:s och SFR:s etiska kommittéer risken förär där denatt ett system
etiska prövningen läggs utanför forskningens vardagliga beslut, kan
frånta forskaren upplevelsen personligt och invaggaett ävenav ansvar
forskaren i känsla falsk säkerhet. Ytterst det forskaren självären av som
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uppföljningenaspekter.etiska Förprojektet också dessmåste följa attur
etiskpåprövningen byggaetiskamåstefungera denskall kunna re-en

händelser iockså oförutseddaigenombärakommerflektion attsom
projektet.

Läkemedelsprövnin garna

medicinska forsk-i deföremål bedömningförblirprojektBland de som
enligt detläkemedelsprövningamaingårkommittéernaningsetiska som
Läkeme-Läkemedelsverket.också godkännasskallsvenska systemet av

initie-deläkemedelsprövningarallaförgäller lika oavsettdelslagen om
vidforskareinitiativde skerellerläkemedelsindustrien avomras av

multicenterunder-frågadetsällanInteuniversiteten. ärexempelvis om
fleravilket innebärinternationellaochbåde nationella attsökningar

tidgår vinnandeförAnsökningamakan beröras.kommittéerolika av
skerbedömninggranskning ochochbåda instansematillsamtidigt pa-

farmacevtiska, farma-omfattargranskningLäkemedelsverketsrallellt.
aspektermån etiskaoch i vissmetodologiskakologiska/toxikologiska,

måsteprojektriskbedömningenVidgäller.prövningen ettmedeldet av
djurexperimentellailäkemedel har prövatskontrollera ett nyttattman

effekternapåvisat de förväntadedärigenomochsammanhang attatt man
gransk-forskningsetisk kommitté skerberördändamålsenliga. Vidär
männi-forskningall medicinskgällerutifrån principerdeningen som

ska.

tvåvaritharnuvaranderörandeKommittén systemkritik möttDen av
skallläkemedelsprövningenframgårläkemedelslagenslag. Av att vara

be-kommitté dennaforskningsetiskpraktikenförsvarlig. I göretiskt en
tillå-skallråd prövningenochLäkemedelsverketdömning ett omger

Läkemedelsver-ordningnuvarandedockdel upplevs attAv somtas. en
beslut.kommitténs Detforskningsetiskadenöverprövningket gör aven

råd från forsknings-denföljerLäkemedelsverketbör tilläggas ettatt om
överklagaskan dettaprövningavslå ettkommitténetiska somatt en

dubbel-ordning innebärnuvarandehävdarAndramyndighetsbeslut. att
toxikologiskafarmakologiska,debedömningargällerdetarbete när av

godkännsplanerad studieNäraspekterna.metodologiskaoch av enen
Läkeme-förutsättningunderså sker detkommitté attforskningsetisk

skall tilläggasDetoch vicestudienockså attgodkännerdelsverket versa.
detuppskattarår och ärärendencirka 500 attgranskastotalt manper

ochkommittéernaforskningsetiskadär dedessamindre än procent aven
har detställningstaganden. Härtill olikaframLäkemedelsverket kommer

och pati-referenspreparatvaluppfattningarolikasigrört avt.ex. avom
entpopulation
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Kommittén det viktigt etiska aspekter allakan i deatt tasanser upp
sammanhang där forskningsprojekt diskuteras detoch Närett prövas.
gäller kliniska läkemedelsprövningar resultat tillskall ligga grundvars
för Läkemedelsverkets ställningstagande till frå-registrering medlet iav

det dock vikt det finns formaliseradär beslutsordning ochatt attga av en
denna inte innebär onödig tidsspillan. Ordningen bör det denärattvara
forskningsetiska kommittén beslutar projektet godkännaskansom om
eller inte etisk synpunkt. godMed dialog bådamellan de berördaur en
instansema bör deras olika kompetenser bäst kunna tilltas vara.

Läkemedelsindustrien ekonomiskt de forskningsetiska kommitté-ersätter
för det arbete de lägger ansökningarna klinisk prövningerna ner om

läkemedel.av

teknologiNy

långKommittéerna rad projekt bygger denmöter numera en av som
moderna genteknologin. kan sig forskningDet klinisktröra mate-om
rial aborterade foster, navelsträng, moderkaka, bortopereradesom organ
och biologiskt material får tillgång till efter medi-annat som man
cinsk/kirurgisk behandling. Både friska och sjuka och vävnader ärorgan

intresse för den genteknologiska forskningen. återkommandeEn frågaav
ansökningar få inrätta vävnadsbankerär genombanker och s.k.attom

individuella genombibliotek där förvarar Ansökningamaman organ.
kan från såvälkomma universitetsinstitutioner privata företag ochsom

problem ställning till juridisktär ansvarig för dessaett äratt ta vem som
vävnadsbanker. Ett kravet informerat frånär samtycke de indi-annat
vider vävnadsmaterialet ifrån.kommer

här frågorDet komplicerade föremål för internationellaär är över-som
väganden. Kommittén föreslår frågan biobanker hänförs tillatt om en
särskild utredning pågåendekopplas till den utredningensom ev. om
bioteknik. Jämför förslag i kapitel 7.

Gränslandet mellan forskning och kvalitetssäkring

Med kvalitetskontroll eller kvalitetssäkring förstås vanligen utvärde-en
ring medicinska teknologier förebyggande, diagnostiska eller be-av
handlingsmässiga redan etablerade rutin inom hälso-är ochsom som
sjukvården. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter Kvalitetssystem i Ãiälso-

sjukvårdenoch SOSFS 1996:24 hälso- och sjukvårdenär skyldig att

16Se Danska Biobanksutredningen Riis, Povl et al.: Health irforma-science:
banks biobanks,tion The Danish Council of Ethics, 1996.-
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innebärverksamhet. Detta attsinkvalitetssäkring manbedriva egenav
förekomstenskall registreraspecialitetkirurgisk avexempelvisinom en

detVisaroperationsmetod.bestämdviddödlighetochkomplikationer en
medjämförtdödlighethögre ettharsjukhusvidsig sedan ett enatt man

anledningdettaoperationsmetod kangällervadsjukhus gesammaannat
sjukhuset.förstnämndadetvidrutinernatill översyn aven

Journal ofInternationaltidskrifter t.ex.internationellafinnsDet numera
resultatenpublicerakandärAssurance enQuality avCareHealth man

granskningtidskrifter krävermån dessadenkvalitetssäkringsstudie. I av
kommit-forskningsetiskaderimligtförefaller det attkommitté,etisken

enkeltintealltframför ettuppgift,sig denna mantéerna somtar
Även kva-kvalitetssäkringsstudier.ochforskningmellanskiljakansätt

inbe-oftastdeEftersomkvalitet.olikalitetssäkringsstudier kan avvara
riskerochvinstereventuellabedömanågon instansbörpatientergriper

undersökning.sådangenomföramed att en

Ökande utbildningsärendenantal

ökandekommittéernaforskningsetiska mött ettdeår harUnder senare
utbildningengenomföras inomavsedda av ex-projekt är attantal som

därtiopoängsarbeten,sigsjuksköterskor. Det rör man ge-empelvis om
Både förpatientanknytning. prövamed attstudieempirisk ennomför en

ochpatientsäkerhetssynpunktsynvinkeletiskstudiesådan urex.ur
ingår i arbetetdetelevenförträning attochinformationssynpunkt som

leder intestudierkommitté. Dessaforskningsetisktillansökanskriva en
övningbestår i denvärdeprimära stu-deraskunskaptillalltid utanny

kommittéerna.förarbetsbördanökarytterligarefår, vilketdenterna

riktlinjerInternationella4.6

laboratoriesed.och godklinisk sedgodförriktlinjerInternationella

tagits framregleretiskabyggerprövningenforskningsetiska somDen
fors-oftastdetHistorisktforskarsamfundet. ärsettinternationellai det

forskningsetis-utvecklandetinitiativ tilltagitsjälvtkarsamhället avsom
dokumentockså radfinnsHärtillforskningssed.godochriktlinjer enka

iutveckladessedgod kliniskförstandardvägledning. Enetiskgersom
kominte använ-attUSA70-talet i även termenunderredanprincip om

RådetNordiskautarbetaderiktlinjernordiskafanns avdas. Det genom
vidtogSedan1989.redanländernanordiskai dekontrollmyndigheterna
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harmoniseringsarbete och idag finns förett EU-ländema, Japan och
USA riktlinjer för läkemedelsprövning och kliniskagemensamma pro-
jekt. Inom OECD finns på motsvarande sätt riktlinjer förgemensamma

laboratoriesed.god

Förslag till direktiv för Europaparlamentet

Inom riktlinjerna för god klinisk sed stadgas oberoende etiskatt en
kommitté skall granska forskningsprojekten för bevaka och skyddaatt
försökspersonemas rättigheter, hälsa och välbefinnande. EU-
kommissionen arbetar för närvarande med förslag till direktiv Eu-ett
ropaparlamentet där den frivilligt omfattade internationella standarden

stöd.skall åtnjuta starkare rättsligt I förslagetett till direktiv som
mycket väl ansluter till den internationella standarden föreslås allatt
läkemedelsprövning skall granskas oberoende etisk kommitté. Förav en
projekt där flera forskargrupper i medlemsland involverade före-ett är
slås ordning bör införas innebäratt kommitté fåren att rättsom atten

utslaget detavgöra fleräven kommittéerär berörda. Denärom som
etiska kommittén bör beakta projektets relevans, studiens uppläggning,
försöksprotokollets utformning, forskargruppens kompetens samt att
lokal- och materiella tillfyllest.är Den skriftliga informationenresurser

skall till försökspersonerna, deras anhöriga och eventuellasom ställ-ges
företrädare och underlag förutgör frivilligt informerat samtyckeettsom
skall också bedömas.

Europarådets konvention mänskliga rättigheter och biomedicinom

Den 19 november 1996 Europarådets ministerkommittéantog en ny
konvention skydd för mänskliga rättigheter och rnänniskovärdet vidom

medicin.tillämpningen biologi och Sverige har undertecknat kon-av

7 ICH Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice, Brookwood
Medical Publications Ltd, Richmond, Surrey 1996.
18OECD Series Principles of Good Laboratory Practice and Complianceon
Monitoring, No. l-l0, 1992-1995. OECD Environment Directorate.
9 Proposal for European Parliament and Council Directive thea approxima-on
tion of provisions laid down by law, regulation administrative action relatingor

the implementation of Good Clinicalto Practice in the conduct of clinical trials
medicinal products for human Brussels, 03.09.1997,on COM97 369 final,use,

97/0197 COD.
20Convention for the protection of human rights and dignity of the human being
with regard the application of biology and medicine:to Convention humanon
rights and biomedicine, DIR/JUR 96 14.
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tillinteDen översattden. är ännuinte ratificeratventionen ännumen
svenska. i

beträffanderiktlinjerprinciper ochetiskainnehåller radKonventionen en
forsk-vävnad förmänskligutnyttjandeochmänniskorpåforskning av

radning." konventionstextenutgångspunkt förSom euro-man enanger
i deochkonventionenrättighetsdeklarationer.internationellaochpeiska

forskningsetis-dehänvisning tillingenfinnskommentarernaförklarande
basisframvuxitprövningspraxisetiskadenochregelverk avka som

bety-finnsinitiativ. Detforskarsamfundetsbiomedicinskadet enegna
etiskamed dekonventionstextenjämförnormharmonidande manom

Helsingfors- ochfrånutgångspunktmedutvecklatssuccessivtregler som
forskningstadgarkonventionen16 iArtikel attHawaiideklarationema.

tillstyrktsforskningsprojektetfår utförasendastmänniska av enom
vetenskapligadessundersökningoberoendeefterkompetent avgrupp

syfteprojektetsbetydelsen samtbedömninginklusive envärde avav
godtagbarhet.etiskaprojektetsavseendeprövningmångvetenskaplig

flerabiomedicinochrättighetermänskligaKonventionen angerom
etiskföremål ytterligareförmåste bliriktlinjergenerellapunkter som

5Artikelforskningsprojekt.enskildatillämpaskandeanalys innan
efterfår genomförasendaståtgärder ettmedicinska attstadgar attt.ex.

åtgärdenfrån deninhämtatssamtyckeinformeratochfrivilligt person
fårendastfrån mänsklig kroppmaterialstadgasartikel 22I att enavser.

under för-avlägsnadesvilket detfördetsyfte änföranvändas annatett
informationprocedur förlämpligmedenlighetidetutsättning görsatt en

samtycke.och

samtyckeinformeratoch ärfrivilligtinhämtandeRegeln enettavom
människa allt-forskningbiomedicinskför alletiskcentral prövosten

börhur denochfaktiskt kräverdenVadNürnbergrättegångama.sedan
åtgärdermedicinskaochforskningsprojekt ärolikasamband meditolkas

ochbåde etikvetenskapen rätts-inomdiskussionföremål försedan länge
vetenskapen. komponenterbestå fyra olikaoftastuppfattasDen somav

måste beaktas.alla

Rynning,2 konventionendiskussionochpresentationutförligFör se:aven
konventionEuroparådetsbiomedicinochrättigheterMänskligaElisabeth, om-

årgång Iustusårsbok,Uppsalafakultetens iJuridiskalege,Desvenskoch rätt,
311-350.1997,Förlag s.

biomedical ethics22 Principles ofJames,Childress,TomBeauchamp,Se bl.a.
Elisabeth,Rynning,1989;upplagan3:eupplagor,fleraPress, iUniversityOxford

studie, Iustusrättsvetenskapligbehandling. Envård ochmedicinsktillSamrycke
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En tröskelkomponent när kan kompetentsom anger en person anses
eller rättskapabel för och förstå informationenatt ta emot samt vem

eventuellt kan sitt samtycke i ställe.som ge personens
En informationskomponent innehåller två aspektersom attgenom

måste bådebeakta givandet och mottagandet information. In-man av
formationen skall så i fråga kan förståochattges ta emotpersonen
den.
En tredje komponent stadgar skall sitt samtyckeattsom personen ge
frivilligt och något tvång.utan yttre
En samtyckeskomponent vilken innebär det gäller skallatt personen
godkänna och auktorisera åtgärdden skall genomföras. Bemyn-som
digandet skall också dokumenteras tillsammans med den information

givits,som

Regeln informerat såledessamtycke inte enkelär tillämpa rättom att av
och vad uppfyller Europarådets konventionstext lämpligsom om proce-
dur för information och samtycke lämnar för olika tolk-stort utrymme
ningar. Kommittén det angeläget de etiska kommittéernasattanser ut-
tolkning regeln informerat samtycke blir föremål för kontinuerligav om
utveckling understödd etikvetenskaplig och rättsvetenskaplig forsk-av
ning på området.

För Europarådets räkning har Povl Riis tagit fram förslag för med-ett
lemsstaternas arbete med implementera etiska riktlinjeratt och pröv-

forskning.ningssystem för biomedicinsk

4.7 Om behovet lagstiftningav

Lagstiftning angående etisk prövning

Inom det humanvetenskapliga området har de forskningetiska kommitté-
tradition rådgivande.varit Kommittén har vid seminarier ocherna av

utfrågningar diskuterat för- och nackdelar med lagstiftning det gällernär
forskningsetisk prövning projekt på människa.av

Förlag, Uppsala 1994; Hansson, Mats G., Balancing the quality of consent,
Journal Medical Ethics, 1998;24: 182-187.
23Ethical Review of Biomedical Research in Europe: suggestions for best
national practices, Steering Committee Bioethics, Council of Europe,on
CDBI/INF 98
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l2
forskningsetisklagstöd för pröv-behövsenig detKommittén är attom

sådan prövningingår får skallinledasmänniskorförsök därning. Innan
ändamål.för dettakommittéerforskningsetiskaskall finnasske. Det

fors-frivillig grundidagfinnspå människaförsökBeträffande ett av
männi-för deskyddprövningssysteminrättat ettkarsarnhället som ger

riskernaminimeraytterligareforskningsprojekt. Förideltar attskor som
innefattaralla projektKommitténföreslår attförsökspersonerför som

genomgå etiskvävnad skall pröv-mänskligmänniska ellermedförsök
Både iförordning.iskall regleraskommitté. Dettaoberoendening enav

förskyddsbehovetdärmedpraktikenoch i ärmeningformellrättslig
tillgo-forskningsprojekt väliförsökspersonerdeltarmänniskor somsom

dosett.

angående beslutsordningLagstiftning

forskningsetiskaför debeslutsordningamahuruvidagällerdetNär
i debatten.går meningarna isärlagfästockså skallkommittéerna vara

överprövningsmöjlighetmedförspråkar lagstiftningdefinnsDet avsom
förespråkar nuvarandefinns dedetochinstansrättsligibesluten som

i konsensus.fattadebeslutrådgivandeordning med

fårforskarenskulleförfarandetförramed detFördelarna att envara
dock detförutsätteravslag. Denöverprövning attmöjlighet till ettav

harvärdefrågor, människorinågon formskulle finnas experter somav
eller fel.etisktvad är rättandraexpertis avgörahögre än att somen

till-sådanaskulleöverprövning experterförMed ett system en grupp av
emellertidKommitténvärdefrågor.tolkningsföreträde i attdelas anser

ioch fel,vadnågra är rättdet inte finnaskan experter sammasom
medicinen. Irättsväsendet eller inominomfinnsdetmening expertersom

faktamedicinskakunskapexpertisenbyggerfallenbådade omsenare
rättsregler.gällanderespektive

etiskförtillförslagKommitténs system4.8

forskningprövning av

utgångs-medkunskapsunderlag ochredovisadetillhänsynMed taget
följandeföreslår Kommitténproblembeskrivningarovanståendeipunkt

prövning.forskningsetiskförordning
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påAnsvaret läggs forskaren universiteten och högskolornasamt

Huvudansvaret för etisk prövning forskning måste alltid falla på denav
enskilde forskaren tillsammans med den forskargrupp han eller hon ar-
betar tillsammans med. För kunna leva till detta behövsatt upp ansvar
kraftig utökade insatser det gäller utbildning i forskningsetik.när Kvali-
ficerad etikforskning och etiksamtal i principiellt frågoröppna ärnya
också oundgängliga i för den enskilde forskaren stödjande in-en
frastruktur kapitelse 8.

Kommittén det naturligt universitetär och högskolor påatt attanser tar
sig huvudansvaret för den etiska prövningen eftersom det där deär nya
forskningsetiska frågeställningarna ofta först aktualiseras. Det ocksåär
vid universiteten den forskning bedrivs inom etikvetenskapen kansom ge
underlag för sakkunnig bedörrming. Genom tydlig samverkan mel-en en
lan universitet, högskolor, myndigheter och industri skapas också förut-
sättningar för tidigt stadium skall kunna upptäcka etiskaatt ettman
problem behöver fördjupad bearbetning.som en

Förslag till förordning

Kommittén har i kapitel 3 föreslagit det 1 kap 4 § högskolelagenatt av
skall framgå varje lärosäte har vetenskapensvärnaatt trovärdig-att om
het och forskningssed.god Ett för etisk prövning sker böratten ansvar
också åvila ledningarna vid universitet och högskolor deras fakul-samt

och institutioner. Detta bör i förordning. Kommittén föreslårteter anges
därför tilläggsparagraf till högskoleförordningen för medatten en gene-
ralklausul också försök med människa och mänsklig vävnadattange
skall oberoende forskningsetiskprövas kommitté. Denna paragrafav en
föreslås ha följande lydelse:

Forskningsprojekt innefattar försök med människa eller mänskligsom
vävnad skall oberoendei forskningsetiskprövas kommitté enlighetien
med högskola fastställd arbets-varje beslutsordning.ochav

Eftersom universiteten och högskolorna de sinär forskningsom genom
och utbildning har särskild möjlighet följa den vetenskapligaatten ut-
vecklingen och samtidigt etikforskning analysera grunderna förgenom
den etiska prövningen, faller det sig naturligt rättslig ordningatt en om
etisk prövning infogas i högskoleförordningen.

Det angeläget all forskning, fmansierings-är eller organisa-att oavsett
tionsform, får likartade rättsliga förutsättningar. Mot bakgrund attav
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forskningsin-myndigheter liksomockså bedrivs andraforskning avav
önskvärtdetprivaträttsliga former,organiserade i ärrättningar ärsom

forskning. Hurtäcka dennaförordning införs förmotsvarande att enatt
inom denplacerasden skallochskalldetta slagförordning ut varseav

beredning.föremål för särskildmåste blirättsordningensvenska en

prövasskallforskningVilken

oberoendeskallmänniskainbegriper prövasforskningAll enavsom
uppåt såochnivån forskarutbildningfrånkommittéforskningsetisk

stå spel. skall skeDettamisstänkasvärden kan oavsettvitalasnart
finansierad lärosätet.finansierad ellerforskningen är externt avom

frånutgångspunktmedforskningmänniska,Forskning perso-
individer,individer ellerinformationellernuppgifter avgrupperom

forskning medintegritet,kränkatänkaskanforskning personsensom
risker förinvolverarforskningmiljökonsekvenser,tänkbara som

säkerhetsaspekteroch andravälbefinnandeochhälsamänniskors
område således medskallnaturvetenskapens prövasoch ut-teknik-

godför värnandetutvidgadefrångångspunkt lärosätenas ansvar om
innehållden etiska prövningensbeskrivningforskningssed. Denna av

fakultetsområden berörd.på allaforskning ärsåledesinnebär att

med dentill kvalitetssäkringgränslandet sär-bedrivs iForskning som
projekt.dessagäller förarbetsordningskilda som

inomden forskningför görshandledare harRespektive somansvar
grundutbildningen ellerinomoch D-uppsatserför C- som ar-ramen

följerutbildning. dettaforskarförberedande Av attinombete annan
grundutbild-forskningsprojekt inomochhandlederden uppsats-som
och pedago-för utföraerforderlig kompetensmåste besittaningen att

bör bliprövningenetiskaprövning. Denetiskimplementeragiskt en
utbildningsprocessen.självadel iviktigen

genomförandeprövningensDen etiska

påliggerså tyngdpunktensitt arbeteorganiserabörKommittéema att
rnetodgranskningenvetenskapligadenavvägningenden etiska även om

kommitténs arbete.forskningsetiskadenviktig delär aven

och interna-utgångspunkt i de etikreglersinprövningenDen etiska tar
forskning inom olikaavseendeantagitsdeklarationertionella veten-som

och dereglerHelsingforsdeklarationen, MFR:sskapsområden. av
självklarahärvidlagetikreglemakommitté utgöretiskaHSFR:s antagna
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dokument påberoende vilket forskningsområde prövning gäller. Varjeen
forskningsinrättning tillsehar principerna för den etiska prövning-att att

och deras tillämpning på enskilda forskningsprojekt får kontinuer-en en
lig uppföljning och revision, låta riktlinjer och forskningsetiskattgenom
praxis bli föremål för kritisk reflektion och forskning. Det lämpligtär att
denna revision drivs respektive forskningsetisk kommitté och attav man
därvidlag stöd befintliga nationella policyorgan forskningsrå-tar av som
dens etiska nämnder och kommittéer.

För nå likformighet i behandlingen olika ärenden bör ansök-att en av
ningsformulär avseende etisk prövning ha likartad utformning inom re-
spektive fakultetsområde vilket svenskt lärosäte det frågaoavsett är om.
Forskningsråden och Universitets-Sveriges och Högskoleförbund torde

åstadkommalämpliga fora för nödvändig samordning.attvara en

Rådgivande konsensusbeslut

Mot bakgrund vad rådgivandeanförts konsensusbeslut ellerav som om
lagreglerad beslutsordning med möjlighet till rättslig överprövning har
Kommittén för beslut i de forskningsetiska kommittéernastannat att
skall rådgivande och fattas konsensusbeslut. Besluten skallvara som
således inte kunna överklagas. Möjligheten till second opinion" skallen
finnas. Detta beskrivs nedan. Varje beslut skall protokollföras. I proto-
kollet skall tydligt och utförligt motiven för beslutet. såDär äranges
tillämpligt bör handledaren idras den etiska diskussion föranledssom

forskningsprojekt.ettav

rådgivandeEtt byggt konsensusförfarande brasystem stämmer över-
med etikens grundprinciper. Beträffande konsensusförfarande finnsens

väletablerad praxis i de medicinska forskningsetiska kommittéernaen att
falla på.tillbaka Ordningen med konsensusbeslut väl denmotsvarar
etiska prövningens de etiska beslutssystemenI det viktnatur. är storav

så många perspektiv möjligt kan in. Olika ledamöteratt vägassom upp-
märksammar, grund sina särskilda kunskaper och erfarenheter,av
olika risker och vinster kan förknippade med projekt. Nyaettsom vara

kan kallas och möjlighet finns också rådfrågaexperter att annan
forskningsetisk kommitté. Den sammanvägda risken olikamot nyttan ser

frågan.beroende från vilken position betraktar Konsensusbeslutut man
den beslutsform bäst tillär varje ledamots perspektiv. Be-tarsom vara

24Begreppet riskens ort framfördes i diskussion med de samlade forsknings-en
etiska kommittéerna Viggo Junkes, lekman i forskningsetiska kommittén iav
Uppsala.
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nödvän-vilketbeslutsfattandet äritröghetinnebär vissslutsformen en
eftertanke. Majo-tidsalltid kräverfrågorsvåra etiskadärfördigt enatt

riskeraskullesammanhangi dettasnabbarekanritetsbeslut manmen
gruppbild-tillistället ledakanperspektiv. Detviktigamisteatt om

någotkommittéerna,konfliktfrågor inomolikaomkring voresomningar
vidkommittéernaforskningsetiskafrån deErfarenhetenolyckligt.djupt

för-oacceptablanågrablirintedetdessutomvisarfakultet attmedicinsk
konsensusformen.valtpå grundbesluten attdröjningar manavav

gällerkomrnittéernaforskningsetiskadeibeslutentradition somAv är
svårttordepraktikenidetrådgivande, ävenendast varamänniska om

Denkommitténs beslut.forskareför emotomöjligt an-attinte enom
självaidragitsalltidpraktikeni nästanharforskaren proces-svarige

ansökan.delarolikafå berättabesluttillfram att avomgenomsen
diskuteraförkommitténhela attforskaren mötaansvarigefår denIbland

inkal-begärai det lägetkanForskarensynpunkter.sinaframoch lägga
forskningsetisk kom-också hörandeexpertis ochlande annanavav ny

forskareninnefattarkonsensusordningalltsåmitté. Det somär typ aven
beslut. Ge-fattarkommitténmeningformell äridetsjälv somäven om

möjlighetrådgivande sättendast ett annatbesluten är engesattnom
genomförandetförändringar iforskningsråd begäraexempelvis attför ett

kompli-upptäcktgranskningi sinsakkunnigförprojekt enattett enav
självforskarenmotsvarande kanPåpå. sätttänktintekommitténkation

upptäckerkanskehan/honskäletiska närprojektetomarbetabehöva av
rådgivande inne-beslutenkomplikation. Att ärförutseddintetidigareen

densjälvhan/hon ärär yt-forskarentillmarkeringstark att sombär en
forskningsprocessen.helaansvarigmoralisktterst genom

in-rådgivandeendastkommitténforskningsetiska äri denbeslutenAtt
konti-sigmening förväntaranfördiocksåpraktikeni ennebär att man

allt-forskningsprojektetomprövningochvaksarnhetmoralisknuerlig av
oförutsedda hän-inträffardetallteftersomochfortskriderdeteftersom

risker.blirellerprojektetdelser i nyavarseman

opinion""secondtillMöjlighet en

tillinbjuderdenkännetecken ettkonsensusmodellens är att upp-En av
frågeställ-forskningsetiskadenperspektivolikamärksammande av
kommitténforskningsetiskaansökan. Deni sinformuleratforskarenning

ochFleraperspektiv. ögonprojektsittforskarenhjälper att nyaurse
riskdenolika aspekteridentifieratillhjälpakanerfarenheter attflera

Lek-forskningsprojekt.iförförsöksperson utsätts ettellerpatient enen
undersjälv börKommitténroll.viktighar härkornrnittéernaimännen en
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handläggningen möjlighetenärende beakta inhämta synpunkterett attav
från andra de ledamöter kommittén.än är I de forskningsetiskasom av
kommittéerna vid medicinsk och odontologisk fakultet hållfinns flera
väl inarbetade traditioner komplettera beslutsunderlaget med hjälpatt av
vetenskaplig expertkunskap.

Beträffande den etiska bedömningen bör den forskningsetiska kommittén
också beakta möjligheten inhämta synpunkter i formattav av en
"second opinion, bedömning. En lokal kommitté kan vända sigextraen
till forskningsetisk kommitté kanske haft ärendeetten annan som av
liknande slag för lyssna till deras etiska bedömning. På liknandeatt sätt
kan forskningsetiska kommittéer be andra instanser sitt perspektivatt ge

den frågeställningetiska kommittén och ansvarig forskare brottas
med.

Också den ansvarige forskaren bör ha till "second opinionrätt i deen
fall då den forskningsetiska kommittén beslutar avslå etikansökan.att en
En konsensusmodellens effekter kommittén ytterligtär sällan be-attav
slutar tillstyrka forskningsprojektet. I normalfallet haratt forskaren
och kommittén i överläggningar kommit fram till sättgemensamma ett

hantera de etiska fåproblemen. de fallI där forskareatt får avslagetten
kan möjlighet till "second opinion" upplevas försäkringen en extrasom

det lokal kommittés godtycke råder.ärmot att Möjligheten tillen som en
"second opinion" kan också förebygga forskningsetisk kommittéatt en
låter påverkassig ovidkommande hänsyn i sin bedömning.av

Kommittén föreslår därför beslut avslag i forskningsetiskatt ett om en
kommitté alltid skall innehålla anvisning till sådan här angiven rätten en
för den ansvarige forskaren få "second opinion med anledringatt en av
den etiska bedömningen det forskningsprojekt han/hon ansvarigärav
för. I beslutet skall i enlighet med den arbets- och beslutsordning som
fastställs vid varje universitet/högskola vilken eller vilka forsk-anges
ningsetiska kommittéer forskare kan vända sig till för "second opi-en en
nion". Den ansvarige forskaren har själv väljarätt vilken kommittéatt
han/hon skall vända sig till för second opinion.en

Ökat antal forskningsetiska kommittéer

De forskningsetiska kommittéer här beskrivs föreslås inrättassom av
respektive universitets/högskolas styrelse förslag från rektor. Det

för etisk prövning såstyrelsen beslutarsystem bör till densom anpassas
verksamhet bedriver och till de särskilda omständigheter gällerman som
vid varje lärosäte. föreslårFör detta Kommittén behövligt författnings-
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högskoleförordningen.högskolelagen ochkompletteringar istöd genom
universitetensivägledanderekommenderasskrivningarKommitténs vara

beslutsordningararbets-särskilda ochutarbetandehögskolornasoch av
kommittéema.forskningsetiskaför de

deförankrad ivälprövningstånd etisk är veten-få tillFör att somen
olikaförförutsättningar gällerpraktiska veten-ochskapsteoretiska som

ansvarigaflerarbetsbördanfördelaförochdisciplinerskapliga att
vidkommittéerforskningsetiskaflerainrättalämpligtkan det attvara

lärosäteochvidinnebärhögskola. Detuniversitet/ ettvarje att samma
Påvetenskapsområden.skildaförinrättas ettkommittéerkan separata

iindelningföljalämpligtdetuniversitet kan attfullt utbyggt t.ex. envara
humaniora-juridik-teologi-medicin-farmaci,fakultetsornrådena

Mångvetenskapliganaturvetenskap-teknik.ochsamhällsvetenskap
projektetden förkommitté till vilkendenibedömsforskningsprojekt

kan höras.kommittéerövrigaforskarenhuvudansvarige sorterar men
sjukvårdsornrådet detkanochhälso-fakultetsområden,vissaInom t.ex.

ansökningar.antaletdetklaraförkommittéerflera storabehövas att av

ärendemängd,lågförväntadmedsmå högskolordet förkanSamtidigt
erfarenhet,tillräckligbyggamöjlighetinte vara meratt enuppgersom

högskolormindreandramedsamarbetarlämpligt gemen-om enatt man
hög-och deuniversitetenstillankyter störreellerkommitté att mansam

ansvarsförhållandenaHuvudsakenkommittéer. är attskolornas varom
klara.granskasskallprojekt ärett

och be-vilken arbets-beslutarstyrelseUniversitetets/högskolans om
forskningsprojekt. Sty-prövningetiskgälla förskallslutsordning avsom

och be-arbets-särskildautformauppgiftendelegerakanrelsen att
be-Arbets- ochkommittéema.forskningsetiskatill deslutsordningar

till desådant hänsyn vär-sättutformasbör att tasslutsordningen ett
aktuella för be-blikanforskningsprojektdestår spel iden somsom

i flera fallfinnskommittéemaforskningsetiskamedicinskal dedömning.
ochordförandeinnebärarbetsordningar veten-beprövade attredan som

ärenden.gäller enklaredetdelegationbeslutar närsekreterareskaplig
fördelegera beslutlämpligtså befinnskanmotsvarandePå sätt man om

forsk-ansvarigtillkvalitetsutvecklingsprojektvissaprövningetisk enav
fåchefsöverläkare. Förfakultetmedicinsk attvidellerningsledare en

hjälpkommitténkanmetodgranskningenvetenskapliga tamed denhjälp
ocksådärvidlagochkommitténledamöterinte ärexperter avsomav

på fakulteterna. Dendisciplinstrukturerochbefintligautnyttja ämnes- av
forsknings-delegationdenellerstyrelse,universitetets/högskolans av
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etiska kommittén, fastställda arbets- beslutsordningenoch skall offent-
liggöras i forskarsamhället.

En ansökan forskningsetisk prövning inges för projektet huvud-om av
ansvarig forskare till berörd forskningsetisk kommitté vid universite-
tet/högskolan efter institutions- eller klinikchef intygat planeradeatt att
materiella och lokalmässiga tillfyllest. Det försöksperso-är ärresurser

själv har sitt samtycke till deltagande efter projektetattnen som attge
godkänts och tillämplig information givits. Ansökan skall innehålla en
för lekmän begriplig vetenskaplig beskrivning projektet utförligsamtav
diskussion frågeställningarde etiska aktualiseras med anledningav som

projektet. Ansökningshandlingama skall innehålla informationen tillav
försökspersonerna och beskrivning proceduren för inhämtandeen av av

frivilligt informerat samtycke i del fall då sådant samtyckeett samt, ett
inte bedöms nödvändigt motivering härför. Ansökan registrerasen sam-

dag den inkommer till forskningsetiska kommittén.ma

För kliniska läkemedelsprövningar bör tydlig arbetsfördelning görasen
Läkemedelsverket utgångspunktmed från patientsäkerhetsin-attgenom

för riskbedömning avseende toxicitet och andratresset bieffek-ansvarar
Forskningetiska kommittén för denter. etiska avvägningenansvarar

mellan de värden står spel i samband med forskningsprojektetssom
genomförande. För undvika onödig tidspillan kan den praxis rå-att som
der i dag tillämpas, nämligen den för den kliniska prövningenatt ansva-
rige forskaren inger ansökan samtidigt till forskningsetiska kommittén
och till Läkemedelsverket. Både kommittén och verket bör kunna fatta
villkorade beslut enligt dagens praxis. Genom denna ordning torde man
kunna undvika det dubbelarbete påtalats samtidigt tilltarsom som man

varje instans särskilda kompetens. Beträffande multicenterstudiervara
Kommittén den EU-kommissionen föreslagna ordningenattanser attav

den forskningetiska kommitté till vilken den för studien huvudansvarige
Övrigaforskaren hör, fattar beslut. berörda kommittéer kan höras.

De forskningsetiska kommittéernas sammansättning

En forskningsetisk kommitté bör bestå såvälför forsk-representanterav
ningen det allmänna. Universitetets/högskolans styrelse beslutarsom
efter förslag från rektor antalet ledamöter med hänsyn tilltagenom
forskningsverksamhetens omfattning. De vetenskapliga ledamöterna i
kommittén så får bred frånrepresentation relevantautses att man en ve-
tenskapliga discipliner. En bred rekrytering också viktig förär deatt

forskningsinrättningar anlitar komrnittéernaexterna skall ha godasom
skäl uppfatta dessa opartiska.att som
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Lekmännensprövningen.roll i etiskaviktig denspelarLekmännen en
forskningsproces-iinsynallmännas intressemotiveras detnärvaro avav

hernrnablindhet kandenförsäkringDe utgör motextra somensen.
allrnänintresset.skallforskarsamhället. Lekmännenprägla representera

kommunfullmäktige, ellerlandstings-,region-nominerasDe motsva-av
ochmellan lekmän och forskarefördelningjämnbörrande. Det vara en

kommittéema.imellan könenjämn fördelningen

skall bestämssuppleanterochantal ledamöterMandatperiod, utsessom
till ordfö-universitet/högskola. Styrelsenförstyrelserespektive utserav

forskare.ellervälrenommerad lekmanrande en

mångdisciplinär sammansättningOm behovet av en

ochbiomedicinsk forskningkonventionenanfördatidigaredenI om
oberoende etiska16 denartikelstadgades irättighetermänskliga att

viktigsammansättning. Imångdisciplinärborde hakommittén en me-en
eftervarje kommittésådanidag strävarredanning finns att engenomen

forskningfackvetenskapliga disciplinerfrån derepresentationbred vars
tycks emellertid denKonventionenprövningen gäller.etiskaden attavse

forskningsdisciplinerinslag fleraskall hakommitténforskningsetiska av
mening. på dennatolkning konventionstextensådanEni vidare aven

forskningsetisk kommitté inomdet iinnebärapunkt kan tänkas att enen
för samhällsvetenskap,skall sittafakultetbiomedicinsk representanter

sådan förefaller intetolkningrättsvetenskap. Enochhumaniora, teologi
språkliga bidrag tillskulle kunnalitteraturvetarerimlig även geom en

in-hälsoekonom kunna läggaochpatientinformationenanalysen enav
projekt skallaspekter detekonomiteoretiska prövas.tressanta som

Från human-för etisk prövning.överbelastad formskulle bliDet rätten
fackområden tänkaskulle kunnafrån teologinsellervetenskapernas man

biomedicinsk etik.sakkunnig inommoralfilosof ellermedsig att ta enen
åtanke sakkunnigha haft itänkasFrån rättsvetenskapen kan enman

artikel i konventionstexten.dennaskrevområdet medicinsk rätt när man

skallden prövningförslagmed dessa ärProblemet attäven somsenare
etikvetenskaplig ellervarkenkommittéforskningsetiski ärgöras aven

utgå från befintliga etiskaskallKommitténkaraktär.rättsvetenskaplig
bedönmingar.forskningsetisk praxis i sinafrån etableradriktlinjer och

praxis kan förvisso hadennautvecklingförTill underlag nyttamanav
då undervisningfår sökas i bokform, ibidragderasetikforskare menav

då del-seminariesamrnanhangi särskildaellerkommitténs ledamöterav

25 1997, cit.Se Rynning, op.
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påvis forskningsetiska frågeställningar aktualiseras. dethellerIntenya
juridiska området påkallatdet kom-med rättsvetenskaplig expertis iär
mittén. har förvisso hänsynEtikprövningen till och igällande rätttaatt
den mån informerad innehållerforskare otillräckligt vad dennaären om

åtgärdas Påbör detta undervisning. motsvarande börsättsnarare genom
få relevantkommitténs ledamöter undervisning lagstiftning. Kom-om

ingåendeinte anpassade till rättsvetenskap-mittéernas sammanträden är
liga etikvetenskapliga diskussioner.eller

den bådebakgrund härav Kommittén enda praktiskt rele-Mot attmenar
principiellt möjliga tolkningen den anförda konventions-ochvanta av

åtminstone vidkommande,för svenskt tillser skapaär att atttexten, man
frånrepresentation olika erfarenhets- och kunskapsperspektiv ibreden

såvälbland forskare allmänheten.utseendet representanter somav

uppföljning beslutInsyn i och av

forskningsetisktill och beslut i kommitté förutsättsAnsökningar vara
offentliga handlingar med undantag för ärenden faller under gällan-som
de sekretesslagstiftning. Kommittéema bör aktivt medverka till att

frågeställningarfrämja insyn i verksamheten och dialog kring de etiska
bördiskuteras i kommittén. Kommittén tillfället i akt närta attsom man

så påkallat nätverkinbjuda till forskare och intresse-större avanser en
allmänhet till diskussion principiellt frågorrad och viktiga etiskaom nya

inom vetenskapen. Flera kommittéer fördelaktualiseras kan medsom
sådana nätverkssamtal.samverka kring Samverkan kan härvidlag ske

förmed industrin, olika tillsynsmyndigheter och de olika nationella fora
forskningsrådens etiskaetiska diskussioner finns, SMER ocht.ex.som

nämnder och kommittéer.

återrapporteringväsentligt det sker tillDet den forskningsetiskaär att en
forskningsprojekts fortskridande.kommittén Kommittéema be-ettom

återrapporteringsådanslutar själva vilket skall ske. Ett mini-sätt en
mikrav dock den för projektet ansvarige forskarenär näratt rapporterar

påbörjatsprojektet och det avslutats. Beträffande läkemedelspröv-när
frånningar finns föreskrifter Läkemedelsverket forskarens attom ansvar

inhämta godkännande från forskningsetisk kommitté för frånett avsteg
den godkända forskningsplanen visar sig betydelsefulla ochsom vara

påbörjats.måste välvidtas sedan projektet Kommittén rekommenderar
innefattarmotsvarande införs för alla projekt försök med männi-att som

ska eller mänsklig vävnad.
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återrapporteringaruppgifter från finnas med iforskarnas börRelevanta
till universitetets/högskolanskommittéema ingerden årliga sty-rapport

också korthet beskrivasvarje i medbör projekt tillsammansrelse. Där en
årproblematiken. varje väljaför den etiska Kommittén kanredogörelse

uppföljningsdiskussion iintressanta projekt förantal störreettut ett en
forum.

Ekonomi

utbildningUniversitetet/högskolan för de forskningsetiskaansvarar av
bestrider i övrigt deledamöter kostnaderkommittéernas ärsamt som

verksamheten. viktigt lönemedel förförknippade med Det är avsättsatt
och administrativ vetenskapligavetenskaplig sekreterare Deen resurs.

sekreterarskap snabbt ihop erfarenhetersamlar sittsekreterarna genom
formulering ansökningar till forskningsetiskprövning ochkring etisk av

väl tillerfarenhet skulle komma inom undervis-kommitté, som passen
i forskningsetiskforskningsetik. Ledamotskap kommitté börningen i

tjänst professor universitets-meriterande vid ansökan ellersomomvara
aktivitetsrelateradelektor i den budget tilläm-och kunna poängge som

mångavid fakulteter.pas

närvarande finnsDen ekonomiska koppling för mellan läkemedels-som
kommittéemaindustrin de forskningsetiska där företagen betalaroch
ansökandirekt kommittén för varje bör undvikas. Universi-till

med berördatet/högskolor bör i stället sluta avtal intressenter etiskav
avgift också dåprövning särskild bör kunnainom företagen. En tas ut

universitetens ochmyndighet nyttjar högskolornas försystemannanen
etisk prövning.

forskningsfinansiärers forskningsetiska prövningochMyndigheters

etiska prövningandra myndigheters inneslutenBeträffande t.ex. av an-
avsiktlig utsättning genetiskt modifierade organismerochvändning av

kunna hänföras någondenna verksamhet till formmyckettorde avav
grundforskning eller tillämpad forskning. be-antingen Denforskning,

olika universitetsinstitutioner och vid olika genteknik- ochbåde viddrivs
vilken myndighetmiljöbalken har detbioteknikföretag. I anges som ope-

tillsammans med Gentekniknärrmden ochför Natur-rativa ansvaret att
måltill miljöbalkens övergripande uppfylls och denvårdsverket att attse

tillstånd till etiskt försvarbar. Kommitténverksamhet ärger menarman
lagstadgad etisk vid olikapå bör den här prövningsikt typenatt av myn-

med den etiska prövning de forsknings-digheter samordnas görssom av
vid universitet och högskolor motsvarandekommittéemaetiska sätt

kliniska läkemedelsprövningar.praxis det gälleri dag Inärär av-som
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in-vunnitregler etisk prövningmiljöbalkensvaktan denatt omnya
avstår frånKommittén dockmyndigheternas verksamheti attsteg ge

sådan samordning skulle kunnanågot förslag hur ut.seenom

prövningsjälvständigt för etiskForskningsfinansiärema har taatt ansvar
står frittoch detbeviljar medel för dessa instanserde projekt attmanav

gmndstrukturkomplement till denimplementera system ettsomegna
föreslår.Kommittén här

forskningsinrättningarmyndigheterPå rekommenderassätt samtsamma
utanförbedriver forskning uni-vilkaprivaträttsliga formerdrivs isom

månsker i denetisk prövninghögskolor förversitet och atttaatt ansvar
de författningskrav redantillgodosettdetta inte redan är somgenom

föreslår enheterKommittén dessaläkemedelsprövning.finns, för attt.ex.
forskningsetiska kommittéerhögskolornasfår universitetens ochutnyttja

kapforskningsprojekt. I 3 13etiska prövningenutförande denför avav
stadgat universiteten och hög-redanhögskoleförordningen finns§ att

sådan prövning.avgift förskolorna har rätt att ta ut enen

tillämpningprövning vidEtisk4.9 av

resultatforskningens

också forskarendiskuterat huruvidasammanhang harolikaI ärman
den kunskap fram. Be-tillämpningenansvarig förmoraliskt tasav som

minnethållaprövningen bör idel den etiskaträffande denna attmanav
enskild fors-det svårt förforskningenspecialiseradeden alltmer gör en

kom-kunskap han eller hon framkontrollera hur denkare kunna taratt
måste också åläggasmoralisktanvändas. Ett destortatt ansvar sommer

också därför inom vissa områden,resultat.tillämpar forskarens Det är
läkemedelsornrådet har särskild lagstiftningoch hurkemikalie-t.ex. om

måste fårsådana kontrolleras innan de kommaprodukternytta/risk utav
områdenandra har inom respektivedet gällermarknaden. När man

frågeställning-diskussion etiskaförprofession inrättat omegna grupper
ar.
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den vetenskapliga4.10 Etisk prövning av

utvecklingen

förknippat med genomförandetmoraliskaUtöver det ärsom avansvar
forskarsamhället tillsammans med and-forskningsprojekt harsärskiltett

aktua-diskutera de etiska problemsamhällsaktörer ett att somansvarra
genetiskvetenskapliga utvecklingen. Utvecklingen inomliseras denav

Forskarna genetiskaevolutionsbiologi exempel.forskning och ärär ett
så-spåren komplexa mänskliga beteendenpå det gällerförklaringar när

god tid behöver ochkriminalitet. I de etiskaspråkinlärning och so-som
resultatforskarnas diskuteras. Den modernakonsekvensernaciala av

förklara skillnader intelligens-där söker iintelligensforskningen man
förklaringsmodeller forsk-hjälp biologiskakvoter med är ett annatav

istarka reaktioner samhället. Resultat inomföranlettningsfält gen-som
områden forskningdärtill hörande kring embryo-forskningen och som

fåret möjligheterDolly och använda dju-nalutvecklingen t.ex. attnya
också upphovgivit till allmänna debatter.för transplantation harrorgan

börutveckling ske kontinuerligt inometiska prövningen dennaDen av
forskningutbyggd i forskningsetikför samtal och däröppnaramen en

varandra.olika kanvärden vägas mot

etiska konsekvenser förutsätter ordent-samtal forskningensGoda enom
fårolika vetenskapliga perspektiv kommafaktaunderbyggnad ochlig att

spelar inte minst de vetenskapliga aka-forskarsamhällettill tals. Inom
utgångspunkt från kriterier be-viktig roll för med dessademierna atten

Akademierna oftavetenskapliga utvecklingen.vaka den arrangerar
mångdisciplinära och populärvetenskapliga skrifter därseminarier utger

frånbelyses olika perspektiv. Somvetenskapliga utvecklingenden ex-
Vetenskapsakademiens populära serie DenKungligaempel kan nämnas

frågor evolutionsbiologi och genteknik avhandlasbiologin där kringnya
Lantbruksakademien regel-Kungliga Skogs- och ordnari flera böcker.

kring forskning areellaserninarier och konferenser debundet nä-ny
område forskning sociala och etiskaoch belyser dennaringarnas ur per-

IngenjörsvetenskapsakademienKungligaspektiv. motsva-arrangerar
ingenjörskonstens implikationerseminarier kring den modernarande sätt

för individ och samhälle.

viktig roll för delvisnaturlig och deUniversiteten spelar mötaatt nyaen
frågor vetenskapliga utvecklingen aktualiserar.forskningsetiska densom

och nyinrättade forskningsprogramolika CentrumbildningarGenom tar
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etikforskningenuniversiteten den tillämpade i vidför mening. Iansvar en
den aktiviteten låginternationell jämförelse svenska relativtär ännu sett

dåligt viktiga utgångspunkteroch samordnad det förgörs är ettmen som
från kunskapsproducentemavidgat de i samhället.ansvarstagande stora

redanNågra exempel bild grundläggandekan vad Avgörs.en av somge
förstås tillämpadforskning i etik bedrivs inombetydelse denär som ra-

och forskarutbildningarnaför ordinarie forskningsprogrammendemen
och teologiska fakulteterna. Därutöver finns antalvid de filosofiska ett

Vid Göteborgs universitet finns sedanCentrumbildningar olika slag.av
ocksåår tillbaka för forskningsetik. I Lund finnsantal Centrumett se-

år forsknings- och utbildningsenhet i medicinsk etikdan flera särskilden
Vid Linköpingsmedicinska fakulteten. universitet finnsknuten till den

tillämpad samverkan mellan olika univer-för etikCentrum utöversom
Östergötlandsockså samarbetar med landstinget i län.sitetsdiscipliner I

länge etablerade vidden sedan enheten ErstaStockholm kan nämnas
utbildning i vårdetik.kring forskning och Handelshög-diakonianstalt

driver forskning frågorsärskild enhet i etiskaskolan har initierat somen
ärrmesområden. årUppsala finns sedan tiorelaterade till sina I snart ett

för UppsalaForskningsetiskt universitet och SverigesForum gemensamt
Lantbruksuniversitet. forum bl. offentliga seminarierDetta arrangerar a.

diskuterar fråge-där och andra intresserade forskningsetiskaforskare
också nyligen inrättatUppsala universitet har fakul-ställningar. ett

i biomedicinsk etik.tetsövergripande forskningsprogram

forskning och genteknologi gåttUtvecklingen inom genetisk har snabbt
åren.tjugo forskarsamhället det särskilt forsk-under de Inom ärsenaste

ningsråden och forskningsstiftelserna uppmärksammat behovetsom av
frågeställningarforskningsetiskaforskning de dennaför mötaatt ut-

dåvarandedenaktualiserar. 1993 arrangerade Genom-gruppen,veckling
samverkansråd forskningsrådför flera engagerade i genforskning,ett

Syftet med konferensen samladekonferensen Genetisk insyn. 150som
frå-från inventera och etiskaforskare olika discipliner beskrivaattvar

forskningsuppgifter aktualiseradesgeställningar och inom olikasom
och utveckling genteknik.sektorer genetisk forskning Konferensenavav

Medicinska forskningsrå-finnsöbeskriven i rapport ut aven som gavs
det

så småningoms.k. kom bestå1995 formades den ELSA-gruppen attsom
forskningsråd,samtliga statliga Riksbankens Jubi-förrepresentanterav

leumsfond och Cancerfonden. ELSA-gruppens uppdrag inventeraattvar

26 Idédokument,Genetisk Insyn Genom-Hansson, Mats G., red., utgiven av-
forskningsrådet 1994.Medicinskaochgruppen
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och stimulera forskning etiska, och sociala aspekterlegalaom av gen-
forskning Forskningsrådens initiativ föroch genteknik. ELSA-forskning

gått fåskall det frambakgrund bra och intres-trögt attmot attses av
Sverige gällerforskningsprojekt i det genomforskningens etis-närsanta

ka, sociala konsekvenser. tidigare Genomgruppen utlystelegala och Den
intresset frånvid tillfällen forskningsmedel de svenska fors-ett menpar

humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskapkarna inom myck-var
forskningsrådenslågt. Arbetsmodellen för ELSA-initiativ pågicket ut

sammanföra och rekrytera goda forskare inom human- och sarnhälls-att
sig det områdetvetenskaperna och stimulera dessa omkringatt ta an nya

genomforskningen och gentekniken. universitetden framväxande Varje
ifungera lokal nod nationellt nätverk.tänkt ettatt som envar

pågåendehar gjort inventering forskning.ELSA-gruppen Denaven
rapport. tvåfinns presenterad i särskild Rapporten har kommit iuten

under utarbetning.upplagor. upplaga 27 olika projekt finnsEn ärny
från innehållsförteckningbeskrivna i 1997. Rapportens visarrapporten

frågeställningarforskningsområdets bredd i och i behovettypen av av
rrlångdisciplinära för bearbeta frågeställningar.dessaangreppssätt att

många kunskapsluckorfinns dock det gällerDet etiska, legalanärännu
bådegenomforskningoch sociala aspekter det gäller ochnär växterav

humansidan. saknasdjur och det gäller Det kunskap utmed helanär
så beskrivs innehållsförteckningenELSA-forskningens bredd den isom

förtill angiven Stiftelsen Strategisk Forskning har nyligenrapport.ovan
anslagit medel till nationellt för forskning etiska, legalaett program om

forskningoch sociala aspekter kring genetisk och genteknik. dennaMed
från andra forskningsfmansiäremaoch samtida insatser de finns idag

förutsättningar kunskapsuppbyggnad inom område.för detta För atten
frågorna på område ocksåde delvis forskningsetiska detta harmöta nya

roll.Gentekniknämnden spelat viktigen

också Vårdalstiftelsen till1998 initiativ samverkan omkringtog ett nytt
vården.forskningsprogram under titeln Etik Tillsammans medi Cancer-

Forskningsrådsnämnden,fonden, Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet, forskningsrådet, Rådet förMedicinska Arbetslivsforsk-

forskningsrådetning, Socialvetenskapliga och Spri kommer frågorbl. a.
kring högteknologiska och den genetiska medicinenden belysas.att

27 Ethical, legal and socialHansson, Mats G., ed., implications genome
Sweden, Forskningsrådsnämndenresearch. Report of ELSA-activites in 1996 och

1997.
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iforskningutbildning ochStöd4.11 genom
etiktillämpad

enskilde forskarenför denmodellen medDen föreslagna stortett ansvar
i forsk-stå utbildningtill tjänst medkanvarje högskolaförutsätter att

implikationer.forskningens etiska Detforskning kringmedningsetik och
sökeroch myndigheterspecialistföreningarforskare,ovanligtinteär att

forskningsfält inanframväxandeförriktlinjerformulera etiska ett nytt
värdenstudier identifiera devetenskapligamöjlighet ihafthar attman

förståeligtlegitimt ochpå etikregelverkstår på spel. Kravet är mensom
måste seriösriktlinjerallmänna tvärveten-för kunna änatt enge mer

de värdekon-identifiera och analyserabistå medforskningskaplig att
etisk prövningdet gällerbristenuppkommer. Den närflikter störstasom

forskningsmiljöertvärvetenskapligaavsaknaden detorde i dag avvara
Förslag be-och analyseras.konsekvenserdär forskningens ontgott

betänkandet.forskningsetik i kapitel 8 iochträffande utbildning ges

tillsynochRedovisning4.12

följai sina uppdrag hartillsynsmyndigheterradfinnsDet attsomen
Några har tidigare medaspekter.etiskaolika nämntsforskningen re-ur

vikti-deSocialstyrelsen och Läkemedelsverketgentekniken.ferens till är
område. Socialstyrelsen harforskningensbiomedicinskapå dengaste

kliniskafölja den vetenskapliga ochråd förockså etiskt ut-attett eget
sjukvården.hälso- ochvecklingen inom

regeringen börårsredovisningar tillhögskolornasochuniversitetensI
verk-forskningsetiska kommittéernasdeeffekternaochutvecklingen av

framgå Båderegleringsbrev.börredovisas. Dettasamhet noggrannt av
HögskoleförbundUniversitets- ochoch SverigesHögskoleverket

härom i kapitel 10.Förslagtillsynsfunktioner.viktigaSUHF har ges
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Författningsförslag4. 1 3

högskolelagen4 §1 kap

lydelse:Nuvarande

nås, såväl utbild-iså hög kvalitetskallVerksamheten att enavpassas
Detkonstnärliga utvecklingsarbetet. ärdetforskningen ochiningen som

studenternapersonal ochhögskolornasförangelägenhetgemensamen
effektivt förutnyttjastillgängligadehögskolorna attvid att resurserna

verksamheten.kvalitet ihålla högen

lydelse:Föreslagen

nås och vetenskapenskvalitetså högskallVerksamheten att enavpassas
i forskningensåväl utbildningenigod sedochtrovärdighet värnas, som

angelägen-utvecklingsarbetet. Detkonstnärliga äroch det gemensamen
dehögskolornastudenterna vidochpersonalhögskolornasför atthet

ihålla hög kvaliteteffektivt förutnyttjastillgängliga att enresurserna
verksamheten.

högskoleförordningen3 13 §kap

människa ellermedförsökinnefattarForskningsprojekt13 § som
forskningsetisk kommittéoberoendevävnad skall imänsklig prövas en

beslutsordning.fastställd arbets- ochhögskolamed varjeenligheti av

1999:4SOU6 19-0104
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i svenskreview-systemet5 Peer

forskningsgranskning

kapitletSammanfattning av

sedan längereview-modellens.k.granskat denharKommittén sompeer
fors-innebärforskningsgranskning. Modellenockså svenski attregelär

deväsentligtarbete. Detforskaresandrakvaliteten i är attbedömerkare
hänsyn vidovidkommandeintegranskningutför dennaforskare tarsom

och bedöm-utvärderingsakkunskap vidochObjektivitetbedönmingen.
fråga.forskningsetisksåledesforskningning är enav

modellenoptimaladenreview i ärKommittén stort settattmenar peer
föreslår stärkavissa riktlinjer förforskningsgranskning, attvid men

forskningsgranskningeninsynen iförbättrabedömningen,iopartiskheten
forsknings-för svenskaförtroende denallmänhetensdärmed ökaoch

jävsreglerökad medvetenhetinnefattarRiktlinjernagranskningen. om
fortlö-jävsregler börstiftelsemasRådens ochtillämpning.och dessas

beredningsgruppsmedlemmarellerrådsledamöterochpande över nyases
jävsregler. Förgällandeföljaförbinda sigochmåste informeras attom

forskningsråden det inteisekreterarebiträdande ärochhuvudsekreterare
till deraspåverkar tilltronrådetutanföruppdragmedförenligt som

opartiskhet.

forskningsstiftelserforskningsråd ochnivåer iallaKönsfördelningen
bådeområde behövsdettadetbedömerKommitténbör jämnas attut.

ifler kvinnoröronrnärkta ochformidirekta insatser resurserex.av
långsiktigt kommaökad förforskningochprioriteringskommittéema att

omsättningrelaterade till kön. Högrestrukturernabakomliggandede
förhindramedlemmar, förrådsstyrelsensspridning attattoch större

också.föreslåskonserverande,blirsystemet

Kommitténsbör, enligtforskningsstiftelsemaForskningsråden och upp-
sittutvärderingarvetenskapligaregelbundna,genomförafattning, av
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Bedömningsunderlagenarbete. review måstevid offentli-eget peer vara
och bedömarna bör inte tillåtas Däremot föreslårga vara anonyma.

Kommittén den sökande, i inledande skede bedömningen fåratt ett av
detta inte helt oproblematiskt, föräven förhindraär attvara anonym, om

vissa forskare, inom vissa ämnesområden frånoch vissaatt grupper av
pålärosäten, otillbörligt Tvärvetenskapliga projekt börsätt.ettgynnas

dessutom frånalltid granskas sakkunniga samtliga ämnesområdenav
det aktuella projektet berör.som

Kommitténs förslag innebär granskningssystemet görsatt öppet.mer
Kommunikationen mellan forskare och forskningsråd skulle kunna för-
bättras den sökande möjlighet yttrande veratt att ettgenom gavs avge
bedömningen innan Ocksåslutgiltigt beslut efter beslut tagitstas. äratt
dialogen motiven för beslutet viktig. Forskningsbedörrmingen skulleom
därmed kunna bli dialog mellan sökande och finansiär. Beträf-mer enav
fande hur denna skall förverkligasöppenhet finns olika praktiska lös-

tillgå.ningar ocksåKommittén det väsentligt bedöm-att attanser
ningskriterierna i forskningsgranskningen klara och entydiga.är De gra-
deringsskalor används för olika bedörrmingsgrunder skall diffe-som vara
rentierade och korresponderaväl med hur ekonomiskasammantaget me-
del fördelas. Granskarna bör möjlighet till längre och utförligareges
motiveringar till varför projekt beviljas eller avslås. Med hänsyn taget
till forskarsamhällets litenhet i land Sveriges föreslårstorlekett av
Kommittén forskningsfinansiärersvenska i högre utsträckning böratt
använda sig internationella granskare. Samma påkrav opartiskhetav
måste ställas dessa.

5.1 Utredningens direktiv

allmänt tillämpadeDen peer-review-modellens.k. innebär forskareatt
bedömer kvaliteten andra arbete.forskaresi Det väsentligt fors-är att
kare andrasgranskar forskning inte ovidkommande hänsyn vidtarsom
bedömningen. Vänskapsförhållanden, beroendeställning, skolbildning-

fördelar beslut ellervissa personliga motsättningar kanar, egna av
påverka bedömningarna. Objektivitet och sakkunskap vid utvärdering

bedömningoch därförforskning forskningsetisk fråga.är Sär-av en
skilda svårigheter uppstår vid granskningen forskning landi ettav av
Sveriges storlek där liten etablerade forskare har storten grupp av
inflytande många beslut. förhållandeDetta kan månöver i viss kom-

utnyttjande sakkunniga från andra länder ellerpenseras genom av ge-
beslut.separation granskning ochnom av
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ocharbetssättKommitténs5.2

kunskapsunderlag
forskningsrådsamtliga svenskaförfrågan tillställtKommittén har en

respektiveifungerargranskningssystemetangående hur-stiftelser,och
området,undersökningargjordatidigareharorganisation. Dessutom

arrangerade Kom-april 199817studerats.dels i USA,Sverige,dels i
Forskningsrådensreview-systemetkringseminariummittén ett peer

forskningsråd ochfrån de flestadärStockholm, representanterhus i
offentligaserieKommitténsnärvarande. Iforskningsstiftelser avvar

frågantillseminariumanslogsforskningsetikseminarier ett peeromom
detlitarubriken Kanunder attapril 1998Umeå den 3review, i man

tillfälle Ag-vid dettaInledareanslagfårforskningsprojektetbästa var
ochuniversitetGöteborgsimmunologi vidkliniskiWold, docentnes

NaturvetenskapligaÖquist, vidhuvudsekreterareochprofessorGunnar
tillliggerseminarierochdessaSamtligaforskningsrådet. rapporter

betänkandet.iställningstagandeKommitténsgrund för

reviewVadBakgrund: är5.3 peer

sbedömning,forskninmetod förorganiseradreviewPeer är an-en
orsk-vahtetenför säkravetenskaoch smänforskare attvänd 1av .och finansie-resultatprocedur,gallero vadbademngsverksamheten,.

nng.

Andrén,Carl-GustafunderutredningenforskningsetiskatidigareDen
särskiltintediskuterar1989:74,SOUForskningsetisk prövning peer

undersökningardirektiv. Desinadetta ihellerintehadeochreview, av
frånpå initiativtillkommitSverige harigjortsreview-systemet sompeer

forsk-Teknikvetenskapligabådeforskningsråd. Så harenskilda t.ex.
låtitforskningsrådet MFR stör-göraMedicinskaochningsrådet TFR

forskningsråd ochmedkontakterKommitténsfrågan.istudier -re
hållerå sidaföreträdareforskarvärldenstyderstiftelser peerenaatt

tillförlitligadetdetochhögt, mestmycketreview-systemet somser
harmedvetnasidanå systemetandra är attgranskningssystemet, om

tackla.försökerbästa sättsvårigheterinbyggda mansom

innebördenjämlike, ochellerlikebetyderpeer"ordetengelskaDet
ansökningarellervetenskapliga artiklarreview-systemet äri attpeer

and U.S.ReviewPeerless Science. PeerEdward J.:Hackett,Daryl E.,Chubin,
1990,Press,Yorkof NewUniversityPolicy, StateScience s.
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skall granskas vetenskapliga likar, d.v.s.forskare inom fält.av samma
Systemet ursprungligen brittisktär och tillkom i sin tidigaste form på
l600-talet. Till början gällde review främst granskning artik-en peer av
lar till ansedda vetenskapliga tidskrifter. Systemet har därefter successivt
utvidgats till i dag bådegälla för tidskriftsartildar ochatt ansökningar

forskningsanslagtill tjänster och Peer review har länge setts som ga-
för kvalitetskontroll vetenskapen. Modellen skallranten dels garante-av

vetenskapen förtjänar den finansiering den får d.v.s.att det bästaattra
projektet får anslag, de bästa artiklarna publiceras och de bästaatt att
forskarna får tjänster, dels bevara forskningens frihet och oberoende
och slutligen säkra kvaliteten på riktningar inom vetenskap och tek-nya
nologisi

Peer review innebär alltså litet antal forskare med hög kompetensatt ett
inom visst område kritisk granskninggör och bedömningett andraen av
forskares arbeten inom fält, och fäller utlåtande arti-överettsamma en
kel, tjänsteansökan eller ansökan forskningsanslag. Utlåtandet ärom
sedan avgörande för artikel publiceras eller vilken sökandeom en som
får tjänsten respektive forskningsanslaget. Peer review väl etableratär
inom det internationella forskarsamhället. Man kan dock inte blunda för
de problem finns i Modellen har visat sig ha konserve-systemet.som en
rande funktion ibland hindrar forskning komma fram fåochattsom ny
publicering och finansiering. sinI granskning Medicinska Forsknings-av
rådet MFR skriver Anders Persson och Stellan Welin:

Allt de vetenska liga kriterierna skallutom irrelevantrent förvara
den bedömning aktorer dengörs. sökandes sociala ställ-som som
nin kön och etnicitet skall...betraktas ovidkommande. Idealtsom,skal frånbortses den sökandesäven vetenskapliga position. En netab--disputerad skall ha lika möjligheter anslag denstora att som
lerade professorn. Det ansökan sig självär skall värderas inte1 som

bakom den.personen

Det Persson/Welin här pekar ligger det i direktivennära beskrivssom
inga ovidkommande hänsyn och objektivitet och sakkunskap,som
givetvis beskriver sådana formuleringar ideal situation. Peermen en re-

view-systemet har för kritik på flera punkter åtgärderoch förutsatts att
förändra och förbättra har vidtagits. Att review-systemetsystemet peer
fungerar, och inte utmärks jäv och nepotism, har betydelsestorav ex.
för allmänhetens förtroende för forskarkollektivet ochatt dess arbete

2 Persson,Anders, Welin, Stellan: En analys medicinsk forskningsprioritering,av
Forskningsberedningens Skrift Utbildningsdepartementet 1996, 190-91.nr s.
3 Chubin, Hackett, op.cit., s.
4 Welin, Persson, op.cit., 191.s.
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också förutsättning förupprätthållas. Det givetvisskall ärkunna ve-en
Persson/Welinsjälvreglering.dessförtroende ochinternatenskapens

skriver:

vetenskacentral förreview-institutionfungerande är attEn eneer
bessocialaochmetodologiskatil deskall leva normer sompu legitimerareviewsamhället kandetvits externaentemot peerovan. fungerandeförmåtto detsåi utgör attgarantvetenska att enenen

detforskarsamhället innebärGentemotontroll finns.kvalitets en ga-
internt vedertagnaenligt deskerresursfördelningenranti normer-att

na.

kartläggningKommitténs5.4

samtligaihuvudsekreterarnaförfrågan tillställtharKommittén en
i Sverigeforskningsstiftelseridirektörerverkställandeforskningsråd och

aktuellainom denreview-systemettillämpningenangående orga-peerav
går skapautifrån detochhögSvarsfrekvensen attnisationen. svarenvar

forskningsfmansiärersvenskabild hurgodganskasig resoneraraven
frågor.dessakring

medarbetarforskningsñnansiärersamtligavisarinkomnaDe attsvaren
centralreview-modellen intardärgranskningssystem,likartat enett peer

bedörrmingsgmpperantalfall harsamtligaså ettplats. I gott mansom
änmesinrikt-indelade efterprioriteringskommittéer/beredningsgrupper

medlem-ansökningarinkomna görsBedömningenning. gruppensavav
tvåstegsförfaran-råd harVissasakkunniga.utomstående etteller avmar

går vidare,denförst och,granskasprojektskissmindredärde enomen
vanligtgranskasochin sätt.projektbeskrivninglängre tas

med-mycket välÖverlag forskningsfinansiäremasvenskaförefaller de
Samtligareview-systemet.mednackdelarochför- sva-vetna peerom

fortlö-många fall haroch ijävsreglerutarbetatrande har man enegna
hurLikaså regler förfinnsarbete.sittutvärderingpande eget manav

då minstfallde flestarådsmedlem. Ifrånansökan tarbehandlar man
ledamotbeträffandeskiljer sigRådensakkunnig.utländsk enomen

Vårdalstiftelsenhan/hon jävig.inteeller ärlokalen närmåste lämna
sigskiljerHSFR. NFRintedetkravetställer det gör genomex.men

sakkunniga ochfastställandetförår reglernavarje över avatt serman
ovanligtdettadöma ärgranskningen. Avförriktlinjer att re-ensvaren

arbetet.detutvärderingochgelbunden tät egnaav

5 191.cit.,Welin, Persson, s.op.
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Ansökningarna bedöms utifrån olika kriterier och efter viss graderaden
bedörrmingsskala. rådenHär skiljer sig i detaljer, beträffandeex.
vad bedöms oftast dock metod, problemställningnämns och kom-som

beträffandepetens hur differentierad den graderade skalansamt 0-4,är
0-7 viss skillnad ocksåosv. En finns mellan råden beträffande repre-
sentationen lekmän; i vilken omfattning de finns med och på vilkenav
nivå de finns representerade. huvudsakI tillämpas dock likartatett sys-
tem.

Utöver detta vissa råd särskilda kommentarer. Så sigger menar ex.
Vårdalstiftelsen löpa möjligen risk för jävssituationer, eftersomstörreen

hanterar ansökningar inom relativt smalt ämnesområde. Riks-ettman
bankens Jubileumsfond påpekar review-systemet haratt peer en
bakåtblickandd funktion, alltså riskeraroch fungera konserverandeatt
i forskarvärlden. Tydlig kritik och ansträngningar förmot systemet att

det mindre avgörande vid bedömningengöra framförs också Rådetav
för arbetslivsforskning. detta kompletterarInom forskarnas veten-man
skapliga bedömningar med "andra data och nyttoanalyser. Dessutom
skriver man:

"Det ligger självfallet fara i helt förlita sigatten peer FCVECW-
bedömning, särskilt sådani liten kulturkrets den svenska. Ien som
kommittéer och bedömningsgrupper därför rådetsträvar att tamot
med utländska forskare."

Då Rådet för arbetslivsforskning har inriktning många and-änen annan
finansiärer ocksådet mindre forskarstyrt:är ofta kompletteras fnedra

bedömningar från andra intressenter. Rådet framför i sitt uppfatt-svar
ningen i Sverige överbetonar behovet vetenskapligatt kvalitets-man av
granskning, och det finns behov ökat samhälleligt inflytande iatt av
forskningsråden.

Även MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning skiljer sig något
från andra forskningsråd. MISTRA stöder huvudsakligen forsk-stora
ningsprogram innefattande antal mindre projekt. Det därmedett är
många forskargrupper inom område involverade i ansökningar-samma

vilket valt genomgåendegör arbeta medatt utländskaattna, utvär-man
deringsgmpper. bestårDessa 3-4 välrenommerade utländskaav experter
och svensk ordförande inte får någonsom ha direkt anknytning till deen
medverkande forskargrupperna. Vid tillfälle träffas bedörrmings-ett

och forskargruppen för diskussion. Man har ocksågruppen etten re-
missförfarande till industrier och förvaltningar kan ha intressesom av
forskningen. fårOm finansiering från MISTRA tillsättsett program en
programstyrelse, har befogenhet nödvändiga prioriterirgargöraattsom
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forskarnaskilja utförarnaPå detta villinom sättprogrammet. man
tillgäng-kollegial fördelning"enDärmed undviksprojektledarna.och av

forskarnaarbetandeifallet deofta blirmedelliga programmetomsom
Kommit-tillMISTRA i sittframhållerresursernaockså fördelar svar

tén.

forsknings-tyderredovisade kommentarer attdessaFörutom svaren
Utmärkandearbetsgång.liknandehar-stiftelserna iråden och stort en

tillämparforskningsfinansiärer ärsvenska attgranskningssystemför det
vilkasjälvaformulerarforskarnaforskarinitierat:deltilldet är om-stor

utmärksdetforska inom. Dessutom ärvill systemråden de ett enavsom
in-efterskerrangordningenkvalitetskontroll, ochinomvetenskaplig en

ock-Anslagsfördelningenintresseskala. ärochkvalitets-omvetenskaplig
forskarstyrdfdelenså till största

föruppgiftgrannlagagranskare,d.v.s.jämbördig ärpeer",Att envara
arbetsinsats, delsdelskräver stortettDenforskare. stor ansvarenen

Överlag forskningsrådens ochtydermedvetenhet.yrkesetiskhögoch en
forsknings-svenskaKommittén detillforskningsstiftelsemas attsvar

bra,fungerarigranskningssysternet attstort settfinansiärerna attanser
och bristerproblemmedvetenhet samt atthöghar systemetsomman en

kontinuerli-och genomföruppdagatsproblemmed detagit itu somman
arbetsformer.sinautvärderingar avga

ävsproblematikenJ5.5

dvssjälvständigaförvaltningsmyndigheter,högskolorochUniversitet är
SverigesUtbildningsdepartementet.understatsförvaltningenienheter

Jordbruksdepar-motsvarande underlyder sättLantbruksuniversitet
i dessahandläggande tjänstemän ärochBeslutsfattare sam-tementet.

myndig-sektorsforskning ellermedi sambandliksommanhang, annan
Statligamyndighetsutövare.betraktaforskning,hetsdriven att som

forskarnabeslutandeoch demyndigheterforskningsråd betraktas som
12jäv i 11,reglerasdessa fallIämbetsmän.myndighetsutövandesom

handläggaskalldenslås fast§ ettI 11förvaltningslagen. att§§ som
fa-ellermakesjälv, hansangår honomsakenjävigärende annanär om

uppenbardrakan förväntashanellersläktskapsjävmiljemedlem om
skfinnsutgång intressejäv. Dessutomärendetsskadaeller ennytta av

jävsgnlnderfånga andratill förgeneralklausul är att uppsom
dennafallenvanligasteDedelikatessjäv. typellergrannlaghets- avav

6 96.cit.,Welin, Persson s.op.
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jäv handläggaren ellerär uppenbarär ärendetvän med den gäl-att ovän
ler, handläggaren står i markant beroendeställning sakentill denatt an-
går anställd eller i form ekonomisk skuld, haneller attex. som av av
ideella skäl särskilt sig i saken anledningengagerat sättett som ger

befara det brister i förutsättningarna för objektiv bedömningatt att en av
ärendet.

Riksrevisionsverket har har rekommenderat samtliga forskningsråd att
utforma ocksåskrivna jävsregler, vilket skett i de fall Kommittén grans-
kat. HSFR konstaterar i sitt till Kommittén det inte sällanattsvar upp-
står jävssituationer rådens dåi arbetssätt, den vetenskapliga granskning-

kräver medverkan med aktuell forskningskompetens,en av personer -
erfarenhet och/eller -kontakt. rådetsInte sällan medlemmar aktivaär
forskare, antingen själva söker medel eller verkar handledaresom som
eller deltagare i forskningsprojekt. De jävssituationer uppstårsom som
kan antingen handla kontakter eller skolbildningar kopplingarochom om
till det ärrmesområdet. slårHSFR fast:egna

Dessa förutsättningar ställer krav både på den enskildes integ-stora
ritet och hans vetenskapliga kom och överblick. heltDetetens av-

dengörande enskildes medvete problemenär och hans viljaet om
på korrekt sätt."att ettagera

Sakägarjäv den sökande själv ledamot rådet, intressejävär ärendetav
gäller forskargrupp eller forskningsprogram där rådets le-etten en av
damöter engagerad jäv faller underär generalldausulen densamt som
sökande uppenbar eller med ledamotär stårvän ovän eller i beroen-en
deställning till denne torde de vanligast förekommande jävssitua-vara
tionema vid forskningsgranskning.

Bestämmelserna jäv tillämpliga för forskningsråd såväliär ett ären-om
den anslagsbeslut i remissärenden där yttrande skallom som avges av
rådet. Omfattas reglerna alla deltar i ärendes handlägg-gör ettav som
ning: beslutsfattare, föredragande och andra deltar i beredningsom av
ärendet. förvaltningslagenI 12 § den jävig skyldigäratt äruppges som

själv detta och avstå frånsjälvmant delta i beslutet.att Förattuppge
varje beslut skall finnas handling fattat beslutet.säger Ien som vem som
anslutning till det protokoll förs vid sammanträden sekreterarengörsom

jävsbilaga, där det såoch i fall och i vilket ärende,en uppges om, vem
någon meddelat jäv.

7 HSFR, R 113, 1995, s.
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myndigheter och lyder där-betraktaForskningsstiftelser inteär att som
istället i 2 kap 14 §jävHär reglerasförvaltningslagen.inte underför

"skyddet för stiftel-tillsereglerdessaSyftet med är attstiftelselagen. att
styrelseleda-andra intressenändamål skall änväga tyngre som ensens

enligt denna be-jävigintressekonflikt." Den ärvidkan ha sommot en
ii ärende ochbeslutetdet slutgiltigadelta iförhindradstämmelse är att
ifattasi beslutfår heller inte deltaHan/honbeslut.förberedande som

villkorenbeträffande tolkningenbeslutet,slutligadettiden efter avex.
forskningsbidrag.beslutatför ett

till jävsreg-forskningsrådens medlemmar kännerviktDet är attstorav
Överlag rådenverkaråsidosätta dem.fårföljder detvilkaochlerna att

MFRsamtliga berörda.informerarochdettamedvetna uppgeromvara
personalrådets handläggandeochi MFR-organ"ledamöterattex.

rådets jävsregler. Ve-orienterasdeanslutning tilliskall, utses,att om
ef-till och kommerkännerhon/hanskriftligt attmedgerderbörande att

reglerna.8 höja med-önskari sittpekarHSFR attterleva mansvar
jävsproblematik och i detta arbete övervä-jävsregler ochvetenheten om

skullekommitté. Dennarådets etiska ex.att egenengageramanger
löpandedelta i deni jävsreglerrådets medlemmarundervisakunna samt

jävsregler.rådetsöversynen av

kritikinternaForskarsamhällets5.6 mot

review-systemetpeer

1980-talet visades1970- ochi USAgjorda attundersökningarI peer
och forskar-både för allmänhetenmånga brister,hadereview-systemet

hållethögtforskarnakritikhårdframfördesDetsamhället. mot ett av
ochoch smalt,slutetförbeskylldesSystemet att gynnasystem. vara

Så-vetenskapssamhället.forskare inometableradelitenenbart gruppen
missgyn-utanför utesluts,samhälletidettamånga inomväl system som
saknadeshävdade detpåverkan. Manfrån ochinsynhindras attellernas

in-ville hasamhället,från forskarnakrav gentemot mermanansvar
i Dess-konservatismelitism ochmindreöppenhet och systemet.ochsyn

högtillräckligtinte iuppfattningarframfördes systemetattutom om
review-icke-akademiker ochfrånsynpunkter attgrad väger peer

anslagfårprojektetbästadetintemodellen garanterar att

8 38/96,1995-11-27, Dnrjävsregler,MFR:s antagna s.
9 35-36.29-30,cit.,Hackett,Chubin, s.op.
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frågaEn i dessa undersökningar amerikanska forskarnade ansågvar om
forskningsråd motsvarande dominerades liten senioraatt av en grupp

forskare, vilka de flesta råden med andra ordmän;av ettvar om var
gamla grabbars nätverk" old boys network. 42% de svarandeav
forskarna menade förhölldet sig detta vis, samtidigtatt som man ar-
gumenterade för måstedetta förändras. 33% förnekade seniora,att att
manliga påforskare detta dominerade verksamheten, ansågsätt och där-

nödvändig.°för någonheller inte förändring

Utvärderingar review-systemet visar hur på det blattav peer man ser a
beror vilken position har i forskarsarnhället och vilken veten-man

företräder."skapssyn De amerikanska undersökningarna visar ock-man
så det finns samband mellan attityder till review och fram-att ett peer
gången fåi bidrag. tydligt forskareDet framgångsrikaär iatt äratt som

få bidrag mindre kritiska till ochär mindre benägnaatt systemet, att
förändringar.stödja Detta bidrar förmodligen till konserveraatt syste-

kritikenMen review kan inte avfärdas det enbartmet. mot attpeer som
de icke-beviljade forskarna skyllerär denärsystemet presteratsom

lågansökningar kvalitet. Kritiken kan inte detta vismot systemetav
individualiseras, det visar flera svenskaäven rapporter.

Kritik framförd i utvärdering TFR:s arbeteav

Under 1997 presenterade Teknikvetenskapliga forskningsrådet TFR
undersökningen Peers Peers. harRapporten sammanställts socio-on av
logen Ulf Sandström vid Linköpings universitet. Rapporten klarger en
bild hur forskarna forskningsrådet och dess arbete. Utvärde-av ser
ringen TFR bygger på delundersökningar. förstaDentre utgörsav av en
analys TFR:s projektregister för undersöka fördelningen forsk-attav av
ningsmedel mellan ämnesområden;olika den andra enkätundersök-är en
ning bland forskningsledare sökt anslag hos TFR under 1996 ochsom
den tredje intervjuundersökning bland anställdaär TFR: kanslieten

beredningsgruppernas ordförande och ledamöter. För Kommitténssamt
räkning framför allt enkätundersökningen bland deär sökande intres-av

varför denna kort skall refereras här.se,

Övergripande kan majoritet desägas svarande sigatt en av uppger vara
nöjda med TFR:s policy 71%. Samtidigt uttrycker fjärdedelnästan en

O Sandström, Ulf mfl: Peers Peers. Allocation Policy and Review Procedureson
of the Swedish Research Council for Engineering Sciences TFR, Stockholm
1997, 92.s.
l Chubin, Hackett, cit., 46-48.op. s.
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handlar dels attKritikenmissnöje. systemetdirekt mot om23% ett
dedelsgranskning,rättvisfått attsig ha anserinteforskarna enanser

ochför kortaanslagbeviljande äravslag ellertillmotiveringarna av
ofullständiga.

understry-enkätundersökningTFR:ssvarande idemajoritetklarEn av
problem.intedet ärviktigt, utanattärreview-systemetker menatt peer
kunskapforskarnasmåstedelstvå plan:förändringarföreslårMan

frågavilket främst ärförbättras, omarbetssättforskningsrådens enom
kriterierforskningsrådensmåstedelsdialog;ochinformationförbättrad

medlemmar.derasförverkligasochhosförankrasochtydligare avgöras
vissabyggeranslagsfördelningenkritikframkommer attDessutom av

etnicitet,kön,kontakter,institutionstillhörighet,kriterier,dolda som
osv. framhållersvarande systemetattFleraforskningstraditionålder,

anslagsbeviljande ärtill ettmöjlighetenoch somgodtyckligtförefaller att
kännerforskarnapeerbaraansökangranskasOftalotteri. enaven -

fårOmgodtycke.förvilket öppnar manhändernasig i person,en
granskarochkvalitetprojektetspåmindre somvemanslag beror mer

det.

60%drygtaviframförskritik rapporten avYtterligare typ somaven
varförtillmotiveringarna ettenkätundersökningen är attsvarande ide

Vidareofullständiga.ochkortaförfår anslag ärintefår ellerprojekt
graderingssystemmellankorrespondenstydligareforskarnaönskar en
graderingsskalanförefallervissa ämnenInomanslagstilldelning.och

ingabetyg,får högstaansökningarmångabetydelse menutanvara -
pengar.

hargranskarnaundersökning ärklagomålet TFR:s attivanligasteDet
kännerForskarnagäller.projektansökanområdedetokunniga inomvarit

sigrådet. Man sägerbehandladekorrektochrättvistalltså inte avsig
ärrmesområdegällerbåde vadgranskarna,blandbreddhavilja större

institutionstillhörighetoch

"biased,TFRpåståendet äri attinstämmerfådetSamtidigt är som
senio-manliga,litendominerasskullerådetochpartiskt, gruppav enatt

engelskaanvända det ut-förnetwork,boysold attforskare ettra

42.cit.,Sandström, s.op.
3 59.Ibid., s.
4 44.op.cit.,Ibid., s.
5 44-45.cit.,Ibid., s.op.
6 88.cit.,Ibid., s.op.
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trycket. Enligt rapportförfattarna dettaär normerande, änsvar snarare
deskriptivt. "I verkligheten", skriver domineras granskningsproces-man,

litet antal seniora forskare,ett uppenbarligensen av det bådeärmen
kontroversiellt detta.och impopulärt bland forskare hävda Antingenatt
vill inte det skall så, eller såatt det förhåller så,sigman vet attvara man

tycker det rimligt någotoch inteär kräveratt kritik eller för-men som
ändring. Just i på denna fråga blir dock sambandetsvaret mellan bevilj-
ningsframgång, ålder och position tydligt. De forskare attsom menar
forskningsråden betraktaär old boysatt network ochettsom menar

detta problematiskt och bordeär förändrasatt i huvudsakär ochyngre
kvinnliga forskare.

TFR:s undersökning visar samband mellan framgång iett beviljasatt
anslag och tillfredsställelse med Bland kritiker ochsystemet. icke-
beviljade kvinnor, forskareär och forskare inom och tvärve-unga nya

överrepresenterade.tenskapliga områden I sitt Kommitténssvar
förfrågan granskningssystemet betonar TFR de problemom att rappor-

Peers Peers belyserten generellär och därför mednaturon störstaav
sannolikhet också gäller för andra forskningsråd TFR.än

Kritik framförd i studier MFRav

Medicinska forskningsrådet MFR har sedan mitten 1990-talet låtitav
genomföra rad utvärderingar sitt arbete. 1996 presenterade Stellanen av
Welin och Anders Persson En analys medicinskrapporten forskning-av
sprioritering. 1997 kom Agnes Wolds och Christine Wennerås artikel
Nepotism and Sexism Peer Review, hur könstillhörighet ochom
kontakter rådeti spelade avgörande roll för forskare tilldeladesen om
anslag eller inte. MFR:s årsrapport 1997 redovisar hur review-peer

granskats och reformerats undersystemet verksamhetsåret.

Perssons/Welins undersökning fann följande svagheter i review-peer
systemet:

Jävsproblematiken: forskningsrådens medlemmar till delenär största
forskare, och det händer ofta ledamöter i prioriteringskommittéer-att

PK söker anslag. De flesta har dessutom tidigare haftna egna an-
frånslag rådet. Då PK uppdelade efterär fallerämne det sig naturligt

PK-ledamots ansökan skall behandlasatt i hans PK. Dettaen egen
ställer höga krav jävsregler och yrkesetisk medvetenhet.

7 Ibid., cit., 93.op. s.
8 Ibid., cit., 97-98.op. s.
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ellertyngdpunktsförskjutningbias,harPartiskhet: Systemet2. enen
skdenligga iforskningvisssnedvridning, typ ansessommot aven

"forskningsfrontenf

finnsSå detlängeoekonomiskt.Systemet ärK0stnadsinejjektivitet:
det eko-oproblematiskt. Men närlägetfördela ärattstora resurser

alltkonkurreraransökareflerochkrymper omnomiska utrymmet
anslag.blirforskningdåligbara utanintemedel detmindre är som

prioriteras. Justsållas andrabort,någramåsteprojektbrafleraAv
forskningskulturochjävsproblematikförmodligenblirlägeni dessa

känslig.särskilt

medar-sinatalar föri PKforskarnafinnsRisken egna4. Nepotism: att
frånforskareVälrenornrneradeämnesområden.sinaochbetare egna

forska-okändaochvälvilligare änbedömsetablerade lärosäten unga
kanvilketdominerades länge män,Granskningskommittéema avre.

ansökningar.forskareskvinnligamissgynnandettillbidragitha av
land därlitetförmodligen iproblem etthär accentuerasDen sortens

ochallaalla känner vetinte änforskarelitema större attär vem som
fältet.detvad iforskar egnaom

uti-forskningsansökningar görsBedömningarnaKonserverande: av
områ-metod inomochkunskapetablerad ettfrån vad varaansessom

igenombrottbetydelsefullainnebäraskulle kunnaidéerde. Nya som
svårt förocksåkanfå anslag. Detinteriskerarforskningen varaatt

forsk-tvärvetenskapligforskningsfält ellerinomforskare nyaunga
konserverandeblir dennatiderekonomiskt kärvaIfå anslag.ning att

starkare.dessutomtendens

kriterier.inomvetenskapligaSystemetInomvetenskaplighet: styrs6. av
önskanibland uttryckthar ettforskarvärldenutanför omAktörer en

samhälls-Vadforskningen. ärinflytandesamhälleligt över somstörre
intespännandeinomvetenskapligt stämmervadoch ärrelevant som

kritikerna.alltid överens, menar

9 193.cit.,Persson,Welin, s.op.
2° 194.Ibid., s.
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MFR:s årsrapport 1997 redogör för hur under verksamhetsåretman ge-
nornfört utvärdering review-systemet och funnit följandeen av peer pro-
blem:

1 MFR hade föråldrad PK-indelning vissa och centrala forsk-en nya-
ningsområden hade ingen motsvarande PK.

2 Poängskalan 1-4 för Merpartensnäv. ansökningarna gradera-var av
des till 2 och 1 och 4 användes mycket sällan, vilket ledde till att
skalan inte mycket vägledning vid beslut anslagstilldelning.gav om

3 råddeDet oklar definition bedömningsgrundema. MFR liksomen av
flera andra forskningsråd bedömer projektens frågeställning, metodik
och de sökandes kompetens. Särskilt beträffande kompetens defi-var
nitionen mångaoklar: granskama uppfattade det tjänsteinne-av som
hav, vilket i praktiken ledde till äldre, seniora forskare främst be-att
viljades anslag. Andra uppfattade kompetens möjlighetsom gruppens

genomföra projektet.att

4 Fördelningsprinciperna otydliga. Undersökningar visade könvar att
och kontakt kunde avgörande för anslagstilldelning.vara

5 Rådet saknade rutiner för regelbunden utvärdering och analys sittav
arbete.eget

Som kommer visas nedan ledde denna interna kritikatt till flera föränd-
ringar i MFR:s arbetsgång.

1997 publicerade de medicinska forskarna Agnes Wold och Christine
Wennerås sin artikel "Nepotism and Sexism Peer Review". Det denär
första vetenskapliga undersökningen där könsdiskriminering i revi-peer

analyseras. Studien visar kvinnor måste både kvantitativtattew prestera
och kvalitativt bättre forskning för uppnå konkurrenskraftatt medmer

manliga forskare.

Wennerås/Wold visar i sin undersökning kvinnors ansökningaratt sys-
tematiskt värderades ned. De kvinnliga sökandena fick i genomsnitt 0,25

lägre i bedönmingenpoäng för kompetens; 0,17 lägre för metodpoäng
och 0,13 lägre för projektetspoäng vetenskapliga frågeställning och re-
levans. Kompetenspoängen grundar sig ofta mätningar forskar-av

2 Wennerås, Christine, Wold, Agnes, Nepotism and Sexism in Peer-review,
Nature, 387,vol May 1997, 341.s.
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tidskrifter.vetenskapliga Wen-artiklar i anseddamängd publiceradenas
impact-värdet hos de sökande, vil-sk totalnerås/W old detundersökte

artiklar sedanpubliceradeantaletket innebär att mansummerarman
för prestigefyllda tid-index högremedvarje artikelförsett ärett som

värderas likvärdigtforskare, fördå kvinnligfannningar. Man attatt en
sökande.manlig64 impactpoängmåste änmed prestera mer enman,en

manligkonkurrerandefå artiklar sö-änDet att tremotsvarar mer en
20ellertidskrift Nature,prestigefylldnågon mycketkande i som ex.

facktidskrifter.ansedda Dessutommindrenågotantaliartiklar ettmer
uppnårkvinnliga forskarna,produktivadestudienvisar mestatt som

sökandenkvinnligaendadenimpact-poäng,eller är00 grupp avmer
då nivå dei medhögtlikavärderas mäni kompetens som mensom -

minst.produceratmän som

ifå bedörrmingspoänghögaavgörande fördetStudien visar attatt
vilketpublicerade artiklarantaletreview-system ärMFR:s egnapeer

artiklar därimpact, antaletvärdet totalbeskrivna sö-alltså i detmäts
medförfattaremed andratillsammanshuvudförfattareståttkanden som

alltsåfannciterats. därutöverartiklar Mensökandensmyckethursamt
sigtvå visadeytterligare faktorerstudieWennerås/Wold i sin sta-som

nå-kontakter medsökandes kön ochdennämligensignifikanta,tistiskt
kontakter isökande medledamöter. Enprioriteringskommitténsgon av

kompetensbedömningen,igenomgående 0,22fick poängkommittén mer
desådant vänskapsbonusWennerås/Wold. Ettenligt motsvararmenar

kommitténisökande kontakterEnimpactpoäng.mindre 67inte utanän
kön medsökandealltså 67 impactpoäng änbehövde sammamer en av

kontakter."sådana

respek-alltså lika hög 67könsbonusenochVänskapsbonusen är nästan
kompenserakvinnlig sökande kanvilkettive 64 impactpoäng gör att en

däremot saknarPK. Om honkontakter ikönstillhörighetsin genom
slå manligförimpactpoängmåste 131honkontakter attprestera enmer

handi-dubbeltandra 0rd:kommittén. Medikontaktersökande med ett
kundekontakter knappastochkvinnligt kön ingabestående ikapp

innebäradå det skulleproduktivitet,vetenskapligmedkompenseras en
produktivitetvetenskapligorimligt stor

vetenskapli-bedömersåväl kvinnorbeläggerMånga studier mänatt som
arbetehögreutförda änarbeten ärtror sammaav en manmansomga

32 342.Ibid., s.
23Ibid.
34Ibid.



170 Peer forskningsgranskningreview-systemet svenski SOU 1999:4

kvinna.det Wennerås/Woldutförtärtror attom man attav en menar
detta så förvånandekänt påverkatdet intedessa studierär äratt att sys-

för review. Något enkelt förslag till lösning problemen medtemet peer av
sexism och nepotism review-systerneti inte Wennerås ochpeer ger
Wold, de betonar viktigt häva granskamasatt ett steg attmen vore ano-
nymitet. också alltDe bedömningsmaterial måste offent-attmenar vara
liga handlingar. Trovärdigheten för vetenskapligt lågblirett system om

tålsjälvt inte för vetenskaplig granskning, skri-utsättassystemet att en
ver man.

Frågan granskama respektive de granskade tillåtasskallom vara ano-
Åför varandra tveeggad. sidan kan uppgift fors-ärnyma ena en om en

kares institutionella tillhörighet viktig indikation beträffande fors-ge en
karens möjlighet genomföra projektet och i denna mening valutaatt ge
för de tilldelade forskningsmedlen. En väl etablerad forskningsmiljö iär

Ådenna mening merit bör i beaktande. finnsandra sidan ris-tasen som
ken därvidlag missar den originella forskare ochär än-att man som ung

eller den inte tillhört någonoprövad hittills väletablerad forsk-nu som
ningsmiljö ändå skicklig forskare. högreI grad vadär änmen som en

idag tillämpad ipraxis borde bedömningsammanvägdärsom man en av
dessa två låtasidor kunna möjligheten den forska-ansökandepröva att

få åtminstone i prövningens första dåskede bedö-ren vara anonym man
projektets styrka ochmetodologiska vetenskapliga originalitet.mer

Wennerås/W old det troligt missförhållandenäratt attmenar samma som
påvisatde råder forskningsrådi MFR i andra och sammanhang däräven

review tillämpas. Sverige världens jämställda länderär ett mestpeer av
och sexism kan beläggas här det inte alltför vidlyftig tankenär är atten
den existerar i andra samhällen. Peer review-systemet måste för-även
ändras sårbartoch mindre fördomar och könsstereoty-göras gentemot

Wenneråsskriver och Wold.per,

Perssons/Welins MFR:s forskningsprioriteringrapport attom menar
diskrimineringen kvinnliga forskare skulle minska eller för-rentav av
svinna fler kvinnor fanns med i prioriteringskommittéerna.om
Wold/Wennerås undersökning inte underlag sådanför slutsats.ger en

såLösningen inte enkel det enbart fåhandlar flerär att attsom om
kvinnor i prioriteringskommittéema vilket jämställdhetsskäl givetvisav-

ändå.bör Att förändra djupt liggande könsstrukturer krävergöras mer
så. Kommittén bedömer områdedet detta både direktabehövsän att

i forminsatser öronmärkta och fler kvinnor i priorite-av resurserex.

25Ibid.
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komma deför långsiktigtökad forskningringskommittéerna och att
relaterade till kön.bakomliggande strukturerna

tvärvetenskapligGranskning5.7 av

forskning

kvalificeradellerlikaförväntas änlike En peer"Vem är mervaraen
alltid fallet. deså inte Förgranskar,den han/hon är mest avancera-men

och ingenfinns egentligen inga likar"spjutspetsforskare"de forskarna
tvärvetenskapligkan gälla förgranskare.kvalificerad Detsammamer

uppbyggnadsskede.underforskningsinriktningarforskning och ettnya
forskningspro-sakkunniga till tjänster ochdå väljerFrågan hurär man

forskningsområden tvärvetenskaplig forskning. Somochjekt inom nya
kvinnoforskningen Sverige.iexempel kanillustrativt taett man

exempelKvinnoforskningen som

kompetensområde relativtkvinnoforskningenakademisktSom ärett eget
det vuxit sig starkt sedan bör-universiteten harVid de svenskaung.

dennapolitiska satsningar har1980-talet. Olika stöttatjan/mitten av
öronmärkts förinrättats ochtjänster harforskningsinriktning, attpengar

vid svenska univer-kompetensområde kunna byggas deskulledetta upp
Göteborguniversiteten Lund, Stockholm,deVid flerasiteten. störreav

och mitten 1980-talet forskartjänsteri börjaninrättadesoch Uppsala av
Ävenforskning/kvinnoforskning.genusforskning/feministiskinriktade

satsningar. Riksbankens jubileurns-forskningsrådens gjordesfrån sida
områdesgrupp jämställdhets-för1980-taleti börjanfond inrättade enav

kvinnoforskningprogramkommitté förtillsatteforskning; HSFR en
tjänster jämställdhetsforskning,öronmärkta iinrättandetföreslog avsom

ämnesområden.olikainriktade mot

tvärvetenskaplig: å sidan krävstill sinKvinnoforskning är natur ena
ämnesområdenai de etableradeallmän dvs. kompetenskompetens,

å andra sidan krävs specifiklitteraturvetenskap osv.;historia,ekonomi,
1980-vetenskapsteori och könsteori. I mittenfeministiskikompetens av

med in-i jämställdhetsforskning,docenttjänsterfemtalet utlyste HSFR
institutio-Göransson, professor vidAnitariktning olika vetenskaper.

sakkunnigutlåtan-gåtthar igenomGöteborg,kvinnovetenskap iförnen

26 193-194.Chubin, Hackett, op.cit., s.
27 Kvinnovetenskapligoch framtiden,strategiernaAnita, Fältet,Göransson,
tidskrift, 1989,3-4, s.nr
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den för dessa tjänster och hennes resultat intressantapekar förhållan-
den och problem kopplade till review-förfarandet. Vid rangordning-peer

de sökande tvingades de sakkunniga ställning frågani huratt taen av
allmän och specifik kompetens skulle varandra.vägas Göranssonmot
visar de flesta sakkunniga valdes områden representerade denatt ur som
allmänna kompetensen feministiska historiker granskades historikerav
inom traditionell historieforskning osv. Vid mitten 1980-taletav var
nämligen de flesta kvinnoforskare och oetablerade. Det alltsåunga var
svårt vid denna tidpunkt hitta sakkunniga kvinnoforskningi inomatt
Sverige -förutom de sökande de tjänsterna. fickDettasom var av nya
till följd den allra delen sakkunniga i förstastörsta hand bedömde denatt
allmänna docentnivåkompetensen inom ämnet och därefter oftast-
med klart minskad ambitionsnivå den specifika kvinnoforskningskom--

Resultatet detta förfaringssätt de tjänsterna ipetensen. attav var nya
huvudsak gick till etablerade forskare, tidigare främst forskat inomsom
andra fält stimulerades på allvar börja med kvinnoforsk-attmen som nu

Göransson.ning, skriver Ingen de forskare fick tjänsterna, i deav som
fall Göransson undersökt, hade disputerat i kvinnoforskning. Där-ex.

fanns det sökande disputerat i kvinnoforskning, inteemot som men som
ansågs lika meriterade de bedömdes utifrån den generellanär kompeten-
sen.

Göranssons undersökning behandlar forskning l980-talet. Vid till-
sättning HSFR:s tjänst i jämställdhetsforslming, genusprofes-samtav en

i sociologi vid Stockholms universitet, under 1998 framfördes i bäg-sur
fallen kritik valet sakkunniga från de sökande. Kritiken rikta-motge av

des de sakkunniga inte i tillräckligt hög grad företrädde kvinno-mot att
forskningskompetensen. Kvinnoforskning tycks alltså fortfarande inte

fåalltid granskning likar. Tjänstemas tvärvetenskapliga karaktären av
har orsakat problem, vilket kan gälla också för tvärvetenskapligannan
forskning, inte enbart för kvinnoforskning. Ett förslag för komma tillatt

med detta efterrätta tvärvetenskapligär sträva forskning alltidatt att
måste ha sakkunniga från samtliga områden det tvärvetenskapliga
projektet täcker.

28Ibid., 10.s.
29Ibid., 10.s.
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förslag tillForskarsamhällets5.8

reformering systemetav

forsk-svenskagjortsreview-systemetutvärderingarI de som avav peer
förbättringar förochtill förändringarförslagmångaframförsningsråd

identifierat.undersökningarnaproblemdeelimineraellerminska somatt
pågår inominitierats ochdiskussionalltsåhandlarDet avsomenom

påpekas "onekligenutvärderingen TFRsjälvt. Iforskarsamhället attav
står igranskarebåde forskare ochdimension":socialreviewhar enpeer

bedömasprojekt kanleder tillsammanhang, vilketsocialt att sammaett
dimension isocialadennaolika För vägaolikamycket att upppeers.av

förändringar ifleraföreslår systemet:värderingen rapporten

för för-för insyn,måste öppen attgranskningsprocessen göras1 mer
vänskapshänsyn;ochkollegiala-hindra

fler;minstmåste högre, gärnagranskareantalet2 tre, menvara
ochpublicerade artiklarantaletkriterier,objektiva3 mo-ex.som

bedömningen;vidbörnografier, väga tyngre
rådsmedlemmarna, förspridningochomsättning atthögre4 större

ämneskorruption;ochvänskaps-förhindra
granskare;internationellaanvändning5 ökad av

vid granskningen;värderasför vadkriterier6 tydligare som
gradering ochkorrelans mellanmedgraderingssystem,förbättrat7 an-

slagsbeviljning;
och forsk-sökandedialog mellanbörgranskningen8 av envara mer

yttrandemöjlighet till översökande kanningsråd. De ex. ges
bidragslutgiltigt beskedbedömning, innan tas;granskamas om

motiveringarutförligaredemöjliggöraförgranskamatid till9 attmer
efterlyser;sökandede

angående moti-hurde sakkunnigatillinstruktionerdetaljeradelOmer
börbedömningaroch göras;veringar

sökande, idebörfå Däremotsigintebörllgranskarna anonymt.yttra
såvälundvikadetta förfåskede,första att nepo-ett anonymavara -

sexism.tism som

3° 109.44, 108,cit.,Sandström, s.op.
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årsredovisningMFR:s 1997 visar hur rådet, efter interna utvärderingar,
genomfört rad förändringar:en

frånl Ny poängskala, införts.1-7, har
2 tydligaNya, bedömningskriterier har fastställts. Särskilt begreppet

"kompetens" har tydligt definierats. syftarDet inte enbart ti-
tel/tjänsteinnehav hos projektets huvudsökande, börutan motsvara

förmåga genomföra projektet.attgruppens
3 Bättre uppföljning återrapporteringoch till PK.

ämnesområden4 Ny PK-indelning, där täcks in.nya
Ökat5 antal kvinnor i PK.

6 IT-utveckling.
Ökad utredare.7 utvärdering, dels internt, dels externaav

För förhindra könsdiskriminering i granskningsförfarande ochatt an-
åtgärder.slagstilldelning har vidtagit fleraMFR Förutom öka antaletatt

frånkvinnor i PK 11% 1994 till 35% 1998 har informerat samtli-man
PK tidigare missförhållanden, gjort värderingsska-översynga om en av

lor och kriterier vid bedömningen forskningsprojekt, ökat densamtav
internationella rådetskvalitetskontrollen bedömningsarbeten. Dess-av

har MFR regeringen tillsatt samverkansgrupp förutom att ut-en av
veckla rådsorganisationen,jämställdhetsarbetet inom regelsamt en som

pensionerade forskare inte kan beviljassäger anslag från rådet föratt
något ocksåprojekt tycks och kvinnliga forska-egna som gynna yngre-

re. MFR:s utvärderingar sitt arbete och förändringar utifrånegetav
dem visar review-systemet med ganska enkla gårmedelatt attpeer re-
fonnera och förbättra.

5.9 Lekmän internationellaoch granskare

Flera de forskningsrådsinitierade diskuterar i vilkenrapporterna ut-av
sträckning användandet utländska granskare skulle förbättraav peer
review-systemet i land Sveriges storlek. Att välja internationellaett av
peers har vissa klara fördelar. De i högre grad svenskaär granskareän
oberoende dåoch opartiska, Sverige litet land mångaoch forskareär ett
inom område känner till varandra. Desamma representerarannars
ibland kompetens inte finns i tillräcklig utsträckning i Sverigeen som -
förutom de själva sökande. Menär med högt inslagett systemsom av
internationella granskare ocksåmedför problem. Utländska peers har

3 årsredovisningMFR:s 1997, 23-24.s.
32 årsredovisningMFR:s 1997, 25-26.s.
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får kanskedesvenska forskarsamhället,detbegränsad kännedom om
relatera den till andra inominteansökan och kanenbart samma om-en

välre-få och/elleri de bästasvårtocksåkan mestråde. Det att tagvara
då de oftaför granskning,forskarna ärinternationellanommerade en

integranskarnadå de utländskaRisken finnsuppbokade.hårt att repre-
detlegitimeringblirforskningsfronten ett,snarastutan avavsenterar en

internationellabeslut. Slutligenfattatforskningsrådet, redan ärsvenska
forskningsfältvissaopartiskhet. Inom ärförgarantiingengranskare an-

utländska peerslitet ochinternationellt äventalet forskare, sett,även
påkontakterochkompisskap sättstyrdadåkan somsammaavvarasvenska

medvetenhet interna-meduppfattningKommitténs är attatt omman,
högreopartiskhet, iautomatikmedtionella granskare inte garanterar
skäletfrämstagranskare. Detinternationellaanlitabörutsträckning
inne-skulle kunnaSverige. Dettailitenhetforskarsamhälletsför detta är

givetvis kanvilketin engelska,måste krävasansökningarflerbära att
upparbetasigdärför tänkakanhandförstaproblem. I attett manvara

språkförståelsebådefinnsländer. Därnordiskaandramedsamarbeteett
Med tankegranskningssystemet.svenskadetkännedomoch större om

både och Nordensutanför Sverigessigsträckeroftaforskarkontakteratt
ställas och krävaspå opartiskhethårda kravmåstegränser avsamma

på de svenska.granskarnainternationellade som

nackdelar medockså för- ochdiskuterarFlera utvärderingsrapporter
rådsstyrelser.prioriteringskommittéersåväliallmänrepresentanter som

förtroendeför skapaväsentligtNärvaro allmänrepresentanter är attav
Deltagande lekmän kanforskningsrådens arbete.förhos allmänheten av

uppvärdera forsk-ochstyrningeninomvetenskapligaockså minska den
forsk-ligger iden intesamhällsrelevans,ha ävenning omansessom

forskningsråd ochfråninkommitUtifrån deningsfronten. somsvar
lekrnannarepresentationenrimligtdetförefallerforskningsstiftelser att

Kommittén villi beredningsgmpperna.rådsnivå, inteochfinnsfrämst
lekmän.utbildningviktenbetona avav

33 104.cit.,Sandström, sop.
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Öppenhet5.10 och insyn i review-peer
processen

Kommittén bedömer svensk forskningsgranskning i fungerar braatt stort
och medvetenheten problem i hög inom forskningsrådäratt systemetom
och forskningsstiftelser. Kommittén ingen anledning föreslåattser en
detaljreglering hur granskningsprocessen bör till, vill fram-av men
hålla rekommendationer riktlinjervissa och utifrån den genomgång som
gjorts viktAv alltstörsta forskningsjfznansiä-ärsystemet. trots attav

genomför regelbundna utvärderingar arbete,sitt attrerna egna, av
har klimat möjliggör insyn, kritik dialogöppet ochett samtman som

beredd förändringargenomföra missförhållandenär näratt attman
påtalas.

könsfördelningEn självklartjämn krav inom såvälär gransknings-ett
rådsstyrelser. Kommittén vill dessutom betona det ärattgrupper som av

vikt med ökning antalet forskare i beredningsgrupperstor en av yngre
rådsstyrelser.och Detta, tillsammans med hög leda-omsättningen av

och granskare, skulle kunna bidra tillmöter blir kon-mindreatt systemet
serverande och känsligt för och vänskapskorruption.ärrmes-

Liksom det förefaller fungera dei flesta forskningsråd, huvudsek-böratt
och biträdande sekreterare motsvarande inte ha uppdragreterare utan-

rådetför påverkar tilltron till deras opartiskhet. För möjliggöraattsom
ocksåkan tänka sig enlighetöppnare iett system ett systemman som,

med vad bl TFR-rapporten föreslår, har formen mellandialoga av en
sökande och ocksågranskare. rimligtDet den sökande fårär utförli-att

och icke-anonyma såvälmotiveringar till avslag beviljandega som av
anslag. enlighet mångaI med vad forskare framhållit i utvärderingen av
såväl rådTFR MFR bör varje regelbundet sitt gransknings-översom se

Av vikt beredningsgruppsindelningenärsystem. stor att överensstämmer
med det behov finns och de bedönmingsskalor användsatt ärsom som
relevanta och måste rådensentydiga. Slutligen och stiftelsemas jävsreg-
ler fortlöpande och informeras Samtliga rådsledamöteröverses om. nya
eller beredningsgruppsmedlemmar måste informeras och förbinda sigom

följa gällande jävsregler.att

Diskussionen i detta kapitel främsthar review-systemetrört ipeer sam-
band med prövning ansökningar forskningsanslag. Behovetav om av en
rättvis och opartisk granskning angivits dockär lika detnärstortsom
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prövning artiklar och vid sakkunnig-gäller vetenskapligatidskrifters av
utlåtanden Nedansamband med tillsättning tjänster. angivnai av re-

såkommendationer förutsätts där befinns lämpligt tillämpas i samband
arbeten.med prövning där forskare granskar varandrasall typ av

förslag till riktlinjerKommitténs5.11

föreslårUtifrån kartläggning och Kommittén föl-seminarier, rapporter
rekommendationer för i svenskjande riktlinjer och review-systemetpeer

forskningsgranskning:

och biträdande sekreterare i forsknings-det för huvudsekreterareatta.
rådet påverkarråden förenligt med uppdrag utanförinte är som

till deras opartiskhet,tilltron
forskningsrådens stiftelsemas jävsregler fortlöpande börochb. att ses

rådsledamöterSamtliga eller bered-och informerasöver nyaom.
måste informeras och förbindaningsgruppsmedlemmar sig attom

jävsregler,följa gällande
nivåer forskningsrådkönsfördelningen alla i och forsk-attc.

måsteYtterligare forskningningsstiftelser bör bli järrmare. till för att
könsdiskrimineringen i forskningsbedömningenundersöka vad bott-

effektivt skulle kunna elimineras,i och hur dennar
lekmannarepresentationen bör uppmärksamma väsentligtatt ettsom

rådsstyrelsema. Särskild lekmannautbildninginslag i bör erbjudas,
forskningsråden forskningsstiftelsemaoch bör regelbundna,att görae.

sitt arbete,vetenskapliga utvärderingar egetav
bedörrmingsunderlagen vid review bör offentliga ochatt peer vara

tillåtasbedömama inte bör vara anonyma,
kanförsta skede bedömningen den sökande kan tänkasiatt ett av

förhindra otillbörligt vissaför gynnandeettattanonym, avvara
ämnesområden frånvissaforskare, inom och vissa läro-grupper av

säten,
bedömningsun-granskningssystemet bör Allagöras öppet.att mer

offentliga,derlag bör vara
forskare och forskningsrådkommunikationen mellan bör förbätt-att
skulle kunna bliForskningsbedömningen dialog mellanras. mer av en

finansiär, den sökande möjlighetsökande och att ettgavs avgeom
slutgiltigtyttrande ver bedömningen innan beslut tas,

måstebedömningskriterierna i forskningsgranskningen klaraatt vara
entydiga. Eventuella graderingsskalor skall differentieradeoch vara

medoch korrespondera hur fördelas,sammantaget pengarna
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utförligareskall möjlighet ochtill längre motive-granskarnaatt ges
projekt beviljas eller avslås,ringar till varför

tvärvetenskapliga projekt alltid bör granskas sakkunniga frånatt av
ämnesområden det täcker in,samtliga aktuella projektetsom

forskningsfinansiärer i högre utsträckningsvenska bör användaattm.
internationella granskare. Samma krav opartiskhet skallsig av

påställas dessa,
rådsstyrelsensspridning medlem-högre omsättning och störreattn.

åstadkommas, för förhindra blir konserve-bör att att systemetmar
rande.
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Intressekonflikter i forskningen6

Sammanfattning kapitletav

frågor uppstå forskningKommittén har analyserat etiska kan närsom
intressen.bedrivs eller finansieras i samverkan med industriella Sam-

akademiskhällsutvecklingen ställer allt högre krav samverkan mellan
i ochforskning och industriellt utvecklingsarbete och produktion. Denna

forskningssamverkan mellan industriellaför sig önskvärda ökning av
förknippadoch akademisk forskning kan emellertid medintressen vara

etiska problem.

angeläget öka medvetenhetenKommittén bedömer det attatt omsom
Något sådantintressestyrd. "ettforskning alltid eller mindreär mer som

uppnåmöjligt iförutsättningslöst kunskapsbyggande torde inte attvara
påbindningar Kommitténrenodlad form. Utöver finansiella pekaren

band, akademiskakopplingar i form personliga och kompetensan-av
bindningar. samarbe-kontakter ideologiska I takt medknutna attsamt

ställs etiska kravmellan industri och akademisk forskning ökartet nya
frågaforskningsetiskforskaren och forskningen. Som centralen

framstår bevara allmänhetens förtroende för forskningen.vikten attav
Problemet med intressekonflikter bör beaktas inom all forskning oavsett

inte huruvida forskaren själv bedömerfinansieringskälla. Det centrala är
låtit påverkas vilka kopplingarhan/hon sig sina bindningar, utanatt av

redovisar dessa därförverkligen föreligger. Att forskaren äröppetsom
forskningsetiskt perspektiv föredra.attettur

Kommittén bedömer redovisande förekommande intres-öppetatt ett av
påverkanförsebindningar det bästa minska risken otillbörligär sättet att

förtroende för forskningen.samtidigt bevara allmänhetens Somoch en
föreslårövergripande rekommendation Kommittén därför forskareatt

alltid redovisa bindningar. redovisningenskall ekonomiska Utöver av
ekonomiska bindningar det i första hand forskarens iär eget ansvar -

vilka bindningarandra hand arbetsgivarens bedöma ärattansvar som-
redovisa i det aktuella forskningsprojektet. Erfarenhetenrelevanta att
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Universitet,öppenhet.på möjligavinnerforskningenvisar störstaatt
forskning bör i sina rikt-myndigheter bedriverandrahögskolor och som

grundregelnbisysslorredovisninglinjer avseende arbetstagarens angeav
pri-Forskningsinrättningar drivs ibindningar.ekonomiska somom

motsvarande riktlinjer i sinainförarekommenderasvaträttsliga former
arbetsordningar.

direktivUtredningens6.1

uppståfrågor forskningetiska kanskall analysera närKommittén som
med industriella ellersamverkan intressenbedrivs eller finansieras i

förutsättningslöst kunskapsbyggande sigdär andra görintressen än
påställer allt högre krav samverkanSamhällsutvecklingengällande.

utvecklingsarbeteindustriellt ochochakademisk forskningmellan ex.
önskvärda ökning forskningssam-och för sigproduktion. Denna i av

akademisk forskning kanochindustriellamellan intressenverkan
problem. kritiska gransk-förknippad med etiska Denemellertid vara

påverkas liksom forskarnas maj-kan kommaforskningenningen attav
diskussionen.den offentligadeltaligheter iatt

arbetssätt ochKommitténs6.2

kunskapsunderlag
förhållanden aktuellanuvarande och denfå uppfattningFör att omen
industri akademisk forsk-mellan ochdå gäller samverkandebatten det

seminarium dit antalKommittén delsning har ettarrangerat ett experter
frågan.igått internationella och svenskaigenominbjudits, dels rapporter

utredningen 1996:70, 89:från tidigare SOUdenSärskilt har slutsatserna
näringsliv högskolaforskningsresultat. SamverkanNyttiggörande av -

utrednirg-presenteradeliksom den 1998NYFOR-kommittén in,vägts
offent-Kommitténs serie1998:128. Iforskningspolitik SOU aven om

fråganseminarium tillforskningsetik anslogsliga seminarier ett omom
fri forskningen hölls den llSeminariet "Hurintressekonflikter. är

Inledare vid dettainstitutet i Stockholm.Karolinskafebruari 1998
Urreåi klinisk farmakologi vidDahlqvist, professortillfälle Runevar

kirurgi sjukhuset ii vid AkademiskaHolmberg, docentuniversitet, Lars
biträdande sekreterare i Kommittén cchHöglund,Uppsala och Anna T.
institutionen i Uppsala. larteologiska Dessutomi etik viddoktorand

området,internationell litteraturnationell ochtagit delKommittén av
och slutsatser.ivilken invägts resonemang
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Bakgrund3

många forskningenkan uppstå avseenden inom ochlntressekonflikter i
intressen ellerkommittédirektiven industriellaforskarvärlden. I sägs att

så förutsättningslöstkan forskningenandra intressen änattstyra annat
begreppetgällande. Genom användningenkunskapsbyggandd siggör av

vid den dis-kunskapsbyggandd snuddar direktivenförutsättningslöst
disciplinersobjektivitet och olika akademiskavetenskapenskussion om

ivetenskapliga verksamheten handvetenskaplighet har följt den somsom
sanningsbegreppetdAristoteles diskuteradeåtminstone sedanhandske

såledesoch vad kunskap tillhörFrågorna vad sanning ärär somsomom
frågoma.de filosofiskaeviga

någonställer sig tveksamma till förutsätt-Många forskaredagens omav
kunskap vissavärderingsfri existerar. Inomobjektiv ellerningslös, äm-

sk konstmktivismenden "socialanesområden visar sig detta attgenom
företrädarna för denna teoretiska inrikt-korthetstark. Ivuxit sig menar
föreligger det finns ingen sanningkunskapabsolutning ingenatt -

vetenskap enbartupptäcka ochfördold kan att motsvarar ensom -
viss civilisation under vissskapatskonventionermängd en enavsom

existerar all kunskapNågon objektiv kunskap inte,tidsperiod. utan
perspektiv. detta uppfattarfärgas visst Attformas och ett trotsavur

objektiv beror vissa perspektivellerviss kunskap "sann" attsom
rådandeberoende de välnormaliserats, kanskehar att motsvarar

påVetenskapshistorikersamhället. har pekat denmaktstrukturer i att
objektivitet dominerat det västerländskakunskapssyn och tro som

1900-talet utmärks den söker kun-forskarsamhället under attav som
frånhar uppfattats distanserat detkunskapssubjektet,skap. som man

forskningsobjektet, och den kunskap kommitsöker kunskap att manom,
universell Forskar-antagits och allmängiltig.fram till därför har vara

i sintranscenderat, överskridit, sin position,subjektet har turegen som
ickeposition,tänkts neutral,inte uppfattats position utan vara ensom en

konstruktivismen doltsociala Detta harinom den attresonerar man
och företrädare för den sociala kon-makt hängerkunskap och samman,

neutral position allistället ingen existerar. Omstruktivismen hävdar att
fråga"objektivitet" främstsituerad, belägen, blirkunskap är atten om

l många genomgångar i populärvetenskaplig form boken Kan viFör mer seen av
på verkligheten.. redaktion Alvarlira på vetenskapen l 4f0rskares i avsyn

Ellegård på i Stockholm 1989.Natur och Kulturoch utgiven
2 Knowledges: The Science Question in FeminismSituated andHaraway, Donna,

andSimians, Cyborgs Women, Routledge,the Privilege of Partial Perspective,
New York 1991.
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position och erkänner begräns-forskarsubjektet deklarerar sinklart egen
perspektivet. följer ansvarstagande förMed dettaningen i det ettegna

positionenkunskapenforskaren, för den och den egnaegna

genomgång vill Kommittén problematisera det begreppMed kortadenna
vårabehovet medvetenhet hurdirektiven, och betonafinns i av omsom

vår alltid olika förutsättningar. Somuppfattningar och kunskap styrs av
utgångspunkt forskningsetiska diskussionen hur fors-för den vidare om

någraolika intressekonflikter kankarsamhället därför bäst bör hantera
tjäna. Carl diskuterade i olikaCarl Hempels tankar Hempelfilosofenav

ifrågan verkligen finns värderingsfri och dennadetsammanhang enom
vetenskap skiljer denförutsättningslös Han mellan vetenskap-mening

metodenden vetenskapliga och den vetenskapliga kun-liga aktiviteten,
påpekat det okontroversiellt denHempel hävdaskapen. Som är attatt

i sig värdebernängd. Valet forsknings-aktivitetenvetenskapliga är av
beträffandevärdering vad själv ellermeduppgift förenatär t.ex.en man
angeläget.forskningsñnansiär bedömer Att forskningsuppgiftsom enen

forskningsområde prioriteras sker bekostnad andra in-eller attett av
också såobearbetade. Det kan förhållauppgifter förblir sig atttressanta

problem statustyngda andra. Denvissa vetenskapliga är än veten-mer
bli föremåloch därför för moralisk kritik.skapliga aktiviteten kan bör

Även värdebemängdvetenskapliga metoden och i meningden dennaär
föremål intressekonflikter. Varje vetenskaplig metod förutsätterför olika

måstei meningen den slut-värdering fakta den avgöraatt manen av om
rimlig bakgrund ikommit fram till vad övrigtär motsats manavman

empirisktVilken grad stöd behövs förverkligheten. attvet av somom
också värderingsfråga.delvisunderstödja vetenskaplig hypotes är enen

omdömen finnsbeträffande matematiska det exaktEndast överens-en
den verklighet uttalar sigstämmelse mellan och Ma-satsensats om.en

tillför ändåinte lita till empirin kunskap. Allatematiken behöver men ny
mindre beroende rimlighetsbedöm-ellerandra vetenskaper är mer av en

empiriskahur övertygande de resultaten skall förning beträffande vara
säker kunskap. finns olika,skall ha tala Det vär-rätt attatt enman om

går för rimligt säkerdebemängda uppfattningar gränsernavar enom
också värderingar inom vilkenkunskap. finns olika vetenskapenDet om

förklaringen till fenomen i verk-vetenskaplig teori den bästa ettsom ger
ligheten.

KIbld..
4 Values, Erwin,Science and Human Edward al, ed.,Hempel, Carl, et.

Anthology,Research. An Garland Publishing,Ethica Issues Scientific Inc.,in
New York 1994, 7-27.s.
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Således de aktiviteternavetenskapliga och de vetenskapligaär metoderna
värdebernängda. vetenskapligaDen kunskapen kan dock aldrig vär-vara
debemängd, enligt Hempel. Skälet härför vetenskaplig kunskapär att
alltid beskrivs resultat viss given vetenskaplig metod. Mansom av en
kan tvista den metoden bättre den andra, inom varjeänärom ena men

måstevetenskaplig metod finnas ovedersägligadet kriterier vad som
åtminstone bådeeller sannolikt. gällerDetta de sociala konstruk-är sant

tivisterna positivistema, någonoch hävdar kunskap utanför denattsom
empiriskt observerbara inte Vetenskapenfinns. kan ha fel, vilket visat

många gångersig i historia,vetenskapens detta följer inte denattmen av
påstådda kunskapen värdebemängd. Det naturligt denär att veten-var
skapliga kunskapen för kritik och i ljuset teorierutsätts prövas av nya
och fakta. Det finns principiell öppning för vetenskaplig kritiknya en
eller falsiñering, beskrevKarl Popper kravet det gällernär veten-som
skaplig kunskap. Uppfattningar verkligheten inte möjligaär attom som
falsifiera utanförhamnar vetenskapens domäner.

Den vetenskapliga aktiviteten kan och bör således bli föremål för fors-
karnas och andra samhällsaktörers moraliska bedörrming, aktivite-men

frågeställningeller inte inte ödsla vetenskapsteo-ärtens attvara vara en
på.retiska diskussioner Det kan och bör däremot det gällergöra närman

användandet vetenskaplig metod och bedömningar vad utgörav om som
vetenskaplig kunskap. det otillbörligaOm finns intressebindningar re-
laterade till valet användandetoch vetenskaplig metod eller för-av
knippade med anspråken på vetenskaplig kunskap såatt presentera

detta reguljära vetenskapligai fara såsomavgörs forskarseminarier,
vetenskapliga konferenser och i form vetenskapliga debatter publi-iav
kationer skilda slag. Endast icke falsiñerat forskningsresul-ännuettav

eller giltigt kan bevis för verkligheten såtat utgöraett argument äratt
dåbeskaffad forskaren hävdar och gäller det andrade in-oavsettsom

han till också kan vägledas måDetäventyrstressen attsom av. vara
beviset inte gäller för all framtid. Den vetenskapliga kunskapen utveck-

Någralas ständigt. de de vetenskapliga discipli-äntyngre argument som
själva tillhandahåller står dock inte finna. Det väl genomfördaattnema

ochexperiment den giltiga slutledningen det enda slutgiltigtär över-som
bevisar den tvivlat kunskapens objektivitet.som

6.4 Frihet och styrning

gårDet skönja bakomliggande antagande i diskussioner kun-att ett om
skapssyn forskningensoch frihet, nämligen om forskningen friatt är är

ocksåden opartisk. När forskningen i högre grad finansieras industrinav
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också kunskap hängerpartisk. Synenstyrd, och därmedblir den up-
påpå och fors-forskningens frihetmedpenbarligen nära synensamman

samhällelig verksam-forskningbetraktarKommitténkarrollen. som en
detta. Forsk-sammanhang och färgasalltid insatt ihet, är ett avsom

utomvetenskapliga faktorer. Exempelbåde inom- ochningen styrs av
forskarsamhällets arbete förstyrningeninomvetenskapliga ärden eget

forskningsetiska reglertillförlitlighet,forskningenssäkra tatt som ex
sker iUtomvetenskaplig styrningdiskussioner.vetenskapsteoretiskaoch

Såväl forsknings-politikerekonomiska beslut.politiska ochform somav
utifrån påverka forskningen be-kommittéer kanetiskaochfinansiärer

metodensochinriktningträffande

på detuppfattas flera Förkanforskningen sätt."frihet" iBegreppet
frågor han/honställa vilkaforskarenshandla rättförsta kan det attom

forskningsområde. andra kan detFör detfritt väljavill, dvs rätten att
nåförmetoder villanvända vilkafrihetuppfattas att svaretatt mansom

särställning isyfta forskningensdettredje kanfrågor. detFörsina
uppfattasoch för det fjärde kan detövrigtsamhället iförhållande till

för sinkonsekvensernaforskafrihetforskarens utanatt avansvarsom
forskningé aktiviteten frihetenvetenskapliga ochBeträffande den att

frågor finner angelägnamed deoch arbetafå formulera ärsjälv man
ekonomiska Statens,framföralltbeskuren,frihetforskarens av ramar.

områdenfåintresse vissasamhällsaktörersoch andraindustrins attav
måste svårigheternabeakta denaturligt,beforskade är storamanmen

särskiltkunskap skall visa sigvilkenförväg kunnaiatt an-somange
samhällsnyttig forskningVadsamhällsrelevant.vändbar och utgörsom

framåtsamlade kunskapenför denforskningsresultat äreller vilka som
harvetenskapliga genombrottenpå förhand. Deomöjligt avgöra storaatt

stårforskningsfronter och plötsligtoväntadeheltinte sällan skett man
negligeraddär tidigare delvisproblemoförutseddasamhället införi en

Beträffandegrad relevant.högstasig ivisarkunskapsmassa meto-vara
etiska ochfrihet beskurenforskningenskonsekvenserder och är genom

och regler.vetenskapliga normer

förutsättningslösa kunskaps-detaspektviktigmycket värnaEn attav
frihet utvecklaförsvara forskarenshandlaridealbyggandets attattom

teori-med därtill hörande ochgrundkunskaperdisciplinensden egna
grundforskning tillämpad forsk-ochBåde det gällermetodarsenal. när

förblir obear-forskningsuppgifterangelägnadock riskning finns atten

5 introduktion, LundForskningsetik. En Studentlitteratur,Birgitta:Jfr Forsman,
1997, 12.s.
° Ibid., 105.s.
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finansi-icke-statligaforskningsråd ellervarken statligadärförbetade att
dem.7 försdetdärför angeläget öp-intresserade Det är att enärer är av

försökenochforskningeninriktningenforskningsetisk debatt avompen
metod och iBeträffande valetriktningar.olikaforskningen i avatt styra

ochrätteligenfrihetforskarensforskningsresultat ärpresentationen av
ställer.disciplinendende kravbegränsadtillräckligt egnasomav

frihetmellanmåste balansfirmauppfattningKommitténs är att enman
så starkfår bliinteStyrningenforskarvärlden. attinomstyrningoch

förhindras,ifrågasättandekritiskaochochkreativitet öppnaforskarens
sig gäl-starka intressenvissatill görledafår heller intefriheten attmen

utifrån balanserastyrning kanviss tbekostnad. Enandraslande upp
projekt. Detvärvetenskapligamängdenellerforskareantalet yngreex

ÖyenÖrjar uttrycker detochAlverGullveigBenteforskarnanorska som
kandetatt vara:

rimligtkaninstanseller ett...nödvändi haatt gesomannanen
någratendenseller till densärintressentil forskarenskorrektiv som

betydelsefullaforskningsintressen änsinahakan som meratt egnase dåblirpåkalla. Huvudsakenskullebedömning attnyktervad ga-en
autonomifrihet ochtillräckligvetenskapen arrange-Eenomrantera

och ingrepponödiga kontroforskningenskyd mot erarsomman och hu-byråkratisk styrningpolitiskoch överkraftigförutifr motn, kan in-forskningsprocessenilandningsådanvud somtaget mot in
resultat.forskningenspåverka

styrning intealldå pekar ärdenviktig,distinktionsådan attEn är av
behövaskannödvändig. Denibland kanmedochtillondo, utan vara

tillåtitsiblandsärintressen,till starkakorrektiv somett grupperssom
utvecklingen.dominera

forsk-tillämpadgrundforskning ochmellanavvägningenLikaså måste
mellanbalanskanoch härtillfredsställande ävensätt,skening ett en

å denoch frihetforskarkontrollochsidanåstyrning denochinsyn ena
Forskningspolitik SOUslutbetänkandesittbetydelse. Iandra vara av

forskningspo-svenskadenförföreslår kommittén översyn1281998: av
och till-grundforskningmellanskiljelinjen2000Forskninglitiken att

bortbör arbetasforskninglämpad

7 forskning-iintressekonflikterseminariumkommitténVid arrangerat omett av
barndepressionerstudier kring ettWemannämnde Björn1998-06-O8 somen

sådan forskning.eftersattexempel
sAlver, vardag,forskarensørjar: praktikøyen, Etik och iGullveig,Bente

36.Lund 1998,Studentlitteratur, s.
9 svenskadenkommittén förslutbetänkandeorskningspolitik, översynF avav

SOU1999:419-01047
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6.5 Olika intressekonflikter ityper av

forskningen

Liksom kommittédirektiven antyder kan det lätt upptäcka forsk-attvara
dåningens styrning det gäller finansiella intressen, forsknings-men en

också påverkaskan andra intressen och intressekonflikter. Iprocess av
forskningsprocess ingår flera aktörer med olika intressen, rättigheteren

och skyldigheter ibland kan komma i konflikt med varandra. Detsom
kan handla intressekonflikter mellan olika forskare, mellan handle-om
dare och doktorander, mellan forskare och försökspersoner, forskare
och finansiärer, mellan forskarvärlden och densamt avnämarna av
vetenskapliga kunskapen. Då det gäller konflikter mellan forskare och
försökspersoner kan det handla risker, samtycke, integritet, informa-om
tion och säkerhet. I relationen mellan forskare och forskningsfmansiärer
kan konflikter uppstå mellan forskarnas krav autonomi och fmansiä-

krav relevans. Särskilt problematiskt kan det bli denternas om som
finansierar projekt samtidigt föremål för forskningär ochett utvärde-
ring. När det gäller konflikter mellan forskare och de berörda resul-av

miljö.aktualiseras frågor kvalitet, säkerhet, trygghettaten och godom

När diskuterar intressekonflikter i forskningen betonas ofta de fi-man
nansiella intressen kan verka styrande på forslmingsinriktning ochsom
resultat. Men andra särintressen deäven ekonomiskaän bör beaktas.
Intressekonflikter i forskningen kan alltid uppstå forskare har nå-när en

bindningar otillbörligt påverkakantyp sätt forsk-ettgon av som
ningsmetod, resultat eller Intressen deämne. finansiellautöver rent som
kan forskningen personliga band, akademiskaärstyra och kom-ex.
petensanknutna kontakter ideologiska bindningar. Frågan hursamt om
finansiella intressen påverkarfaktiskt och bör påverka forskningen
har i hög grad med hurgöra samarbetet mellan universi-att man ser
tet/högskolor och näringsliv. har diskuteratsDetta både i statliga utred-
ningar och inom universitets- och högskolevärlden.

forskningspolitiken, Forskning 2000, SOU 1998:128.
° Hermerén, Göran: Kunskapens pris. Forskningsetiska problem och principer i
humaniora och samhällsvetenskap, HSFR, Stockholm 1996, 93 ff.s.
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ochhögskolamellanSamverkan6.6

näringsliv

forskningsresultat. Samverkan närings-NyttiggärandeUtredningen av
har1996:891996:70 ochNYFOR-kommittén: SOUhögskolaliv -

högskolan ochmellansamverkan nä-huringående diskuteratnyligen
samverkanfrämst analyseratharUtredningenförbättras.ringslivet kan

teknologier blirmedicin. Alltflerochnaturvetenskapteknik,avseende
kompetensbehov denindustrinsvilket ökarforskningsbaserade somav
högskolor behö-Universitet ochvetenskapssamfundet.tillhandahålles av

forsk-utvecklakunnaindustrin förkontakt medi sin attnära enturver
samhälle. Högsko-dynamisktirelevantutbildningoch är ettning som

verksam-sinskall informerainnebärtredje uppgifts.k.lans att omman
tillämpas. NYFOR-skall kunnainsiktervetenskapenshurhet och om

uppgift tydligaredennaunderstryker ettkommittén tarvaratt engage-
godaför finnahögskolornaochuniversitetenhittills hos attänmang

samhällssektorer.och övriganäringslivsvensktmedsamverkansformer
ikunnakunskap skallviktigt för omsättassamarbeteEtt är attnära ny

fungerandearbetstillfällen.tillskapandet Entilloch bidratillämpning av
NYFOR-kommitténbetydelsefull.samhällsekonomisktsamverkan är

förståelse respekt för deömsesidig ochsamverkan kräverbetonar att en
förutsättningar. NYFOR-ochintressenolikasamverkande parternas

skriver:kommittén

låta kortsiktisigskallhögskolaninnebär inte mot"Detta styrasatt a
utredningenvillkor. Tvärtomenskilda företags etuppdrag anser

förstödtydliga riktlinjerutvecklarhögskolanvikt en-att somvara av
näringslivet."medsamverkani derasskilda forskare

Sveriges univer-önskemål nyligenharNYFOR-kommitténsmedI linje
för avtal medstandardmodellerframarbetathögskoleförbundochsitets-

forskningsfinansiärer." bå-tillvarataavtal sökerförslag tillI dessa man
medbedrivsforskningfriintresseforskarsamfundets storde somav en

kun-relevantintressesamverkanspartemasde olikaochöppenhet enav
Beträffandetillfredsställande villkor.ekonomisktochjuridisktochskap

gällan-läkemedel finns detprövningari kliniskadeltarläkare enavsom
Land-Läkemedelsindustriföreningen ochmellanöverenskommelsede

" högsko-universitets- ochSverigesRapport,forskningsfinansiering,Avtal om
1997.septemberleförbund,
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stingsförbundet. Syftet med denna överenskommelse delsär att ange
förutsättningarna för samarbete kring klinisk prövning lä-parternas av
kemedel initierats läkemedelsindustrin, dels utgångs-utgöraattsom av

Över-punkten för avtal mellan företag och berörd sjukvårdshuvudman.
enskomrnelsen omfattar klinisk prövning läkemedel för vilkasav genom-
förande krävs godkännande Läkemedelsverket, och kliniska pröv-av
ningar helt eller delvis finansieras företag.som av

N YFOR-kommitténs betänkanden beskriver hur utgifterna för forskning
utveckling fördelaroch sig mellan företag, universitet och högskolor
den offentliga Under periodensektorn. 1989-93 har företagssek-samt

frånandel ökat 66 till 72 Ser till fördelningen fi-toms procent. man av
nansieringen avseende universitetens och högskolornas forsknings- och

ñnansieringskällan.utvecklingsverksamhet statsanslag denär största
ämnesområden fårDe andel frånsina intäkter direktastörstsom av

humaniora religionsvetenskapstatsanslag och med 73är procent samt
odontologi och veterinärmedicin med vardera 76 Det ämnesom-procent.
råde får minst sina intäkter frånandel direkta statsanslag, 41som av

teknikvetenskap.ärprocent,

Frågorna forskningens finansiering har diskuterats ingående i Forsk-om
ningspolitik SOU 1998:128, slutbetänkande kommittén för översynav

den svenska forskningspolitiken Forskning 2000. Inom förav ramen
föreliggande utredning forskningsetik bör uppmärksammas det för-om
hållande gårutvecklingen allt beroende inom forskning-störreatt mot ett

icke-statliga finansiella intressen. Detta innebär risken för fi-atten av
nansiella intressekonflikter kan öka.

6.7 Avvägning värdekonflikterav

Det ligger inte inom Kommitténs uppdrag sig den relativaatt yttra om
fördelningen frånanslag för forskning olika fmansieringskällor. Ovanav
har kort diskuterats betydelsen det förutsättningslösa kun-värnaattav
skapsbyggandets ideal stöd till den forskarsamhället initieradegenom av
disciplinforskningen. börDäremot potentiella värdekonflikter uppmärk-

beträjjfande forskares samverkan med intressenter harsammas som

2 En sammanfattande beskrivning framtagen Riksdagen utredningstjänst, PMav
1998-07-16, Dnr 1998:1411.
3 Enligt Riksdagens utredningstjänst, ibid. Källa: Forskningsstatistik från

CentralbyrånStatistiska Forskning och utveckling inom universitets och
högskolescktom l995/96.
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forskning be-dentillknutnaandra intressenellerkommersiella som
drivs.

framträdervidkommandehögskoleforskningensochuniversitets-För
Princi-ochöppenhet frihet.centrala:särskilttvå principerföljande som

oredlig-kapitelbetänkandetsutvecklats iredanharöppenhet omompen
sanningsen-principövergripandetillhänvisningmedhet, omannanen

sammanhang. Etti detta veten-kortförtjänarDenIighet. att upprepas
möjlig-givitsforskareandrainnangodkännasinteresultat kanskapligt
Princi-metoder ochmaterial,angivna argument.granskakritiskthet att

skalluniversitetsforskning. Manalligrundstenöppenhet är enpen om
forska-andraförsina teorierochdatasinakällor, attsinaredovisaöppet

inseskall kunnaresultat,forskningensockså avnämare omavmenre,
premisser. Re-dessaföljertydligtdrar sättslutsatserna ett avman

byggaforskareför andratillgängligaockså bli attsnabbtbörsultaten
Öppenhetresultat.och negativa ärbåde positivagällerpå. Detvidare

kommu-Både landsting,livsrum.utvecklingens stat,vetenskapligaden
somi slutän-och allmänheten,slagolikaorganisationerindustri, avner,

egenintresseresultat, har attforskningensfå ettkandan avnytta av
detdettadärförforskarvärlden är sammantagetiöppenheten attfrämja

mångavinnskunskapertillgång tillfåsnabbaste sättet att somnya
håll.olika

måstesjälvhävda forskarenfrihet kanprincipenBeträffande attmanom
talagår i förvägfrågor. inteDetsinasöka attochfå formulera svaren

innehålla. Allkommereftersträvarkunskap attvad den mannyaom
intedetöverraskningsmornent, ärmedförenadforskning nyär ett annars

sannoliktellersanningetableradblirVadskapas.kunskap omsomsom
vetenskapligaföreskrivas. Dekan inteerfarverklighet storaden ge-

ochtraditionutvecklingbådehar skett envetennombrotten av engenom
Statengår sinochtradition väg.dennanågon bryter mot egenattgenom

ha intressetordeforskningintressenterandraochindustrinsåväl avsom
inrikt-då önskarkunskapssökandet ävenfriafrämja det enmanattav

problem.på kända olöstaellerforskningsområdenvissaning

forskningenfrihet iöppenhet ochintressetharAllmänheten utöver av
kanbedrivsden forskningintresselegitimtockså starkt att somett av

disciplin-forskningallgällernyttigheter. Detta oavsettolikaiomsättas
medicinskaochläkemedeli behovPatientertillhörighet. är nyanyaav

ochgrödorhärdigarebehöverLantbrukarebehandlingsmetoder. nya
tidenhelabehöverPå liknandelivsmedel. sättbättrekonsumenterna nya

teologi ochhumaniora, rättsveten-samhällsvetenskap,inomkunskaper
denMycketallmänheten.förlevnadsvillkori bättreskap omsättas av
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forskning vid universitetenbedrivs tillkan nyttigheter ochomsättassom
bättre någralevnadsvillkor ekonomiska åtaganden.större Närutan nya
det gäller teknikforskning, naturvetenskaplig forskning och medicinsk
forskning utvecklingen produkter och förbättradeär levnadsvill-av nya
kor emellertid förknippade med höga kostnader. Universiteten och hög-
skolorna saknar de behövs för säkra omsättningenattresurser som av ny
kunskap till nyttigheter och förbättrade levnadsvillkor för männi-nya
skor. alla dessa förDärav myndigheterna, industrin och lärosäte-staten,

initiativ med kompetenscentra, kontaktsekretariat, tek-na gemensamma
nopoler, industriforskningsinstitut, teknikparker, teknikbrostiftelser och
sarnrådsgrupper mellan forskare och forskning. De läkareavnämare av

forskar med utveckling läkemedel för sina patienter saknarsom av nya
de för denna utveckling, risktagandeoch det förenat därmed,ärsom
nödvändiga kommersiella medlen. ingenjörerDe forskar med ut-som
veckling metallegeringar och dataprogram påsaknar motsva-av nya nya

tillräckligarande kommersiella medel inom den akademiska forsk-sätt
ningssfáren.

Ett samarbete mellan universitetsforskare såledesoch industrinära är
önskvärt medborgarnas perspektiv eftersom dessa är avnämareytterstur

ocksåforskning. Det önskvärt forskningens och indust-är statens,av ur
rins sådanaperspektiv. Uppgiften etablera samarbetsfomier såär att att
de olika aktörernas intressen kan tillgodoses. I relationen mellan indust-
rin och universitetsforskningen bör beakta både principerna öp-man om
penhet och frihet, också den kommersiella risktagarens legitima in-men

få ekonomisk förersättning den ekonomiska risktresse att tarav man
och för bevara viktiga företagshemligheter i konkurrensutsattatt en
verksamhet. önskemålFöretagens legitima sekretess finns redanom
rättsligt reglerad i sekretesslagen.

SverigesI universitets- och högskoleförbunds förslag till avtal forsk-om
ningsfinansiering finns modeller för hur avtalspartema kan hantera po-
tentiella intressekonflikter. Forskarsamhället har intresse att snarastav
möjligt publicera sina resultat i enlighet med den angivna principen om
öppenhet. Den kommersiella har ibland intresse ocksåparten attav un-
dersöka forskningsresultatens patenterbarhet. I avtalet mellan forskaren,
forskarens institution och den kommersiella vanligenavsättsparten en

månadertid för3-6 patentansökan skall kunna lämnas in. Där-att en
efter kan forskaren publicera sina resultat. Därmed tillgodoses både kra-

öppenhet och hänsyn till den kommersiella legitima intres-vet partens
sen.
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i siguppmärksammapatentfrågoma ärbörBeträffande patentattman
kunskapsöverföring. Patentochför främja insyninstrument att gerett

kun-användandetreglerar endastpå kunskap denmonopolinte utan av
kun-offentliga, vilketPatentansökningar görvinstsyfte. ärskapen för att

förbättrade metodervidareutvecklade ochspridasskap kan om nya
pålåsasföretagshemligheter ellerskall förblidessa ettistället för att

institutionforskaren, forskarensmellanavtalforskningslaboratorium. I
till det sk.hänsynkankommersielle intressentenoch den taman

tillårs1949 lagstycket i§ 2 rättenenligt llärarundantaget" ar-om
högskolorochinnebär universitetuppfinningar, vilkenbetstagares att

delärarna inteuppfinningarnågon till de gör,inte har rätt omenssom
lokalerarbetsgivarensutnyttjandeoch medarbetstidbetaldgörs av

utrustning eller hög-universitetetforskaren medgeavtal kanIoch ett
royalty ochforskningsresultat vissexploateraskolan moträtt ettatten

ipublicera resultatenviss tideftermedgivandemed rätt att en ve-enav
påpekat innebär lärarun-NYFOR-kommitténtidskrift. Somtenskaplig
sin frihet inteutnyttjaockså forskarenför att patente-dantaget rätt atten

skydddärför viktigtLärarundantagetforskningsresultat. utgör ettettra
frihet.forskningensför

förhållandemåsteuppfinning denna ipåerhållaFör patentatt vara nyen
skall ieller forskningsresultatetUppfmningenredan känt.till vad ärsom

uppfinningshöjd. grundregelDennaspråkbruk visshapatentlagens en
föremålbli förkunskap inte kanpubliceradredaninnebär att en pa-en

tentansökan. vetenskapliga resul-publiceringenförsenainteFör att av
nådatid ofsärskild periodinförtländeri andrahartat gra-enman

påkan sökamedgervilkenpatentlagstiftningen,ice patentatt enman
dennapublicering. USAtidsperiod efter I ärinom vissuppfinning enen

år. åstadkommatvå Förår i Kanada denochperiod är attett en av-
kommersiellaforskningsfinansiärs legitimavägning mellan externen

avtalsärskiltpublicering kanoch forskarens intresseintressen ettav
nådatid stipuleras.del denförupprättas somen av

4 1996:70, 201.SOUNYFOR-kommittén, s.
5 juridiken. Aktuell debattGentekniken ochdettadiskussionFör omom seen

Forskningsrådsnämnden,Kä1la/38 Utgivengentekniken,patençfrågor inom av
Nordiskapå liv, Nord 1993:2, UtgivenPatentfebruari 1992 och;Stockholm i av

Ministerrådet, 1992.Köpenhamn
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6.8 minska riskenAtt otillbörligför

påverkan icke-vetenskapligaav

intressen

Det finns enligt starka skäl för utvecklaresonemanget attovan samver-
kan mellan universitetsforskama, näringsliv och organisationer. En ur
forskningsetikens frågaperspektiv viktig forskareär styrs ettom en
otillbörligt i sitt arbete grund beroendeförhållanden sådanasätt tillav
finansiella eller andra intressen. Bör till forskningexempel tobak ochom

tobaksbolagentobakens skadeverkningar finansieras av

Empiriska undersökningar forskning kring kalciumflödeshämrnare vidav
behandling för högt blodtryck detoch möjliga sambandet med förhöj-av
da risker för hjärtinfarkt följd behandlingen, blev under tidsom en av en
föremål för intensiv vetenskaplig diskussion i olika vetenskapliga tid-en
skrifter. En forskare gick igenom 70 vetenskapliga artiklargrupp om
kalciumflödeshämmare. fann författareMan förordar använd-att som
ningen dessa oftare finansiellt stödda tillverkarna dessaav var av av me-
del eller läkemedelsindustrin i Författare förhöll sigstort.av som neu-
trala eller kritiska hade sällan dessa ekonomiska bindningar. Resultaten
kan tolkas olika och bör försiktigsätt, med dra alltförattman vara
snabba slutsatser. Det kan inte uteslutas beroendeförhållandet tillatt

forskningsresultaten.industrin påverkatkan ha Samtidigt behöver en
association mellan läkemedelsbolag och forskare samtidigt finan-ärsom
sierade bolagen och vetenskapligt stöd för bolagens läkemedel inteav ger
innebära forskare sina vetenskapliga krav. enkelEnatt tummaten
förklaring det gäller kalciumflödeshämmarenär kan de utpekadeattvara
forskarna helt enkelt har kunskap dessa läkemedel vadstörre änen om
de andra forskarna har. Det finns inte heller något motsäger att ettsom
ekonomiskt beroendeförhållande till industrin kan ha inverkat tolk-
ningen resultaten.av

6 Bolinder, Gunilla, Tobaksforskning för tobakspengar forskningsetisken-
konflikt, Bischofberger, Erwin, Dominique, Elisabeth, Hagenfeldt, Kerstin
red., Medicinsk etik -från tillteori praktik, Bonnier Utbildning, 1995, 116-s.
125.

Stelfox, Henry Thomas, al., Conflict of interest the debate calciun-et over
channel antagonists, EnglandThe New Journal of Medicine, 1998;338:101-.
Diskussionen redogjordes för Lars Holmberg, kirurg och cancerforskare, 1dav
det kommittén anordnade seminariet intressekonflikter i forskningenav om
1998-02-11.
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tobaksforskaresmellanassociationvisar veten-liknandePå sätt enen
vetenskapligafinansieringskälla detinteoch dennesarbeteskapliga att

forskningsetiskeller missbrukats. Uröverskriditshararbetets normer
hafinnspåskina "biasallvarligtlika utan attsynvinkel det attär att en

bias"deninte redovisaförhåller såsigdetbevisat att som manatt som
problematisktalltså etisktDetmedveten ärforskarefaktiskt är om.som

be-intressekonflikt sällanotillbörlignågon föranklagardenatt ensom
teknikenanvändamednöja sigkannågot oftabevisa atthöver utan

förenkladpå dettakanförlängningen sättassociation. Ibyguilt en
ochvetenskapliga arbeteforskaresmellansammankopplingpåstådd en

arbeten.vissa forskarestillfinansieringskälla ledadennes censur av

finansiella in-särskiljaockså orimligtdettidigarepåpekats attSom är
påverka dentänkaskanintressenfrån andra opar-typer somtressen av

karri-Så kanbedömningen.vetenskapligaobjektiva t.ex.ochtiska
påverka bedömningentänkas ävenintressenideologiskaochärintressen

identifiera. Detsvårarekanmöjligt ännusambanden här attvaraomom
otillbörligmed intres-tillbotemedlet för komma rättaviktigaste att en

vetenskapssamhällettillhandahållesvetenskapensepåverkan avav
tidskriftervetenskapligaipubliceringseminarier,Vetenskapligasjälvt.

diskussionvetenskapligockså övrigti öppenreview ochmed enpeer
detidealetvill försvaramedlenbästadetorde ommanomvara

foradessakunskapssökandet. Det ärförutsättningslösa mangenom
vilkasteorierbakomliggandedehållbarhetenockså kan pröva genomav

välverkligheten. Detförklaraförsökerochbetraktar ut-perspektiv man
bästadettorde argumentet.förda experimentet utgöra

Öppen bindningarredovisning6.9 av

bindningarredovisa debordeforskareföreslagitshar somDet att en
intressekonflikt.otillbörligmisstänkaskälkunna utgöraskulle att en

biomedicinskahåll denmånga inomidagredanpraktiserasDetta
mednöja sigbör Bördå sättas.Frågan gränsenforskningen. är manvar
oli-medlemskap imalbörellerfinansiella intressen taredovisa manatt

etikforskareBörkyrkliga intressen t.ex.organisationer, somka enosv.
Svenskaimedlemhonfrågeställningar ärdjuretiskamed attarbetar ange

plågsamma djur-samfundetNordiskaiellerNaturskyddsföreningen mot
medlem ihanforskarereligionsvetenskaplig ärattförsök Bör angeen

medlemhannationalekonom ärkyrka Bör attluthersk avangeenen
Arbetsgivareföre-från SvenskafinansieringsinharellerModeraterna

engageradfackligthanarbetslivsforskare ärattBörningen angeen
föreslå redo-skall öppenbörgivetinte gränsen enDet är manomvar



194 Intressekonflikter forskningeni SOU 1999:4

visning intressen kan grund för potentiella intressekon-utgöraav som
flikter visavi den sanningssökande vetenskapen. Om det dessutom för-
håller sig så den sådan intresserelation kommer bliatt som anger atten

för och inte bli föremål för objektiv ochutsatt opartisk be-censur en
dönming avseende tillförlitligheten i de vetenskapliga anspråken detär
mycket tveksamt driva sådant krav.att ett

Man skulle emellertid kunna vända sådanochresonemanget se en
redovisning möjlighet för forskaren redovisa sådantöppetattsom en

andra inte skulle dra sig för misstänkliggöra det inte redovi-attsom om
sades. Den redovisar potentiell intressekonflikt attsom en genom ange

fmansieringskälla, konsultuppdrag eller föreningstillhörighett.ex. detgör
enligt detta i säker förvissningsätt dessa intresserelationeratt attse om

påverkatinte den vetenskapliga bedömningen. Forskaren själv såtar att
initiativet och bevisbördan för påvisasäga bias något hållatt en

faller åklagare.eventuell Beträffande sådant föreningstill-en som
hörighet, religiös bekännelse politiska åsikteroch torde tryckfrihetsför-
ordningen lägga hinder i för krav redovisningvägen intressere-ett av
lationer. Finansiella intresserelationer sannolikt detär enda skullesom
efter praktiska och juridiska hänsynstaganden möjligt efterfråga.attvara
Detta hindrar dock inte stårdet varje forskare fritt initiativatt att eget
redovisa andra potentiella intressekonflikter.

3 kap 7 § högskolelagen medger lärare sigrätt bisysslor,ägna dvsatt
vid sidan sin tjänst inneha anställning eller uppdrag elleratt utövaav

verksamhet forskning eller utvecklingsarbete inom tjänstenssom avser
ämnesområde, läraren inte därigenom skadar allmänhetens förtroen-om
de för högskolan. Samma ordning finns inskriven i 7 § lagen offent-om
lig anställning varför denna princip bisysslor också gäller forskareom
inom sektorsforskningen och myndighetsdriven forskning. I 4 kapannan
23 § högskoleförordningen stadgas högskolan skall råd huru-att ge om
vida viss bisyssla kan förenlig med närrmda bestämmelse. Be-en anses
träffande redovisning bisysslor utarbetas enligt uppgift för närvaran-av
de flera universitet och högskolor ordningar. sådanEn ordning skulle
mycket väl kunna innehålla formulering innebär forskareatten som en

sådanabör intressebindningar kan grund för potenti-utgörauppge som
ella intressekonflikter. Forskarna kan själva initiativ i denna riktningta

på de allmänt förekommande websidor där verksamhetatt ochgenom nu
forskare sådanaföra uppgifter. utgångspunktMed frånpresenteras
universitetens och högskolornas tredje uppgift och vikten samverkanav
mellan universitet/högskolor, näringsliv och andra organisationer torde

fyllig presentation härvidlag bådetjäna marknadsförande syfte ochetten
förtroendeskapande.vara
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huruvidaintejävsproblematiken gäller problemetmedfalletiPrecis som
intressebind-påverkas sinalåtit sigbedömer han/honforskaren att av

forskarenverkligen förelegat. Att öp-kopplingarvilkaningar, utan som
före-perspektivforskningsetisktdärför attdessaredovisar är ettpet ur

allmän-ochÖkad kommunikation forskaremellanochinformationdra.
intresse-medvetenhet olikaökadföljandedärav typerochhet, avom

för-kani forskningen,fungerakanhur dessaochbindningar nyansera
medvetenheteninte leda tillfår dockDetproblemet.ståelsen att omav

forskningsre-ochforskarnariskerarintressenekonomiska styraattatt
bagatel-problemet/riskenminskar, dvsotillbörligt attsättsultaten ett

liseras.

fråga,dennadetaljreglera imöjligtdet intebedömerKommittén är attatt
den bästaintressebindningarolikaredovisande äröppetatt ett avmen

bevarasamtidigtpåverkan ochotillbörligförminska riskenvägen att
hand forska-i förstaDetforskningen.förtroende ärförallmänhetens

vilkabedömaarbetsgivarenshandi andra attansvareget ansvarrens --
forskningsprojek-aktuellaredovisa i detrelevantabindningar är attsom

möjligavinnerforskningen öppen-störstavisarErfarenheten atttet.
het.

föreslår därför:KommitténrekommendationövergripandeSom en

ekonomiska bindningar,redovisaskallalltidforskareatt
forsk-bedrivermyndigheterandraochhögskolorochuniversitetatt som

bisysslorredovisningarbetstagaresavseenderiktlinjerining sina an-av
detta samt,ger

införprivaträttsliga formeridrivsforskningsinrättningar mot-att som
arbetsordningar.riktlinjer i sinasvarande
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ipersonuppgifterAnvändning7 av

forskningen

kapitletSammanfattning av

granskningforskningsetiskutformningenstuderat avharKommittén av
Användningenanvändninginnefattar avprojekt personnummer.avsom

forskningssammanhang,iinformationmedicinskochgenetisk annan
forsk-konstaterarKommittén attanalyserats.harDNA-analyser,ex.

utredningsdirektivenpersonuppgifter sedanpåbaseradeningsprojekt
uppfatt-Kommitténsmedförenliglagreglering ärfåttharskrevs somen

föremål för be-skall blimänniskainbegriperforskningallning att som
informeratPrincipenkommitté.forskningsetisk sam-dömning omav

forskningsregister.godkännandeförutgångspunktentycke bör avvara
särskilt.måste motiverasprincipfrån dennaEventuella avsteg

hälsodatare-personuppgiftslagen,lagarnadeKommittén att nyaanser
denvämandede kravtillgodoservårdregisterlagenoch omgisterlagen

personuppgiftermed hjälpforskningvidintegriteten sompersonliga av
allmän-förutsättning för attochställa ärharallmänheten rätt att ensom

skallinteforskning äventy-personuppgiftsbaseradförförtroendehetens
ochhälsodataregistrenrörandelagstiftningenKommittén attanserras.

med hjälpforskninginnebördenmedförtydligas att avbörvårdregistren
och pri-landstingivårdregistrenochhälsodataregistermyndigheternas

prövning.forskningsetiskgenomförasfårvård inte utanvat

detsvår roll därochviktigharkommittéemaforskningsetiskaDe en
förriskerochmetodikochforskningsrelevansbåde bedömagäller att

forskningsetiska kom-deangelägetdärförintegritetsintrång. attDet är
utveckladvälEnkompetens.epidemiologisktillgång tillharrnittéema
enskildesdenskydd förtillräckligtnödvändigt,lagstiftning är ett men

personregisteransva-påligger attDetintegritet. ansvaretstörsta
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rig/forskare kontinuerligt säkerhetsrutinersinaöver och tillser attser
lagstiftamas intentioner tillämpas i praktiskadet arbetet.

Frågan hur de s.k. biobankerna skall regleras angelägen ochärom
komplicerad bådeoch har etiska och näringspolitiska dimensioner. Ny
teknik med möjligheten till DNA-sekvensering kan informationge om
arvsanlag och förekomsten ärftliga sjukdomar. Detta behand-av ger nya
lingsmöjligheter samtidigt etiska problem. Biobankerna ärmen reser nya
viktiga hjälpmedel för forskarna i utprovandet säkrare läkemedelav nya

samtidigt kan informationen integritetskänslig och den genetis-men vara
ka informationen angår inte bara den undersökta individen ocksåutan
dennes släktingar. Innan etiska riktlinjer utformas för användningen av
denna form medicinsk infomiation måste de olika intressen stårav som

fåspel djupgående sådananalys. En analys har inte bedömtsen vara
möjlig inom för den stårtid till Kommitténs förfogande.ramen som
Kommittén föreslår därför forskning med hjälp biobankeratt av
skyndsamt skall bli föremål för särskild utredning. sådanI utredningen
bör ingå uppdrag analysera hur genetisk informationett böratt behand-
las i journaler och register, i den mån dessa frågor inte behandlas inom
bioteknikutredningen.

7.1 Utredningens direktiv

Utredningen skall bakgrund Datalagskommitténs förslag,mot av un-
dersöka lägga förslag till utformning forskningsetisksamt gransk-av

sådananing projekt innefattar användningav som av personnummer.

7.2 Kommitténs arbetssätt och
kunskapsunderlag

Professor Måns Rosén vid Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen,
har tagit fram expertunderlag för Kommitténs räkning.ett Barbro Wes-
terholm, ordförande i Kommittén, tidigare ledamot Datainspektionensav
styrelse, adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi vid Karolinska
institutet och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen har sedan skri-
vit underlaget till kapitlet biståndmed Lars Weinehall, ledamotav av
Kommittén, läkare, tidigare ledamot hälsodatautredningen.av
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Bakgrund7.3

År inrättandetreglerar1973:289,datalagSverigefick1973 somen
databehandling.automatiskhjälpmedpersonregisterförandetoch avav

tillsynochhandläggningförmedinrättadesDatainspektionen avansvar
ansökning-Datainspektionenerhöllområdet. Ganskaärenden inom snart

forskningsändamål.personregister förbefintligaanvändning avar om
forskningsregisterinrättandeockså ansökningarfickMan nyaavom

tillståndspröv-stod klartDetsig attgrundade personnummer.som
ochsamhällsnyttaforskningensmellanavvägninginrymdeningen en

informeratFråganintegriteten.personligaintrång i denförrisken om
detIblandaktualiserades.persondataanvändningentillsamtycke varav

rördedetsådant. Eftersomefterhand inhämtaimöjligtpraktisktinte att
forslmings-tillärendendelremitteradesövervägandenetiskasig enom

ställningstagande.Datainspektionensinförkommittéeretiska

personregisterfrånutgångspunktmedforskningblev1980-taletUnder
det s.k.kanexempelSom nämnas metropo-debatt.intensivföremål för

upptäckthadeoch Expressen ettNyheterDagenslitärendet. person-
föd-15.000omfattadeforskningsregister,nummerbaserat personersom
ochövervakning""hemligibeskrevsRegistrets1953.da termer som

Datainspek-godkäntsregistretAttprivatliv".enskildasi"snokande av
Socialstyrel-samtidigt komUngefärbetydelse.ingentillmättestionen

"titthålsregistret".benämndesDetifrågasättas.födelseregister attsens
fosterskadormisstankarundersökaanvändes förbl.a.registret attAtt om

betydelsefullt.hellersågs inteorsakerorsakade yttre somav

Datain-fråga.kontroversiellbliregisterforskningenPolitiskt kom att en
frånkritiksinvilket ihållning, rönterestriktiv turintogspektionen en

för bl.a.medtillsynsmyndigheterockså frånforskarvärlden ansvarmen
riskvärdering.

och ef-Samordningi sinFRNForskningsrådsnänmden rapporttog
individbaserad forskninglongitudinell ochindividdata förterfrågan av

användasdatamaterial kanviktigt dethur ärbl.a. att stora1994 avupp
sekretessproblematikenoch hurinriktningolikaoch medmånga forskare

tillgångfå tillskulleforskareförFörutsättningen atthanteras.kan en
sådantpåuppgifterna sätthandhade attde ettregisteruppgifter i attvar

informationenskadas,kundeinte attindividerenskilda t.ex. somgenom
forskaretikdenFRNoffentlig.blevavsåg inte attdem tog ge-somupp

med dennasamarbetarforskarebland typåren byggts avsomuppnom
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studier, mycket starkt betonar skyddet individuppgifterde finns iav som
forskningsrnaterialen. skrevFRN också det värdeatt stortvore av om

i framtida registerlag avskilde forskningsregister och definierademan en
dem individbaserat material, enbart användas för forskning ochattsom
från vilka uppgifter enskilda identiñerbara individer inte förs vidare iom
någon form. Om denna dåregel redan gällde i ocksåpraktiken lag-som
fästes skulle människor kunna lämna information till forskningspro-ett
jekt med trygghet.större

Datalagstiftningen och användningen personuppgifterav
föremålharpersonnummer varit för rad utredningar alltsedanen sena-

tvåhälften 1970-talet. De med intresse för kommit-störstsenaste,re av
tén forskningsetik, Hälsodatakommittén SOUär 1995:95 och Da-om
talagskommittén bådaSOU 1997:39 behandlat och riskernyttasom
vid forskning i vilken personuppgifter utgångspunkt för forsk-utgör en
ningsprojekt. Utredningamas förslag har våren 1998 resulterat i tre nya
lagar: Personuppgiftslagen 1998:208, Lagen hälsodataregisterom
1998:543 och vårdregisterLagen 1998:544om

7.4 Vad med personuppgiftmenas

Med personuppgift all slags information direkt eller indirektmenas som
kan hänföras till fysisk i livet. Attär användaen person som person-

det säkrasteär uppgifternasättet relaterade tillatt veta ärnummer vem
eftersom det bara finns individ kan ha specifiktetten som personnum-

Även och adress ofta tillräckligaär försammantagetmer. attnanm
identifiera individ, det kan finnas tillfällen då två individer kanen men
förväxlas, de har och bor adress. Vissat.ex. om samma namn samma
uppgifter känslig vill individ inte skall tillgängli-naturav man som vara

för alla. Uppgifter hälsa och sexualliv, åsikterpolitiska be-etc.ga om
döms de flesta känsliga. sådanaI fall det oerhört viktigtärav som att

Åuppgifterna inte skadar den enskilda individens integritet. andra sidan
kan konsekvenserna inte registrera och använda personuppgifterattav
också bli mycket allvarliga. Inom hälso- och sjukvården det viktigtär att
ha uppgifter registrerade individens tidigare sjukdomshistoria, blod-om

vid akut omhändertagande medvetslösetc. Per-t.ex.grupp av en person.
oftast den säkraste identifieringen. Konsekvensernasonnummer ger av

bank överför till fel kan ocksåatt allvarliga. Ex-en pengar person vara
rnångfaldigas,emplen kan visar det finns både fördelar och ris-attmen

ker med registrera personuppgifter.att
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vågskålEtisk7.5

forsk-allkräver,personuppgifter i forskning nästananvändaAtt som
kostnader. Iochriskervärderarningsverksamhet, nytta motatt man

beaktas:följande aspektersammanhang bördetta
kränkt;blirregistrerades integritetför deriskerl att. tillhandahållaregistrera ochförkostnader/alternativkostnader att per-

forskning och;försonuppgifter
samhällsnytta.

redovisningutgångspunkt förnedandiskuterasaspekterDessa ensom en
grundtilloch liggertagitriksdagenställningstagandende somsomav

häl-personuppgifter ochoch regelsystemlagstiftningnuvarandeför om
sodataregister.

integritetsintrångRisker för

risk förforskningen finns detpersonuppgifter ianvända attGenom att en
i samhälletshotad. liggerbli Detskulle kunnaintegritetregistreradesde

åtgärderalla deoch vidtaallvardenna riskintresse största attatt ta
går aldrig byggadockrisk. Detminimerar denna ett systematt uppsom

måste emel-ske. Riskernaskulle kunnamissbrukutesluterhelt attsom
uppnås.kanförhållande till de vinstersmå ibedömaslertid somsom

intres-utifrån värdering vilkamåste bedömasriskenStorleken aven
och kunskapmissbrukaspå personuppgifterskulle vinna attsenter som

integritet. Denskydda individensåtgärder förolikaeffekterna attavom
kunna uppkommaskulle teoretisktmissbrukformenallvarligaste omav

spel,landspelreglerna idemokratiskade attsattesett manex.ur
sjukdoms-med visstetnisk ellerspåra vissskulle ettpersonergruppen

rädslan förskälförfölja. historiskaville Avtillstånd är att per-mansom
förvaritockså i ländersonuppgifter missbrukas större utsatta ensom

skulle hända idettaSannolikhetenTyskland.sådan händelse, i attt.ex.
förhål-liten. Förändrasbedömasfår närvarandedock förSverige som

förplanfinnsförändras. Detlagstiftningen behöva ävenlandena kan en
såkatastroferkrig elleri händelseskall hanterascentrala registerhur av

händer.ikommerde inte orättaatt

någrakunna haskullefå störrei övrigt intressentgrupperfinnsDet som
ekonomiska vinster. En-personuppgifter missbrukas,vinster t.ex.attav

någotandra ochtillnaturligtvis hysa sättindivider kanskilda agg
någotockså viljanyfikenhet kanskada dem ochvilja veta om enmanav
tidskrävandefrån nyfikenhet tilleller kändis. Men stegetgranne en
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brottsliga handlingar långt. Detär mycket begränsade antalet personer
har behörighet hantera och bearbeta personuppgifter,att dvs.som främst

forskare och registeransvariga, har inget påvinna data missbru-att att
kas. Det ligger istället i deras egenintresse data inte missbrukas.att

Registerdata med personuppgifter för forskning innehåller personnum-
rneruppgift, vanligtvis inte och adress. Personnummer får imen namn
dessa sammanhang ochän adress. För kun-anonymtanses mer attnanm

missbruka data måste därför medvetet först framna taman personnum-
individ från källa och sedan avsiktligt söka efter uppgiftermer en en

denna individ i register. Registeransvariga och forskareett använderom
dessutom bara personuppgifter under den korta tidsperiod behövssom
för sammanföra individdata från olika källor.att Under analysskedet
bearbetas data i avidentifierad form.

De nationella personregister hälsa och sociala förhållandenrör fårsom
enbart användas för forskning och statistik. Detsamma gäller de forsk-
ningsregister byggs enskilda forskare eller forskargrupper.som upp av
Dessa personregister får därför aldrig användas för vidta några åt-att
gärder påverkar individens situation. Det begränsade ändamåletsom
med personregistren riskerna för missbrukgör minskar ochatt kon-att
sekvenserna felaktig uppgift i registret inte blir lika allvarliga.av en
Lagstiftningen beskrivs längre fram inärmare kapitlet.

Det finns med andra ord för närvarande inga starka intressentgrupper
skulle vinna mycket på persondata missbrukas. Däremot kanatt detsom

finnas enskilda individer skulle vinster data enskildaattsom se av om
individer missbrukas. Oberoende intresset för missbruka dataattav om

litet så måsteär sekretesskyddet mycket väl utvecklat. Det ärvara en
förtroendefråga de registrerats. Uppbyggnadengentemot personer som

sekretesskyddet för persondata i Sverige redovisas i kapitlet.av senare
De praktiska erfarenheterna hantera persondata i centrala registerattav
visar emellertid efter decenniers användning mycket skydd.ett gott
Det finns efter års40 användning inteän enda känt fall miss-ettmer av
bruk.

Den grundläggande tanken i forskningssammanhang läm-är att personer
informerat samtycke för delta. allaI dessa sammanhangatt överläm-nar
då beslutet värdering och risker till den enskildanytta indivi-nas om av

den. Det etiska problemet mindre, fortfarandeär obefintligt. Na-men
turligtvis kan känna delta de inte villatt trotspersoner atten press ge-

de någoni mening står i beroendeställningatt till forskaren,nom ärex.
under behandling. Ett frånundantag regeln informerat samtyckeom
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beslutatharstatsmakternaforskningsregisterförgällerdetfinns och som
bedömningenhar gjortregisterdessaförordning. Förochi lag manom

eko-ellerpraktisktoch detsamhällsnyttamycket attharde storatt en
samtycke. Imed informeratregisteromöjligt upprättanomiskt ettär att

politiker-dvs.folkvaldade representantema,kanfall sägadessa attman
å medborgaresallasamtycke väg-informeratharriksdagen,i ettgettna

frånundantagnanärvarandeförregister ärmedicinska re-De somnar.
medicinsktochmissbildnings-samtyckeinformerat ärgeln cancer-,om

sjukvårdsregistret.läkemedelsbiverkningsregistret samtfödelseregistret,

persondataregistreraförKostnader att

registreraförresursuppoffringenellerkostnaderna atttotalaDe person-
be-mycket Försjukvården görahälso- och är attstora.idata ent.ex.

personuppgifter föranvändaikostnadseffektivitetendönming attav
marginella kost-studera deadekvatemellertiddet attforskning mestär

deochdendvs.uppkommer, extraeffekter nyttaoch extranader som
forskning.förpersondata utnyttjasförtillkommerkostnader attsom

personuppgifterregistreringgrundläggandedenförKostnaderna somav
behand-effekternapatient ellerbehandlavårda ochbehövs för avatt en
de kost-bör allasådan analys. Däremotimedintedärförling bör tas en

enbartinsamlasinformationföljduppkommer attnader avensomsom
hänföraskankostnaderdemed, liksomforskningsändamålför tas som

ochlagraforskningsregistertillpersondataöverföra samt atttill att
bearbet-behövs förLikaså börforskningsregistret.hantera resurser som

mindrebetydligtkostnader dock äninbegripas. Dessa äranalysochning
Kost-vård behandling.med ellersambandregistrering iförkostnaderna

användningalternativtillrelationidessutomnaderna skall sättas aven
siniforskningen kanpersondata iutnyttja turallsinteAttresurserna.

måste inoch sättasellerkunskapsförlustertillleda att pengarresurser
kunskap.förnågon attannanstans sammage

samhällsnytta

forskningenipersonuppgifteranvändamedriskerochKostnader att
kanforskningsresultatendenalltsåskall vägas nytta generera.mot som

mångaiforskningbara förinte ävenanvändsregisteri utanPersondata
identifieraverksamhet,planeraförsammanhang,andra att pro-enex.

uppföljning ochkvalitetssäkring,mål, fördelaformulerablem, resurser,
individdata,tillämpningar behövs intedessaflerautvärdering. I menav

antaletuppgiftenkelsådanfå framför personer somäven att somen
bara finnsindividuppgifter. detOmbehövsviss diagnosförvårdats en

går det inteviss diagnosför sä-vårdtillfällen attantaletuppgifter enom
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vårdats gånger ellertio tio vårdatsga om personen om personer en
gång.

Personnummer påunik identitet individenär vilket det möjligtgören att
för forskningsändamål sarnrnanlänka information insamlatssom om per-

vid olika tillfállen. Detta nödvändigt förär följa effekternasonen att upp
gårhur det för individer genomgått viss behandling eller förav som en

vilka gjort vissa insatser. ocksåDe nödvändigaär för studeraman att
det finns något samband mellan individ för vissattom exponeratsen en

riskfaktor och eventuellt insjuknande kanske många årett senare.

Personregister utnyttjas flitigt forskarsamhället. Enbart de nationellaav
medicinska registren får 500 beställningar år från forskare vilkac:a per
resulterar i tusentals vetenskapliga publikationer. Till detta skall läggas

omfattande vetenskaplig utgåendeproduktion från register meden per-
sonuppgifter lagts forskare regionalt och lokalt. Registrensom upp av

ocksåflitigt inom andra samhällssektorer, förutnyttas analyserex. av
förhållanden.sociala

Några7.6 exempel studier utförda med
hjälp personregisterav

Exempel 1:Vilka risker har olika yrkesgrupper få canceratt

Genom beslut Datainspektionen 1977 skapades det första Cancer-av
miljöregistret, syfte besvara frågan olika yrkesgrupperattvars var om
löper olika risker utveckla Yrkesuppgifter hämtades frånatt cancer.
Folk- och Bostadsräkningar medan uppgifter individer i dessa yrkes-om

frånhämtades Cancerregistret. Här fann asbes-grupper attman ex.
texposition ökade risken för lungsäckscancer och trädammsarbete risken
för I uppdateringarnäscancer. där följde de haftsenare man som samma

bådeyrke 1960 och 1970 därmedoch haft långvarig exponering fören
eventuell yrkesrisk, kunde bekräfta vissa tidigare misstänktaen man

överrisker, överrisken för läppcancer hos jordbrukare och fiskaresom
och överrisken för lungcancer hos gruvarbetare. Däremot kunde inte
misstanken samband urinblåsecancermellan och arbete tandtek-om som

bekräftasniker eller hjärntumörer och arbete lokföraresom

Cancer-Miljöregistret 1960-70. Stockholm: EpC, Socialstyrelsen, 1994 EpC-
1994:4rapport
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barnetgraviditet nyföddadetunderSkadar rökning2:Exempel

regeringsbeslut och1972inrättadesfödelseregistretMedicinska genom
1965 eftertillkomMissbildningsregistretmed1980slogs somsamman

för-upptäckatidigtdet möjligtRegistretneurosedynkatastrofen. gör att
olikastuderaocksårnissbildningsfrekvens närmareattiändringar men
Häri-fostret.påverkakan tänkasvilkagraviditetenunderförhållanden

tobaks-modernsförbarnvisa utsattskunde att somex.mangenom
dödlighet Resul-och högrefödelsevikthar lägrefosterlivetunderbruk

slutamödrarblivandehjälpaför atttill insatsernalett atthar atttaten
intensifierats.röka

Ökar neurologiskaförzimeldin riskenläkemedletExempel
sjukdomar

depression,läkemedelregistrerades mot1980-talet nyttettmittenI av
mindremedföraprövningarkliniskautfördaenligtDetzimeldin. angavs

åretUndermarknaden.då fannsdebiverkningar somän preparat som
förlamnings-läkemedelsbiverkningsregistret rapportererhöllföljde om

användenågra patienterhossyndromGuillain-Barréstillstånd som
och för-läkemedletmellansambandförelågMisstankemedlet. ettom

finnsuppgifter i de register överanvändaGenomlanmingama. somatt
vårdatspatienterhitta dekundesjukhusvårdadepatienter somman

defå uppgiftoch använtförlamningenaktuelladenförsjukhus om
mångavisade siginsjuknandet. Det oväntatvid atteller intezimeldin

misstankarnabeslut blevsocialstyrelsensoch attdethade gjort sam-om
marknadenfråndrogsläkemedletså starkaband attvar

förbättratsiöverlevnaden4: HarExempel cancer

och detkontinuerligt ärutvecklasbehandlingförmetoderNya cancerav
förbättratscancerpatienteröverlevnaden förbelysadärför viktigt att om

tillgängligahjälpMedmetoderna.deanvändning re-avnyaavgenom
dia-samtligaöverlevnaden förföljakunnathargister sompersonerman

barnet.2 graviditet skadarRökning underL-E,HolmOtterblad-Olausson
and suddensmokingCigaretteHaglund B,4707-9;l995;92,Läkartidningen,

supplPaediatrica, 1993;Actathe debate,inpointssalientSomesyndrome.death
389, 37-9.
3 syndromeGuillan-BarréB-E,WiholmSidénP-O,OstennanFagius J.,

and Psychi-Neurology, NeurosurgeryJournal ofzimeldinefollowing treatment,
65-9.48,1985,any,
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1991.4gnosticerats med under perioden 1961 till relativaDen 10-cancer
års överlevnaden förbättrades från 33 1961 till 44 förprocent procent
dem diagnosticerades 1981. Den positiva utvecklingen beror fram-som
för påallt bättre diagnosmetoder och tidigare upptäckt minskadesamt
risker vid operation. För barnleukemier, testikelcancer och Hodgkins
sjukdom har förbättrade behandlingsmetoder haft effekt. För andrastor
cancerformer har tillgängliga behandlingsmetoder däremot haft måttliga
effekter överlevnaden.

Exempel 5: Minskar östrogenbehandling risken för höftfrakturer

I början 1980-talet väcktes misstanken östrogenbehandling iattav sam-
band med klimakteriet kunde öka risken för i livmodertappen. Encancer
forskargrupp i Uppsala initiativ till uppföljningtog 23.000 kvinnoren av

stod på denna behandling. Resultaten den undersökningen visadesom av
använde tillsammansöstrogen medatt hormonom man ett annat pro--

risken försumbar. Man har sedan följt dennagestogen kvin-var grupp-
med avseende på andra sjukdomar och funnit denna hormonbe-nor att

handling minskar risken för höftfrakturer med 30 40 inomprocent en-sexårsperiodrl

ÖkarExempel 6: K-vitamin till nyfödda risken för bamcancer

Vitamin K tillförs alla nyfödda för förebygga tidiga blödningaratt i
hjärnan. I studie utförd i England fann statistisktoväntaten ett sä-man
kerställt samband mellan intramuskulär injektion vitamin tillKav ny-
födda och ökad risk under barndomen utvecklaatt Dennaen stu-cancer.
die väckte internationell uppmärksamhet. Eftersomstor Socialstyrelsen
rekommenderat intramuskulär profylax med K-vitamin genomfördes på

månader studie i Sverige med hjälptre samköming det Medi-en av av
cinska födelseregistret och Cancerregistret. Den svenska studien som
publicerades nationellt och internationellt visade inget samband mellan

barncanceröK-vitaminprofylax och Den brittiska studien omfattade 195

4 Stenbeck M, Rosén M, eds., Cancer survival Sweden during three decades,
1961-91, Acta Oncologica 1995;34 suppl 124ff; Stenbeck M, Rosén M,
Förbättrad överlevnad vid i Sverige Läkartidningen 1995; 92, 4710-4.cancer
5 Persson Adami H-O, Lindberg B Johansson E D B, Manell Characte-
ristics of estrogen-treated Acta Obstetrica Gynecologiea Scandinavica,women,
1983, 62, 297-302; Naessén Persson Adami H-O, Bergström R, Bergkvist
Hormon replacement therapy and the risk for first hip fracture; prospectivea a
population-based cohort study, Annals of Internal Medicine, 1990; 113, 95-103.
6 K-vitamin till nyfödda. Stockholm:EpC, Socialstyrelsen 1995 EpC-rapport
1993: 1; Ekelund H, Finnström O, Gunnarskog Källén B, Larsson Y, Admi-
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omfattade 2 346svenska studienkontroller den558 medanfall och
publiceradekontroller. Flera nyligenochbamcancerfall 1,3 miljoner

det intestudienssvenska resultatbekräftat denstudier har attomnu
sina rekom-inte ändrathar hellerSocialstyrelsennågot samband.finns

mendationer.

effektersociala skyddsnätets7: DetExempel

föräldrars separationvisadesstudielongitudinellamerikanskI atten
villkor.7ekonomiskaeffekt barnenstydlighadeeller skilsmässa en

råder Sverige. Med hjälpförhållande iFrågan uppstod avsammaom
levnadsnivåundersölcningarna kunde visafrån svenskadeuppgifter man

ochperioden mellan 1973fall underintefallet, i varjeså inte äratt
1980.8 ikunde visas beroSverige och USAmellanSkillnaden att

ekonomiska försämringdenkompenserarochgår samhälletSverige
separation.följdenblikan av ensom

viktig del idatatillgänglighetGod7.7 etten

samhälledemokratiskt

tillgångenhar i SverigefördelardeillustrerarExemplen genomovan
riskbedömningar och vianvända dem vidpersonregister. Vi kantill olika

kunnasamhällsintresse. i förvägUtanfrågeställningarbesvarakan attav
registeranvändningsområden basala nationellatänkbaraallaveta ger

kunnakostnadseffektivt skallsnabbt ochförförutsättningar stu-att man
tillförlitlighet.med högfrågeställningardera nya

frå-ocksåmåsteetikochsamhällsnytta vägaaspekterna kringI man
forskningsän-förUppgifter samlatsdatatillgänglighet. somgan om

så många forskareockså utnyttjasböroffentliga medelmeddamål av
beakta resul-vid bearbetningarnamåsteSamtidigtmöjligt. attmansom

MedicalBritishand Childhoodinfantsnewbornvitamin Kofnistration to cancer,
89-91.1993; 307,Journal,

7 Status and theand Change in EconomicN, PersistenceMorgan JGDuncan
FiveHill, Morgan eds.,M Hill, D JCircumstances,FamilyChangingRole of

Ann Arbor:of Economic ProgressFamilies: PatternsThousand American
Michigan 1981.University ofSocial Research,ofInstitute

8 SwedenWelfare System inof the SocialEffectsFritzell IheR,Erikson on
Smeeding, B BoyleElderly, J L Palmer, TChildren and theWell-Being ofthe

PressD.C., The Urban InstituteVulnerable, WashingtonTheTorrey, eds.,
1988.
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inte såredovisas enskilda individer identifieras.taten kan Varsamhetatt
måste också iakttas vid redovisning så människors integ-attav grupper
ritet inte träds fömär. Att samla in och registrera uppgifter sedansom
inte används maximalt oetiskt. Enär grundläggande utgångspunkt i
forskningen forskareandra skall haär möjlighet kritisktatt atten grans-
ka såoch önskas reanalysera grundmaterialet. måsteDet därför fin-om

inte bara maximalt skyddsystem garanterar ettnas som av personupp-
gifter under dessa förutsättningarävenutan ett maximalsystem som ger
tillgänglighet för forskarsamhället. God datatillgänglighet kräver basre-

och moderat prissättning inte omöjliggör användning.surser en som
Data bör kollektiv nyttighet och del samhällets in-ses som en en av
frastruktur.

Tillgängligheten data och statistik nödvändigär förutsättning i etten
demokratiskt samhälle där medborgarna skall kunna fatta övertänkta

påbeslut baserade fakta. Detta förhållningssättöppna till infomiationatt
och idata möjliga utsträckning skallstörsta tillgängliga ligger bak-vara

svenskaden offentlighetsprincipen.om

7.8 Lagstiftning och regler för hanteraatt

personuppgifter i forskningen
Eftersom personuppgifter används i forskning ofta kansom vara av
känslig uppgifterna skyddadeär olika beslut åtgärder.ochart Detgenom
grundläggande skyddet lagstiftningen. Vidareutgörs har de fåttav som
tillstånd hantera personuppgifter lagstadgat föratt skyddaett attansvar
informationen så den inte kommer till otillbörlig användning.att Detta
skall bl.a. ske utvecklat lokal- och dataskydd. Myndigheterettgenom

handhar ocksåpersonuppgifter har utvecklat regelsystem för hurettsom
data skall hanteras och skyddas. åtgärderDessa sammanfattas i det föl-
jande.

Lagskydd

Lagregleringen hantering personuppgifter för forskningav styrsav
främst tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, personuppgiftslagenav
och hälsodatalagen. bådaDe sistnämnda lagarna har tillkommit efter det

direktiven till utredningen forskningsetik skrevs ochatt utredningenom
tillsattes.

I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser allmänna handlingarsom
offentlighet. allmänEn handling hos myndighet, vilket innefattar stat-en
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landsting kommun,högskolor, och äruniversitet,liga myndigheter, an-
så mycketselqetesskyddad. Strävanhemligeller ärtingen offentlig att
enskildasBegränsningama bl.gälleroffentligt.skallmöjligt a.varasom

särskild lag. Sek-måste då angivna iförhållanden ochpersonliga vara en
skyddaförden viktigaste lagensammanhangi detta attretesslagen utgör

integritet.den enskildes

förbudtystnadsplikt ochsekretesslagenenligtinnefattar attSekretess
handlingarellermuntligtdet skersiguppgifter,röja vissa attgenomvare

enskildasuppgifter denförSekretesskyddet rörlämnas är per-ut. som
förhållanden, starkt ellersocialaochhälsaförhållanden,sonliga ex.

följderna.gällersekretessinnebärsekretessAbsolutabsolut. oavsettatt
särskild lagibrytas dettaendastsekretessan kanabsolutaDen angesom

sådan möjlighetSekretesslagenförordning. atteller genom per-anger en
statistikändamål efterochforsknings-förkan lämnassondata ut en

röjasstå uppgifterna kanmåste klartdvs. detskadeprövning, attutanatt
närstående skada ellerlidernågon honomellerregistreratsden men.som

myndigheten.registeransvariga DendenSkadeprövningen görs somav
i högsttill böter eller fängelsedömassekretessreglema kanbryter ettmot

ar.

1998:208Personuppgiftslagen

datalagen.personuppgiftslagen Lagen1998oktober24Den ersatte om-
personuppgifter och manuell be-behandlingautomatiseradallfattar av

Europaparlamentetsi linje medliggerpersonregister. Lagenhandling av
avseende behandlingenskilda medskydd fördirektiv-rådetsoch om

sådana Enligtuppgifter.flödetdet friapersonuppgifter och perso-avav
forsknings-förpersonuppgifter behandlasfår känsliganuppgiftslagen

forskningsprojektet klartstatistikändanrål samhällsintressetoch avom
integri-intrång i enskildas personligaotillbörligtden risk föröverväger

kravkan innebära. Dettapersonuppgifterbehandling ansestet avsom
godkänt projektet ochkommitté harforskningsetiskuppfyllt omvara

måste sekretessVidare reglernapersonuppgifterna.behandlingen omav
uppfyllda.tystnadspliktoch vara

lyderforskning statistik ochbehandlar ochframgår l9§Detta av som
följer:som

statis-får för forsknings- ochbehandlaspersonuppgifter"Känsliga
på i 10§nödvändigandlingentikändamål, be sägssättär somom

statistikprojekt därforsknings- ochdetsamhällsintressetoch avom
intrångotillbörligt iden risk föringårklartbehandlingen överväger

behandlingen kan innebära.integritetigaenskildas somperson
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Har behandlingen godkänts forskningsetisk skallkommitté för-av en
enligtutsättningarna första stycket uppfyllda. forsknings-Medanses

etisk kommitté sådant särskilt för prövning forsk-ettavses organ av
ningsetiska frågor har företrädare för såväl det allmännasom som
forskningen och knutet till universitetär eller högskola el-ettsom en
ler till instans i betydande omfattning finansi-nagon annan som mera

forskning.erar

fårPersonu pgifter lämnas för användas i sådana projektut att som
i stycket, någotörsta följer regler sekre-inte annatavses om av om

och tystnadspl1kt".tess

Såväl Datalagskommittén några remissinstanser attsom angav man
den här punkten borde någonha slags avvägningsnorm i lagtexten. Re-
geringen ansåg det dock inte nödvändigt ytterligare så-preciseraatt en
dan skrev i stället i sin proposition följandeutan kan tjänanorm som

vägledning:som

vår"Enligt mening det inte nödvändiär i lagtexten ytterligareatt
precisera det överlåtaskan rättstillämpningen medutan atnormen att
användande och allt efter rådande värderingar och utveck-av normen
ligen i samhället vilka behandlingaravgöra kan tillåtas. Vid densom
helhetsbedönming skall enligtöras kan beaktas bl.a.som normen
forsknings- eller statistikproje vikt, behovet ifter,tets av personupptidsödanâesäkerheten vid behandlingen, hur kostsamt eller detpass
skulle hämta samtycke, i vad mån denatt enskilde skulle kun-vara

skadas begärde cke och kontakt med densamtna om man om en en-
skilde skulle kunna förrycka ersökningsresultatet. Vid intresseav-un
vägningen bör också beaktas information nåi form lämnasom on
berörda, via anslag eller I de, allrat.ex. fall bör åt-estaannonser.
minstone sådan information kunna lämnas. fråganAven i vilken ut-
sträckning den ber det skall ha blirätt struken kan beaktasattsom
vid intresseavvägningen".

Slutsats

Kommittén forskningsetik kan konstatera forskningsprojekt base-attom
pårade personuppgifter sedan utredningsdirektiven skrevs fått lag-en

reglering förenlig med Kommitténsär uppfattning all forskningsom att
inbegriper människa skall föremålbli för bedönming forsknings-som av

etisk kommitté. Kommittén vill dock understryka informeratatt sam-
måstetycke huvudprincipen vid godkännande forskningsregister.vara av

Avsteg från denna princip kan angivits tillrådligt etis-som ovan vara av
ka skäl måstedessa då motiveras särskilt.men

Hälsodataregister- vårdregisterlagenoch l998:543, 1998:544

Den 24 oktober 1998 tvåträdde lagar skall reglera IT-nya som
användningen inom hälso- sjukvårdenoch i kraft. Det lagen häl-var om
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inne-vårdregister. förstnärrmda lagenoch Densodataregister lagen om
centrala statligaförspersonregisterhåller bestämmelser de avsomom

Läkeme-Socialstyrelsen,för närvarandeförvaltningsmyndigheter,
Smittskyddsinstitutet. få förskall förasregisterDessadelsverket och

och kvalitetssäk-utvärderingstatistik, för uppföljning,framställning av
epidemiologiskasjukvård forskning ochförring hälso- och samt un-av

dersökningar.

behandlingvårdregister gäller automatiseradLagen av personupp-om
vården. Vårdregistersåväl offentliga den privatadengifter inom som

ekonomiadminist-vården för denfå för patienter ochföras i ochskall av
fåVårdregistervård skalli enskilda fall.föranledsration ävensom av

kvali-uppföljning, utvärdering,statistik, förför framställningföras av
verksamhetsområdet föradministrationtetssäkring och samt upp-

förordning.föreskrivs i lag ellergiftslämnande som

innehåller vilka uppgifterBåda bl. bestämmelserlagarna som re-oma.
direktåtkomst,samkörning, sekre-får innehålla reglergistren samt om

behandlingskadestånd. Automatiseradochrättelsetess. personupp-av
därtill. enskilde harenskildes inställning Denfår ske dengifter oavsett

få lagligt struknauppgifter behandlatsinte sätt etträtt ettatt ursom
sådant register.

båda skriverlagarna 1997/982108propositionen deI prop. attmanom
forskningsupp-grad används för olikaregister i mycket högnuvarande

iändamål använder uppgifterför vilket myndighetgifter detattsamt en
verksamhetsområde.får myndighetensendast ske inompersonregisterett

sin instruktionLäkemedelsverket enligtexempelSom kan nämnas att
för kontroll och tillsynforskning betydelsesärskilt förskall svara av

forskningläkemedelsornrådet. Smittskyddsinstitutet skall bedrivainom
smittskyddsområdet epidemiologiska läget be-och analysera detinom

analysera skyddet eftersjukdomarträffande smittsamma samt genom-
skall bl. följa, analyseravaccinationsprogram. Socialstyrelsenförda a.

epidemiologis-hälsoutvecklingen i landet belysaoch samtrapportera om
åtgärder.olikaka konsekvenser av

innehålla sådana behövs förfår uppgifterHälsodataregister endast som
använda registret för depersonuppgiftsansvarige skall kunnadenatt

sjuk-får behandlas. hälso- ochändamål vilket personuppgifter Inomför
känslighetsgrad.vården hälsodata olika Personupp-förekommer av

behandlainnehåller principiellt förbudgiftslagen mot attett personupp-
Från bl.förbudet gäller undantaghälsa eller sexualliv.gifter rör a.som

ochfrån och vid behandling inom hälso-samtycke den registreradevid
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sjukvården vid behandlingunder vissa betingelser forskning ochsamt av
statistik.

anförsI propositionen hälsodataregistren det detiär närmasteattom
uppgifteromöjligt generellt bestämma vilka behövliga för oli-äratt som

frågan det någotka register. gäller bör införas generelltDetsamma om
bör iförbud registrera vissa hälsodata. Det stället ankommaatt rege-

fårringen respektive registerförordning bestämma vad föras iniatt som
socialutskottets betänkande 1997/98 hälsoda-i registret. I SoU 23 om

delade majoriteten regeringens bedömning särskilt viktigatalagen att
frågor hälsodataregisterför samtliga bör regleras i laggemensamma
frågorövriga regleras särskild förordning för varjemedan kan genom en

inom de lagen drar I utskottsbetänkandet refere-register upp.ramar som
också forskningsetik ochtill kommittén dess uppdrag bl.rades attom a.

föreslå utformningen forskningsetisk granskningundersöka och av av
användninginnefattar Utskottet menadeprojekt personnummer.som av

avvaktas innan riksdagen någotKommitténs arbete borde övervägeratt
frågan forskningsetisk granskninginitiativ i integritetskänsligaom av

projekt.

Slutsats

vårdregister innehållahälsodata- och kanAtt mycket känslig information
ovedersägligt. teknik med möjligheten tillNy DNA-sekvensering kanär
information arvsanlag och förekomsten ärftliga sjukdomar.ge om av

behandlingsmöjligheterDetta samtidigt etiskager nya men reser nya
sjukvårdenproblem. Inom hälso- och regelbundet cell- och väv-sparas

olika slag underlag för diagnos och behandling. Pånadsprover av som
sjukhusens patologavdelning vävnadsprover hand många årsedantas om
och lagras i särskilda paraffmklotsar. I samband med födseln tas ett
blodprov blodproverbarnet för PKU-test. Dessa enligt direktivsparas

Socialstyrelsen i särskilt laboratorium i Huddinge. Frågan hurettav om
dessa sk. biobanker skall regleras komplicerad bådeoch har etiskaär
och Biobankemanäringspolitiska dimensioner. viktiga hjälpmedel förär
forskarna utprovandet säkrare läkemedeli samtidigt kannyaav men
informationen integritetskänslig och den genetiska informationenvara
angår ocksåinte bara den undersökta individen dennes släktingar.utan

etiska riktlinjer utformas för användningenInnan denna formav av me-
måste intressen står pådicinsk information de olika spel djup-som en

gående sådan har inte bedömtsanalys. En analys möjlig inomvara ra-
står Kommitténsför den tid till förfogande. Kommittén före-men som

slår därför forskning med hjälp biobanker skyndsamt skall bli fö-att av
remål för ingåsärskild utredning. I denna utredning bör uppdragett att
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och regis-genetisk information skall behandlas i journaleranalysera hur
mån frågor bioteknikutredningen.i dessa inte behandlas inomdenter,

på Kommit-för inrätta hälsodataregister ligger regeringen.Ansvaret att
rådbör medicinsk-etiskatén innan register inrättas Statensattanser nya

beträffande såväl redan inrätta-SMER höras. Regeringen bör nya som
myndighetde hälsoregister föreskriva i instruktionen till ansvarig att

forskningsprojekt kan bli aktuella och genomföras myndighetensavsom
utomstående föremål forskningsetiskeller forskare bör bli föregna

därvid antingen anlita forsknings-granskning. Myndigheten kan egenen
såväl forskare lekmän enligtetisk kommitté sammansatt som sammaav

forskningsetis-modell vid universitet och högskolor eller anlita densom
eller geografiskt liggerka kommitté vid universitet högskola när-som

vårdregister forsknings-till. de fall där används databas iI ettmast som
ingår gälla. Omprojekt där myndighetssamarbete skall ordningsamma

det däremot sig användning för kvalitetsbedömning,rör närt.exom man
vill kvaliteten vid höftledsplastik, den etiska bedömningenanalysera bör

forskningsetiska kommittén, dvs. där databasendengöras ärav egna
"mantalsskriven".

Såväl vårdregister tydligtlagen hälsodataregister lagen börom som om
kopplas till personuppgiftslagen uttalar samhällsintresset detattsom av

måste den riskforsknings- eller statistikprojekt det sigrör väga överom
intrång forsk-för otillbörligt i den enskildas personliga integritet som

innebära projektet godkänts forskningsetiskningen kan 19 §. Har av
kommitté dessa förutsättningar uppfyllda. Med forskningsetiskanses

sådantkommitté i personuppgiftslagen särskilt för pröv-ettavses organ
frågor för såväl det all-ning forskningsetiska har företrädareav som

hög-forskningen och knutet till universitet ellermänna är ettsom som en
någonskola eller till instans i betydande omfattningannan som mera

ifinansierar forskning.

7.9 och lokalskyddData-

Lagstiftningen förutsätter den registeransvarige skyddaratt personupp-
ha ochgifter betryggande Detta bör ske data-sätt.ett att ettgenom

lokalskydd inte obehöriga möjligheter komma i de lokalerattsom ger
förvarade. Dataskyddet be-eller i de datorer där uppgifterna finns avser

filer, för inloggning nätverk och i datorer.hörighetsskydd skyddav
skall ha behörighet komma uppgifterna skallAntalet attpersoner som

hållas på minimum.ett
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hantering och sambandRegler för utlämnande personuppgifter iav
med forskning

måsteden lagstiftning finns och fors-För efterleva myndigheteratt som
också för hantering eventuelltkare utveckla regler och rutiner och ut-

forsknings- statistikändarnål.personuppgifter för och Medlämnande av
vissapersonuppgiftslagen har ändringar införts i sekre-anledning av

enskilde.till skydd för dentesslagen

hantering personuppgifter inom den enhetNär det gäller intern denav
forskningsinstitutioneller den för registret börmyndighet som ansvarar

formuleradeskriftligt regler. Som exempel kandet finnas klara och
arbetar. I särskilt policydokumenthur Socialstyrelsennämnas ett

sekretess" har Socialstyrelsens Epidemiologiska"Säkerhet och centrum
regler. Huvudregeln varje medarbetareskriftligt dokumenterat sina är att

handhabehörighet enbart skall personidentifierbara uppgifterharsom
dåbegränsade tid detta nödvändigt, vid samkörningardenunder är ex.

från olika register. Andra regler bl. aldriguppgifter länmaär atta.av en
påloggad, disketter medobemannad dator personuppgifter skallatt vara
Säkerhetsskåpinlåsta i särskilda etc.

eventuellt utlänmande personuppgifter för forskningsändamålVid av
måste följas.naturligtvis gällande lagstiftning Detta innebär ansvarigatt

måste självständig skadebedömninghandläggare i sekretessä-göra etten
måsterende innan handling kan utlämnas. Denna bedömning görasen

andra delar myndighet. För utlämnaäven attgentemot av samma per-
från måste ändamåletsonuppgifter hälsodataregister forskning ellervara

alltså inte möjligtstatistikframställning. Det lämna data förär att ut
ÄvenSocialstyrelsen.tillsyn till andra delar skälen kan ha ettex. av om

alltså inte möjligtoch ädelt syfte det utlämna personuppgifterär attgott
Propåerforskning statistik. fåför och kommitän t.ex.annat attsom om

från förSocialstyrelsens register kontakt med förutdrag att ta personer
spårarådgivning läkaregenetisk eller för missbrukar sin för-att som

har därförskrivningsrätt narkotiska avslagits. Den själv-preparatav
måsteständiga skadebedörrmingen det finns godkännandegöras även om
exempel Socialstyrelsenetisk kommitté. finns avslagit begä-Det närav

godkännande etisk kommitté. svårbedömdautlämnande Itrots avran om
fall också diskussioner i Socialstyrelsens råd.har förts etiska Socialsty-
relsens beslut kan i sin överklagas till Kammarrätten.tur

finns riskOm myndigheten finner det utlänmande kan leda tillatt atten
avslåskada för enskilda kan antingeneller begäran eller ut-men man

Förbehålllämna uppgifter förbehåll. kanmed endast lämnas till enskilda
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innebära ellerkan materialet skall förstöras avi-och attt.ex.personer
tidpunktviss given och med de registreradedentifieras vid kontaktatten

vårdandefår medgivande den ochendast ske efter kliniken efter attav
riktigheten i uppgiften verifierats kliniken.av

Slutsats

forskningsetik finner det arbetssättKommittén utarbetatsattom som
ståSocialstyrelsen modell för arbetetinom kan inom andra myndig-som

anpassning bör till respektive myndighets speciellaheter för-görasmen
hållanden.

EG-direktivet skydd förEnligt artikel 28 i enskilda medom personer
behandling personuppgifteravseende och det fria flödetav om av

sådana uppgifter skall varje land ha eller flera myndigheter meden upp-
tillämpningenoberoende övervaka de bestämmelsergift Sverigeatt av

Hittillsföljd direktivet. det Datainspektionenantagit till haftärav som
det gällerdenna uppgift. De befogenheter tillsyn och bestämmelsernär

personuppgiftersäkerhet i hanteringen tillsynsmyndighetenom av som
personuppgiftslagen har Kommitténenligt tillfredsställande.anser

Sammanfattande slutsatser7.10

Kommittén forskningsetik de lagarna personuppgiftsla-attom anser nya
vårdregisterlagenhälsodataregisterlagen och tillgodoser de kravgen,

värnande den personliga integriteten vid forskning med hjälpom av per-
sonuppgifter allmänheten har ställa och förutsätt-rätt ärattsom som en
ning för allmänhetens förtroende för personuppgiftsbaserad forskningatt
inte Kommittén lagstiftningen rörandeskall hälso-äventyras. attanser

vårdregistrenoch bör förtydligasdataregistren med innebörden att
med hjälp myndigheternas hälsodataregister vårdregist-forskning ochav

fårvårdlandsting och privat inte genomföras forskningsetiski utanren
prövning.

genomgång användning personuppgifter i forskning harDenna avav
utgångspunkt i erfarenheter vunnits områdenatagit sin inom hälsasom

förhållanden, Kommittén bedömer dessaoch sociala överför-ärattmen
forskning med hjälp personregister inombara till humaniora, pedago-av

gik, psykologi, Statskunskap Hurnanistisk-Samhällsvetenskapligaetc.
ocksåforskningsrådets etiska regler uttryck för detta.ger
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informationpersonuppgifter medhantering genetisk ärFrågan enavom
Kommitténnäringspolitiskabåde dimensioner.etiskafråga med ochstor

särskild utredning.föreslår bör hänvisas tilldenatt en

svår detroll därhar viktig ochforskningsetiska kommittéernaDe en
risker förmetodik ochbåde forskningsrelevans ochbedömagäller att

fråga också datatillgänglighet i detintegritetsintrång. viktig etiskEn är
också ingå fors-bedömningen börforskningsprojekt bedöms. I omsom

forskningsresultat ochföra sinaplan förkarna har adekvat utatt omen
ocksåtillgängliga för andra fors-för databeredskapde har göraatten

forskningsetiskapå epidemiologisk kompetens i dekargrupper. Kraven
Även inte behöverblir därförkommittéerna expertstort. om man vara

forskningsetiska kommittéerna harområde viktigt devarje detär att en
ämnesområdens forskningsvall-förståelse olika specifikaföröversiktlig

medicin-farmaci i sig mycket brett och det inteområdekor. Ett är ärsom
epi-forskare har tillräcklig kunskaplaboratorieinriktadsäkert att omen

Fortbildning, studiebesökvicearbetsvillkor ochdemiologens m.m.versa.
förståel-för skapa tvärvetenskapligviktigt leddärförkan attett envara

se.

nödvändigt, tillräckligt skyddutvecklad lagstiftningEn väl är ett men
liggerenskildes integritet. Detför den största ansvaret att persoire-

chkontinuerligt sina säkerhetsrutinergisteransvarig forskare överser
tillämpas i detlagstiftamas intentioner praktiska arbetet.till Detattser

låtithar sig ochregistreras för-skyldighet deär mot som enen personer
forskning iskall kunna bedrivasför dennautsättning äventypatt av

framtiden.
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forskning iochUtbildning8

forskningsetik

kapitletSammanfattning av

omfattning utbildning i etikutformning ochgranskatKommittén har av
Likaså forskning ihar behovetforskarutbildningen. ämnetinom av

kartläggning funnit detKommittén har iforskningsetik övervägts. atten
inteforskningsetik differentierat ochutbildning iförsvenska ärsystemet

åliggaföreslår börKommittén detolika lärosäten.jämförbart vid att
utbildning ilokal plan föroch högskolavarje universitet upprättaatt en

föreslår också varje fakultet/lärosäte börKommitténforskningsetik. att
handledare i forskningsetis-där utbildashandledarprogram,upprätta ett

oredlighet, arkiverings- och sekretessbe-frågor fusk ochka typenav
för förmedlingen forsknings-stämmelser handledarenssamt ansvar av

forskningsetik börforskarstuderande. Utbildning ietiska till denormer
lärarna bör företräda dubbeloch de ansvarandeämnesanknuten envara

etik, i aktuella forsk-moralfilosof/tillämpad dels denkompetens: dels i
ningsinriktningen.

där utbildning iföreslår högskoleförordningen,Kommittén tillägg iett
forskarutbild-obligatoriskt inslag i allforskningsetik skrivs ettsom

i sinUtbyggnaden utbildningen kräverärrmesornråde.ning, oavsett av
förutsättning föri forskningsetik. Enforskningsatsningökadtur en

forskningsetikoch forskning iutbildningsatsning ärökad atten
professorsnivå kan tillskapas. Utvecklandetpå lektors- ochtjänster av

bör stimuleras. Medel för dessaforskningsmiljöertvärvetenskapliga
budgetarbeten och i universitetens och hög-ibehöver avdelassatsningar

verksamhetsplaner.skolornas

8 19-0104SOU1999:4
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8.1 Utredningens direktiv

Kommittén skall särskilt granska utformning och omfattning utbild-av
ning i etik inom forskarutbildningen. Behovet forskning i ämnetav
forskningsetik bör också övervägas.

8.2 Kommitténs arbetssätt och

kunskapsunderlag
För få uppfattning nuvarande förhållanden angåendeatt omfatt-en om
ning och behov utbildning i forskningsetik har Kommittén, höstenav

gått1997, med förfrågan detta till samtliga universitetut och hög-en om
skolor i Sverige. Kommittén har dessutom två seminarierarrangerat om
utbildning och forskning forskningsetik,i till vilka antalett stort experter
och sakkunniga inom området inbjöds, med erfarenhet ochattav ge or-
ganisera utbildning i forskningsetik. Seminarierna ägde den 15 de-rum
cember 1997 riksdagen i Stockholm. Vid seminariet utbildning iom
forskning etik deltog förutom Kommittén: professor Robert Heeger,
Centrum för Bioetik, Utrecht universitet; docent Stina Johansson, Soci-
ologiska institutionen, Linköping; docent Camilla Modéer, Industriför-
bundet; ñldr Anders Nordgren, Forskningsetiskt Forum, Uppsala; do-

Tore Nilstun, Enheten för medicinsk etik, Lund;cent docent Lars Rydén,
Institutionen för naturvetenskaplig biokemi, Uppsala; docent Margareta
Sanner, Institutionen för Socialmedicin, Uppsala; professor Torbjörn
Tännsjö, Institutionen för filosofi, Göteborg; docent Stellan Welin, Cent-

Öhmer,för forskningsetik, Göteborg projektledare Niklassamt;rum
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Vid seminariet forskning i tillämpad etik hölls dag deltogom som samma
förutom Kommittén: professor Robert Heeger, Centrum för Bioetik, Ut-
recht Universitet; docent Stina Johansson, Institutionen för sarnhällsve-
tenskap, Linköpings universitet; professor Torbjörn Tännsjö, Institutio-

för filosofi, Göteborg docent Stellan Welin, Centrum för forsk-samtnen
ningsetik, Göteborg.

De synpunkter framkom vid dessa tillfällen har Kommittén be-som av
aktats och arbetats i betänkandet. Synpunkter behovet utbild-av
ning och forskning i forskningsetik har framkommitäven i andra diskus-
sioner Kommittén fört med för den svenska forskarvärl-representanter
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och HSFRfrån SFRMFR,kommittéermed etiskaiden, mötenex.
Läkaresällskapet omfattningstuderatharKommittén ävenmedsamt

främst deländer,i andraforskningsetikiutbildningutformningoch av
Även dessaAustralien.ochUSANederländerna,ländernanordiska samt

ställningstagande.Kommitténsförrelevanshaftharerfarenheter

utredningenforskningsetiskaFörra

verksamhetenkap 4 §i llydelsenuvarande sägs atthögskolelagensI
nås,kvalitetså högskall avpassashögskoloroch attuniversitetinom en

utvecklings-konstnärligaoch detforskningeniutbildningensåväl i som
utbildning iexplicitingethögskoleförordningen nämnsIarbetetf om

detheterhögskoleförordningen att§59 kapforskningsetik. I
forskarstude-för denstudieplanenfastställaskallfakultetsnämnden

alltsåpreciseras inte, äringå i dennaskall utanvad upprande, sommen
underutredningenforskningsetiskaDenbestämma.fakultetvarjetill att

obligato-skallforskningsetikförordade ettAndrénCarl-Gustaf att vara
förank-krävdebedömdevilketforskarutbildning,alliinslagriskt man

Carl-Gustafföreslog1989:74SOUbetänkandesittförfattning. Iiring
medhögskoleförordningen,dåvarandedenitilläggdärförAndrén ett

och in-ingå utbildning iskallforskarutbildningendet iinnebörden att
enlighetemellertid, ibeslutadeRiksdagenforskningsetik.formation om

regle-dettainteproposition, sättforskningspolitiskaårs attmed 1990
forskarutbildningen.innehållet ira

förhållandennuvarandeKartläggning av

rörande enbartforskningsetik,iutbildningenkartläggningmindreEn av
gjordes redaninstitutioner,samhällsvetenskapligaochhumanistiska
Ann-Charlottesekreterare,dåvarandeetikkomrnittésHSFR:s1995 av

tillfrågade institu-de38%genomgångSmedlersISmedler. avuppgav
någon formdesamhällsvetenskap,ochhumaniora attinom gavtionerna,

siffraforskarutbildningsnivå. Dennaforskningsetikundervisning iav
tillföreläsningarfrån enstakautbildningsinslag,allainnefattar typer av

obligatoriska. Om-utbildningsinslagenfallde flestaIkurser.mindre var
till-deEndast 5%2mindre poäng.delen äntillfattningen största avvar

erbjöd 1995institutionernahumanistisk-samhällsvetenskapligafrågade
i dessaOfta lästes2 poäng.etikkurser änforskarstuderandesina mer
kod. Ietisknågonforskningsetik utöverilitteratur typingenkurser av

behandlingdennasochmetodlitteraturenordinariedenanvändesövrigt

ochmed SFR:s1998. Möte23 aprildenägdeetiknämndMFR:smedMöte rum
ordförande BarbroKommitténs1998.april29etikkommittéer denHSFR:s

1998.i etik iundervisningdagLäkaresällskapetsideltogWesterholm marsom
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etikfrågor. Den delen etikutbildningenstörsta förekom, enligtav av
Smedlers undersökning, vid beteende- och samhällsvetenskapliga insti-
tutioner.

I Kommitténs enkät till samtliga universitet och högskolor frågorställdes
vilken utbildning i forskningetik bedrivs vid olika institu-typom av som

tioner, vilket behov det föreligger utbildning i forsk-attman anser av
ningsetik och vilka och vilken kompetens finns vid respek-resurser som
tive institution för denna utbildning.

Av 88 svarande 58 institutioner 66% någonde inteattuppgav ger egen
utbildning i forskningsetik. 15 17% de explicitast attuppger ger egna,
kurser i just forskningsetik. 13 svarande institutioner 15% attuppger
forskningsetik ingår i kurser vetenskapsteori och -metodik 2om svaran-
de 2% de utnyttjar kurser olika Centrumbild-attuppger som ges av

forskningsetikningar för vid respektive lärosäte. Svarsfördelningen
framgår tabellav

Tabell
Ger lärosäte utbildning forskningsetikiert egen
Nej: 58 66%st
Ja: 15 17%st
Ingår i metodkurs: 13 15%st
Utnvttiar Centrumbildn. 2 2%st
Summa: 88 100%st

Kurserna i forskningsetik varierade mellan olika institutioner:stort
ibland obligatoriska kurser med särskild litteratur och examination;gavs
i andra fall det mindre och frivilliga kurser. Vissa institutionervar orga-
niserade utbildningen själva, andra utnyttjade kurser olikasom ges av

eller forabildningar för forskningsetik vid sina universitet.centra-

En klar koppling ämnesområdetill framkommer deAv 15av svaren.
sig kurser forskningsetiki 8 53 %representerarsom stuppger ge me-

dicinsk och odontologisk och fakultet. 3 20% beteen-st representerar
devetenskaplig och samhällvetenskaplig forskning, övriga 2 l3,5%
naturvetenskaplig-teknisk utbildning. Ytterligare 2 de svarandeav
l3,5% Centrumbildningar för forskningsetikär erbjuder universi-som
tetsövergripande kurser i forskningsetik Forskningsetiskt forum i Upp-
sala och Centrum för tillämpad etik i Linköping. Inom ämnesområden

språk, matematik, ochteologi humaniora kurser i forskningsetikärsom
sällsynta. En förteckning de kurser vid kartläggningenövermer som
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till betänkan-6finns bilagavid svenska lärosätenhösten 1997 somgavs
ämnesområde tabellframgårSvarsfördelning utefterdet. av

Tabell 2:
forskningsetik. Fördelning ämnes-överutbildningmed ilärosäten

områden:
53%8Med./odont.fak: st
13,5%2Nat.vet/tekn.fak: st
20%3Sam.fak: st
13,5%2Centrumbildn.: st
100%15Summa: st

forsk-utbildning idet finnsbehovPå frågan vilket att avman anserom
Ämnenämnesområde. litte-tillkopplingliknandeningsetik somsyns en

behovet litet,matematik bedömerspråkvetenskap,raturvetenskap, som
frågan;ibehöverden kompetenshar äm-redanattsamt manmanmenar

behovetbeteendevetenskapoch ärmedicinsk fakultetinom attmenarnen
ocksåsistnämndabehövs. Deytterligareoch att exem-stort gerresurser

stärkas och vilkaskulle kunnapå kompetensenpel hur resuser man
i forsk-inrättandet professurersådantHärskulle vilja ha. nämns avsom

forskningsetik, flerökad forskningetik,medicinskningsetik eller om
rådforskningsetiskaforskningsetik, lokalaförtvärvetenskapliga centra
detforskningsetik. Dock betonarihandledareutbildningoch attmanav
sådå situationenströmlinjeformade system,medolyckligt servore

Några svarandemellan olikaskiljer sigbehoven ämnen.olika ochut
framvarje fakultet arbetarönskvärtdetföreslår därför ettattatt vore

forskningsetik.utbildning iföreget program

Slutsatser

utbildning iförgenomgång det svenskavisarKommitténs att systemet
utifrån ämnesområde utbildningsort.ochdifferentieratforskningsetik är

vetenskapsteori ochinom kurser iforskningsetiksällanInte tas upp -
också påMånga pekarsjälvständigtinte ämne.metod, ett svarsommen

och forsk-mellan etik i allmänhetlikhetsteckeninstitutionerna sätteratt
då varie-universitet, dejämförbara vid olikainteningsetik. Kurserna är

Då gälleruppläggning obligatorium. detochomfattning,beträffanderar
Stellanförfattare Bo Peterson,återkommer dock vissalitteratur som

Hemierén. OftaNilstun och GöranToreBirgitta Forsman,Welin, an-
Överlag kortadet sigfrån och HSFR.också material MFR rörvänds om

etikdärobligatoriska och tonvikteninte ärkursinslag, är snararesom
åter-till delforskningsetik. Atti allmänhet än stor personersamma

tillkursledare eller författareflera kurser antingenkommer i somsom-
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kurslitteratur visar på behovet bredda den forskningsetiska kom-attav-
i Sverige.petensen

Den spridning kan konstateras utifrån ämnesområde i väckersom svaren
frågan huruvida enhetligt för utbildning i forskningsetik,ett systemom

fakultets- och önskvärtöver ämnesgränser, och möjligt. någraär Som
institutioner föreslår i sina enkätsvar, det kanske lämpligareär att upp-
dra respektive fakultet organisera utbildning i relation till deatt egna
ämnesområdena. också frågaMan kan sig huruvida avspeglarsvaren en
splittrad på vad forskningsetik ståregentligen för. etik forsk-Om isyn
ning och god praxis i vetenskapligt arbete definieras brett skulle förmod-
ligen utanför den medicinska ochärrmen naturvetenskapliga sfären också

ämnesområdetdet gällde detreagera som om egna

8.3 Varför behövs ökad utbildning i

forskningsetik

allI forskarutbildning ingår vissa självklara vetenskapsteorimoment av
och -metod, innefattar detta inte alltid utbildningännu i forsk-ävenmen
ningsetik. Undantaget utbildningar i bl medicin och beteendeveten-är a
skap. Som redanföreslogs i SOUnämnts 1989:74 ökad satsningovan en
på utbildning Påi forskningsetik. sidan 15 utbildning isägs attex.

forskarutbildning.forskningsetik skall bli obligatoriskt inslag i allett
förordasDessutom i forskningsetikutbildning skall...ingå i denatt

grundläggande utbildningen, framför allt i beteendevetenskaplig, sam-
utbildningfhällsvetenskaplig och medicinsk På sidan 178 detsägs att

forskningsetik skall obligatoriskt inslag i forskarutbild-utgöra ettom
författning.ningen måste detta förankring i Vi i dag dessavet atten

förslag inte hörsammades sig politiker eller forskarvärlden. Nå-av vare
förändrad ordalydelse i högskoleförordningen för reglera forsk-attgon

ningsetiken obligatoriskt inslag i forskarutbildningen kom inteettsom
ståndtill och omfattningen utbildning i forskningsetik fortfarandeärav

varierande och liten.

En anledning till forskningsetiskaden tidigare utredningens förslagatt
inte hörsammades kan såden, för tidigt I dagsäga,att att ute.vara var
finns något medvetenhet forskningsetiska frågorstörre inom denen om

2 Jfr definitionen i kapitel
3 SOU 1989:74, 15.s.
4 Ibid.
5 SOU 1989:74, 178.s.
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det rimligtKommitténvarför ärvärlden, attakademiskasvenska menar
dag skulleutbildning ipåökad satsningförslagettattantaatt om

påvärlden börakademiskadentill satsaSkälengehör. attstörreett
framhålla föl-villKommitténflera.forskningsetiki ärutbildningökad

forskningsetik:iutbildningför ökadjande argument

etiska kompetensendenstärkai För att

främstforskningsetikutbildning i är attökadsatsningmedMålet en
förmå-innebärakanforskarna. Dethosmedvetenhetenetiskastärka den

uppstå inom detkanproblemetiskadeuppmärksamma egnasomattga
prak-forskningenstillrelaterasteori kanetiskämnesområdet, hursamt

etiskaidentifierakanforskarenMålet måstevardag.tiska att pro-vara
kri-reflekteraberedskap över,utvecklauppstår ochde attblem när en

handla vidangående ochbeslutfattaomkring,granskatiskt argument
be-måste forskarendettamöjliggöraproblem. Försvåra etiska gesatt

problem. För-etiskauppkomstenvidanvändaverktyggreppsliga att av
syftaundervisningenregler börforskningsetiskainformeraattutom om

problemforskningsetiskavadförforskarnaförståelsen hosökatill att
ökari forskningenetikmedvetenhetentillvilket bidrarinnebär, att om

prövningforskningsetiskFör

påforskningförprövningssystemetableradeSverigeiidagfinnsDet
fors-enskildedjurförsök. Deninnefattandeforskningförochmänniskor

kräver. Förprövningenetiskavad denmedvetenmåstekaren göras om
forsk-olikaetiska problemvilkamedvetenhet typerkrävsdetta avom

ochhaft med HSFR:sKommitténdiskussionerVidning somreser.
Vårdalstiftelsen,förmedkommittéretiska representanterSFR:s samt
många forskareproblemdetdessainom attettframkom att somserman

problemställ-etiskaså vikt vid delitenläggeranslagsansökningari sina
dettauppfattarkommittéema ett ut-etiskadeningarna. Inom somman

ochfrågor,forskningsetiskaokunnighet iochomedvetenhetetiskslag av
ökadsatsningaravhjälpasskullebästproblemet genomattmenar

forskningsetik.7 förutsätterprövningenforskningsetiskaDeniutbildning
och hosforskarenenskildedenhosmedvetenhetetiskgradhög aven

15 decem-6 denseminariumkommitténsvidframkomdetta slagSynpunkter av
ochNilstunToreNordgren,AndersHeeger,Robertblframfördaber 1997, av a

Tännsjö.Torbjörn
för7 medkommittéeretiska representanterHSFR:soch samtmed SFR:sMötet

Åsikter framfördesnämnda slag1998.april29ägde denVårdalstiftelsen avrum
Grenholm,Carl-Henricetikkommitté,SFR:siordförandeEstberger,Anitaav

Vårdalstiftelsen,vd förEwa Ställdal,etikkommittéHSFR:siordförande samt av
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forskarens institutioner, och detta gäller inte enbart medicinsk och bete-
endevetenskaplig forskning. Samma höga krav etisk medvetenhet
gäller för skogs- och jordbruksforskare liksom för teknologer ochex.
naturvetare.

iii För kunna för forskningens konsekvenseratt ta ansvar

För forskningen skall trovärdig i samhällsmedborgamasatt ögonvara
måste såforskaren, långt det möjligt, för konsekvensernaär ta ansvar av
sin forskning. Trovärdigheten också avhängig forskarenär följeratt
gällande etiska för sin forskning. För upparbeta det krävsattnormer en
ökad satsning utbildning i forskningsetik.

iv För kunna forskningsetiskamötaatt problemnya

Den snabba tekniska medicinskaoch utvecklingen leder till etiskaatt nya
problem aktualiseras, måstevilka forskaren ha beredskap inför.en

måsteHan/hon känna igen dem och för dem. kräverDettata attansvar
utbildningen i forskningsetik skall knuten till detnära aktuellavara
forskningsärnnet.

v För kunna delta i information och kommunikationatt

måsteForskaren kunna kommunicera sin forskning i samhället, dvsut
inte enbart informera den också i dialog med allmänhet ochutanom

Ävenmedia den. detta kan stärka medborgarnas förtroende förom
forskningen. måsteI den dialogen forskaren visa moralisk medve-en
tenhet. Ett samspel mellan forskare, och samhälleavnämare önskvärt.är
Förtroendet ökar etisk medvetenhet visas, vilket också styrker kravetom

ökad utbildning.

vi För förebygga oredlighet i forskningatt

Slutligen innebär troligen ökad satsning på utbildning i forskningsetiken
förebyggande arbete oredlighet i forskning. Många enkätsvzrett mot

kring oredlighet påi forskning justpekar denna koppling. Utbildningen
ocksåkan öka medvetenheten gråzonen mellan slarv i forskningom OC

medvetet fusk, informera allvaret i påföljdernaoch oredlig-samt om av
het.

Sammanfattningsvis kan konstatera flera dessa angivna skålattman av
hänger måletmed det övergripande bevara allmänhetensattsamman
förtroende för forskarvärlden. upprätthålla,För och förbättra,ävenatt
detta förtroende utbildning forskningsetiki viktigtär vägen.ett steg



forskningsetik 225Utbildning och forskning iSOU 1999:4

forskningsetikiVad bör utbildning8.4

innehålla

seminarier och iKommitténsvid fleraunderstrukitsNågot avsom
menings-förforskningsetik,utbildning imånga enkätsvar attär att vara

forskningsetik för allaiallmän kursEnämnesanknuten.måstefull, vara
fåsvår tillämnesområde förmodligenforskarstuderande är attoavsett

han/honstärkaskan däremotmedvetenhetForskarensstånd. om upp-
detuppståkan inom ämnes-problemetiskamärksammas egnasom

praktiskaforskningensrelateras tillteori kanetiskhurområdet, samt
vardag.

tvärvetenskapligtkaraktärsinsåledes till ämne.Forskningsetik är ett
fackteoretisk kompetens. Förochmoralñlosofiskbåde attkräverDet

moralñlo-orienteringallmänblirenbartutbildningenundvika att omen
inomutgå från konkreta exempellämpligtkan detteoriersoñska attvara

historiska iUtbildningenaktuellasåvälämnesområdet,det somegna
teorier ochmångfalden etiskaiorienteringforskningsetik bör avenge

forskningsetiskaforskningsetiska koder och deforskarensbelysa ansvar,
arbete.kommittéemas

Övergripande forskningsetik bör forskareundervisning ikan sägas att ge
alltid analyseraverktyg förochberedskapforskarstuderandeoch att

såforskningsprojekt,genomförandetvidvärdekonflikter samt att,ettav
forskningen lederkonsekvensanalyser vadmöjligt,långt det göraär av

allergi-funktionshindrade,arbetsföra,kategorier:människor allatill för
bör tydligtmiljö. Forskareoch förkvinnor, osvbarn,ker, män, presen-

sitt projekt. Dettabefarade riskeroch tän-kändasåväl avtera nytta som
så blir deldetenskilde forskaren,denhosmåste internaliseraskande en

viktigtdettamedvetenhetenöka ärvardag. Attforskningens ettomav
forskningsetik.utbildningen imål för

medicinskundervisning idag1998ihadeLäkaresällskapet en ommars
representerad. Vid dettaKommitténläkarutbildningen, därpåetik var

medicinsk etikidels grundkursönskemålframfördestillfälle omenom
under läkar-avsnittenolika kliniskai destrimmoretiskadels5 poäng,

på medicinsk utbild-också lärarnabetonadeMan ävenutbildningen. att
börläkarutbildningeni etikUtbildningi etik.måste utbildasning vara

utbildningpå dennahöjaförochmenadeobligatorisk, statusenattman,

8 Heeger och Andersprofessor RobertblframfördessynpunkterDessa aav
Uppsala, vidForskningsetiskt Forum ividsamordnande forskareNordgren,

1997.15 decemberi forskningsetik denforskningochutbildningseminariet om
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borde professurer och lektorat medicinsk etiki inrättas. ansåg vida-Man
Landstingen borde på Ökad utbildning i etik för bli-att satsare pengar

vande läkare och Läkaresällskapet lämplig instansatt attvore en ansva-
läkareför fortbildning i etik förra

8.5 börHur utbildningen organiseras

Utifrån den kartläggning Kommittén gjort och de hållitsseminarier isom
förefaller det den undervisningämnet idag forsknings-isom om som ges

etik ibland tydliggör konflikt mellan medicinsklteknisk-en
naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig-humanistisk forskning, i den
bemärkelse filosofer går för undervisa i moralfilosofinär inomatt att
medicin och naturvetenskap, upplever medicinare och denaturvetare att
saknar kunskap i naturvetenskap, och medicinare ellernär naturvetare
undervisar i forskningsetik, filosofer de saknar kompetens iattmenar
filosofi. Uppenbarligen forskningsetik kräver dubbelär ämneett som
kompetens: dels i moralfilosofi, dels i det etiken skall tillämpas på.ämne
Ett överbrygga den beskrivna konfliktensätt stimulera forsk-att är att
ning i forskningsetik. ändamålFör detta måste tvärvetenskapliga forsk-
ningsmiljöer utvecklas, vilket kommer diskuteras nedan.att

Det förefaller också, utifrån den enkätundersökning Kommittén gjort, att
existera glapp mellan existerande etikutbildning och det upplev-ett nu
da behovet utbildning i forskningsetik, inom detäven medicinskaav om-
rådet där utbildningen för närvarande Fråganutbyggd.är då hurmest är
behovet utbildning i forskningsetik skall kunna Skall kompe-mötas.av

påsökas filosofiska eller teologiska institutioner har forskar-tensen som
utbildning i etik och moralfilosofi Skall den kopplas till särskilda forsk-
ningsetiska Tillcentra institutionerna för medicinsk etik Mot det först-
nämnda talar kravet på tvärvetenskaplighet och ämnesanlmytning. Mot
det sistnämnda talar olyckligtdet forskningsetikär alltför hårtatt om
kopplas till enbart den medicinska forskningen. Med bred definitionen

vad forskningsetik står för och vad oredlighet i forskning innebär,av
behövs utbildning allainom forskningsämnen. Kommittén föreslår föl-

åtgärderjande för förstärka utbildningen i forskningsetik vid deatt
svenska lärosätena.

9 Synpunkter påframförda Läkaresällskapets dag medicinsk etik, 1998.om mars
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utbildningenlokal plan förfakultet/lärosäte upprättarVarjea en

efterly-många institutionerärrmesanknytningdentillgodoseFör somatt
fakultet/lärosäteåliggabör varjedetKommitténföreslår attattser,

skallutbildningenforskningsetik. Hurutbildning iplan förupprätta en
Kom-bestämma,fakultet/lärosätevarjetilldärmed att menärut uppse

självständigtforskningsetik blir ämne,rimligtdet ettmittén attsomser
vetenskapsteori ochii kurserintegrerasfalletoftaoch inte som ärnu -

vetenskapsñlo-ingåforskningsetik börutbildning i momentmetod. I av
teori, oriente-etiskkunskapundervisningenskallfrämstsoñ, omgemen

inomviktigajuridiska momentochetiska samtring normer, omom
forskning.intressekonflikter iochoredlighetsåsomforskningsetiken,

vetenskapligaförankrad i de ärrmes-välbörutbildningenHela egnavara
facketiken.också inomområdena, men

lärosätenalikartad överomfattning börUtbildningensb vara

själva,fakultetema/lärosätenaomfattning bestämsUtbildningens menav
verkar 2-5Kommittén gjort poängkartläggning ettutifrån den varasom

ungefär mitt iobligatorisk och liggaböromfång. Kursenrimligt vara
forsk-någon formskall hastuderandeför deutbildningen, att av egen

problemmedvetenheten hosstärkatill. Förrelateraningserfarenhet attatt
Kommitténsundervisning.problembaseradföreslåsdoktoranderna upp-

de svenskautbildningenharmonisering översådanfattning är att aven
visat,kartläggningKommitténsdagIvikt. är,lärosätena är stor somav

lärosäten. Attvid olikajämförbarinteforskningsetikiundervisningen
jäm-och i kravlikartadedetta upprättarfakulteter/lärosäten sättalla

därförforskningsetiki störstautbildning ärför ökadriktlinjerförbara av
bred defi-grundas iutbildningssatsningenbörvikt. Som nämnts enovan

ochbåde forskningensuppfattadforskningsetiksåvälnition somav
Jämför definitionenoredlighet i forskning.ochfusketikforskarens som

kapitel 3.i

handledareUtbildningc av

forsk-kvalitetenförbättraforskarstuderandeutbildningAtt avgenom
satsningenlångsiktigt arbete. Förforskningsetiken attoch ärningen ett

viktigtocksåKommittén det är att satsaverkningsfullbli attskall menar
lärosä-många svenskaframhållshandledare. Dettautbildningpå avav

också Kom-vid detbetonadesoch detenkätsvaren,inkomnadei avten
Kommitténforskningsetik.iutbildningseminarietarrangerademittén om

fa-forskningsetikutbildning iföriföreslår därför det somatt program
handledarpro-också ingåbörföreslåskulteterna/lärosätena upprätta ett
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där handledare utbildas i frågor kring fusk, oredlighet, arkive-gram,
rings- och sekretessbestämmelser handledarens för förmed-samt ansvar
lingen forskningsetiska till de forskarstuderande. Idealet ärav normer att
handledaren skall föredöme för den forskarstuderandeett detnärvara
gäller forskningsetik något diskuteras i dettaäven betänkandessom-
kapitel oredlighet i forskning. handledareAtt utnyttjar sina forskar-om
studerandes resultat för publicering, utnyttjar den forskarstuderan-egen
de för arbetsuppgifter inte ligger inom hans eller hennes tjänst, ellersom

missbrukar sin ställningsätt den i beroende-annat gentemot ärsom
förhållande till honom/henne, givetvis oacceptablet.är I utbildningen av
handledare bör frågor relaterade till makt,även kön och jämställdhet
belysas. I MFR-rapporten Riktlinjer för god medicinsk forskning skriver

med anledning detta:man av

måste"Man prnärksam relationen mellan handledareattvaraforskarstuderandeu
och komplicerad och förändrasär Såvältiden.över
beroendeförhållanden konkurrensförhållanden kan uppstå. Ensom
särskild uppmärksamhet måste riktas sådana problem kansom

kön.°uppstå handledare och forskarstuderande olikaärom av

Maktförhållandet mellan handledare och doktorand i allmänhetären en
ojämt, och kan ytterligare förstärkas mellan manlig handledare ochen en
kvinnlig doktorand. Att handledarutbildning jämställd-äventaren upp
hetsfrågan vikt och klart forskningsetisktär relaterat dåstor ett ämne,av
det handlar forskarens och handledarens yrkesetik.om

d Förankring i förordning:

För förankra utbildningen författningsmässigt föreslåratt Kommittén en
ändrad lydelse i l kap 4 § högskolelagen enligt följande:

Verksamheten skall så hög kvalitet nås ochatt vetenska-avpassas en
trovärdighet och god sed såväl i utbildningenvärnas, ipens som

forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet.

I likhet med den Andrénska utredningen SOU 1989:74 Kommit-anser
tén det dessutom bör skrivas i högskoleförordningenatt utbildningatt
i forskningsetik bör bli obligatoriskt inslag i all forskarutbildningett och
föreslår därför tillägg i 9 kap 6 § högskoleförordningen:ett

Utbildnin forskningsetiki skall obligatoriskt inslag alliettvara
forskarutbil ning, ämnesområde.oavsett

° MFR-rapport 1996, 12.s.
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tillsynochRedovisninge.

lokala utbild-inrättandetövervakaregeringenDet ankommer att av
år i sinavarjehögskolor börochUniversitetforskningsetik.iningsplaner

effekternaochutbildningsplanersinaårsredovisningar avrapportera om
universite-förårsredovisningarnaingåskall iuppgiftsådandem. Att en

HögskoleverketBåderegleringsbrev.ibörhögskolornaoch angesten
viktigaharSUHFHögskoleförbundochUniversitets-Sverigesoch

i kapitel 10.Förslag häromtillsynsfunktioner. ges

iforskningtillkopplingUtbildningens8.6

forskningsetik
Kommitténforskarvärldenföreträdare förochSamtliga somexperter

insat-kraftfulladet behövsförefallermed överenskontakt attvarit i om
och kompetensen.medvetenhetenforskningsetiskadenökaför attser

träffaroftamedförutvecklingenvetenskapligasnabba attDen man
denkunskapsunderlaget fördärproblemforskningsetiska problem,nya

forskningsetikiutbildninglitet. Enförbedömningenetiska ärännu
förankrad den in-starkt itrovärdig,ocheffektivblimåste, för varaatt

forskningsetik.ochtillämpad etikbedrivs iforskningternationella som
vetenskapliga utveck-grund denuppstårvärdekonflikterNär avnya

regler. Vär-etablerade etiskatillhänvisatillräckligtdet intelingen attär
forskningsin-med deanalyserasochmåste identifierasdekonflikterna

sådanstödfacketiken. Utantillhandahålls inom ett avstrument som
föråldrad och irrelevant.forskningsetik snabbtutbildning iblirforskning

iställetfunktionfår repressivendastetikenocksåRisken är stor att en
skall till-kunskapvetenskapligvägledningkonstruktiv närför nyatt ge

inledande etikav-påtalats i detsarnhällsområden. Somolikalämpas
nej ochbådeansvarfullt sägamycket säga attmoraliskt attdetsnittet är

forskning.till

med kompe-måsteforskningsetikutbildning i startasatsningEn en
dels kompetensforskningsetik krävsiundervisningtensuppbyggnad. För

villkor, ochforskningensstudierempiriskaförmåga tilletik, delsi av
forskningsetikområdedetinomfackkunskapocksåslutligen manvars

problema-etik,tillämpadform ärForskningsetik ärstuderar. somaven
förhållandendessaform.till sin Dettvärvetenskaplig ärochtiserande

forskningsetik."till forskning ikopplasmåsteutbildningengör attsom

" december 1997.15seminariet denvidWelinStellanPåpekades av
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8.7 Behov utbyggd undervisning iav

forskningsetik

En utbyggd utbildning i forskningsetik förutsätter således både tillska-
mångvetenskapligapandet forskningsmiljöer för forskning i tillämpadav

etik forskningsetik mångvetenskapligoch och kompetens hos demen
för utbildningens uppläggning innehåll.och förutsätt-Ensom ansvarar

ning för ökad satsning utbildning och forskning i forskningsetik ären
påtjänster lektors- professorsnivåoch kan tillskapas och utveck-att att

landet tvärvetenskapliga forskningsmiljöer bör stimuleras. Medel förav
dessa satsningar behöver avdelas i budgetarbeten och universitetensi
och högskolornas verksamhetsplaner.

Kommittén särskilt avdelade medel för utbildning och forskningattanser
i forskningsetik befogade då de kan ha bådebetydelseär för forsk-stor
ningens kvalitet inteoch, minst, för allmänhetens förtroende för forsk-

sådanningen. En satsning forskningsetiken kan jämföras med sats-
påningar gjorts områdenandra angelägna för forsk-ansettssom som

ningens utveckling och trovärdighet, tilldelningen förex. av resurser
genusforskning eller särskilda satsningar för demensforskning.

Kommitténs bedömning de behov föreliggerav som

Lektorsresurser vid medicinska fakulteter

påAv den enkät Kommittén tillställde samtliga fakulteter ochsvaren av
diskussionen vid Kommittén anordnade seminarier framgår attav en
utbyggd utbildning i forskningsetik kräver nytillskott professionellav
kompetens. Det inte rimligt verksamheten i fortsättningenär bedrivsatt

hittills med hjälp fåtal inhyrda föreläsare inte har möjlig-ettsom av som
het långsiktigtpedagogiskt och för utvecklingenatt ta ett ansvar av un-
dervisningen. Fasta lektorsresurser bör tillskapas det möjligt förgörsom
fakulteterna hålla ocksåsig ajour med utvecklingen inom den tilläm-att
pade etikforskningen.

Utbildning i forskningsetik påkallad vid samtliga fakulteter,är även om
det uppenbara och förmodligen behovet finns vidmest största due medi-
cinska fakulteterna. Kommittén bedömer det finns behovatt motsva-av
rande eller och halv lektorsresurs vid varje medicinsk fakultet.en en en
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forskningicke-medicinskinriktadeLektorsresurser mot

de icke-också vidforskningsetikiutbildningstimuleraFör att
motsvarandeKommittén det behövsbedömerfakulteternamedicinska att

inriktningmedhögskolauniversitet ochvarjevidlektorsresursfasten
forskning.icke-medicinskmot

forskningsetikökad forskning iStimulans för

gällerefter detSverigeliggerländer närmånga andra attmedJämfört
forskningkvalificeradforskningsmiljöer därmångvetenskapligaerbjuda

både stödbrasaknasbedrivs. Därförforskningsetiketik ochtillämpadi
kunskapsun-välunderbyggdaochverksamhetenvetenskapligaför den

Nederländerna,samhället. Ibeslutsfattare iochmyndighetertillderlag
finnsAustralienKanada ochUSA,Tyskland,Frankrike,Storbritannien,
Frånetikområdet.Centrumbildningarlivskraftigapåexempelgott om

ivid universitetetbioetik och hälsorättförCentrumHolland kan nämnas
olika forsk-iochteologerfilosofer, rättsvetaresamarbetarHärUtrecht.

veterinärmedicinare. Cent-ochmedicinaremedtillsammansningsprojekt
myndigheter ochstatligaoftautnyttjashälsorättbioetik ochför avrum

frågorkunskapsunderlag ikvalificeradeframförandra somatt taorgan
konfe-seminarier,Genomagendan.politiska öppnapå denär uppsatta

inforrnationska-också viktigfårforskningsrapporteroch enmanrenser
vetenskapligafölja denhar ut-samhällsorganolikanal till de attsom

kraftansam-nationelldet behövsbedömerKommitténvecklingen. att en
Sverige.slag iliknandeling av

föreslår:Kommittén

tvärvetenskapligtuppbyggnadmedel förtillskapas ettdet extraatt av
forskningsetik.ikompetenscentrum

förslagKommitténsSammanfattning8.8 av

såforskningsetik, ochforskning i sättochutbildningstärkaFör att
föreslårområde Sverige,iinom dettabredare kompetensbygga enupp

Kommittén:

plan förfakultet/lärosäte upprätta ut-åligga varjebör attdeta enatt
varjetillskallutbildningen ärforskningsetik. Huri utbildning uppse

iförankradvälbörUtbildningenbestämma.fakultet/lärosäte att vara
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de vetenskapliga ärrmesområdena, också facketiken.inomegna men
Kurserna bör obligatoriska.vara

b fakultetema/lärosätenaatt handledarprogram,upprättar därett
handledare utbildas i frågor kring forskningsetik, oredlighet i forsk-
ning, arkiverings- och sekretessbestämmelser handledarenssamt an-

för förmedlingen forskningsetiska till de forskarstude-svar av normer
Frågorrande. makt, kön och jämställdhet bör också belysas.om

c l kap 4 § högskolelagenatt ändrad lydelse, enligt följande:ges en

Verksamheten skall så hög kvalitet nås ochatt vetenska-avpassas en
trovärdighet godoch sed såväl i utbildningenvärnas, ipens som

forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet.

d 9 kap 6 § högskoleförordningenatt tillägg enligt följande:ettges

Utbildning i forskningsetik skall obligatoriskt inslag i allettvara
forskarutbildning, ämnesområde.oavsett

Universitet och högskolor årbör varje i sina årsredovisningar rapportera
sina utbildningsplaner och effekterna dem.om av

e det tillskapasatt medel för uppbyggnadextra tvärvetenskapligtettav
kompetenscentrum i forskningsetik.
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Öppenhet insyn ioch9

forskningsprocessen

kapitletSammanfattning av

forskningsprocessenoch insyn iöppenhetökadbedömerKommittén att
skallbeslutsfattareochallmänhetförförutsättningnödvändig attär en

också viktigt förforskningsverksamheten. Det ärförförtroendehakunna
kunskaps-specialiseradearbetar inomgradhögrei alltforskare,att som

perspek-utomdisciplinäradetskall förlorakompetensområden, inteoch
mel-och dialogöppenhetmöjligöra dennaforskning. Försintivet att

Profes-åtgärder.föreslår Kommittén radallmänhetochforskarelan en
skolade ochkritisktfleröka, medbörjournalistikensionaliseringen av
satsningLikaså ökadbehövsvetenskapsjournalister.insattaväl en

och samhälle. Po-vetenskapmellanskärningspunktemakringforskning
förinstrumentviktigtKommittén attbedömspulärvetenskap ettsomav

Kommittén betonarallmänhet.ochforskaremellanförtroendetförbättra
värde.inomvetenskapligtbåde ochharpopulärvetenskapen utom-ettatt

populärvetenskapligaockså forskaresföreslår därförKommittén att
insynallmänhetensökameritvärde. Förtillmätasbörframställningar att

fortsattoch villkor ärbeslutsprocesser sats-vetenskapssamhälletsi en
viktigt.lekmannakonferenserochhusning öppna

intresseorganisationbildandetKommitténföreslårDessutom av en ny
samhälletochforskarvärldenmellankontaktenstimulerauppgiftmed att

Forsknings-uppdrarföreslår regeringenKommitténdenna.utanför att
rådsöver-föreslagnaForskning 2000idenalternativtrådsnärrmden,

kon-förlämpliga intressenterinbjuda ettattnämnden,gripande att
Forskningenintresseorganisation medbilda namnetstituerande möte en

andrasamlarparaplyorganisationföreslås bliFolket. Dennaoch somen
arbetsvillkorresultat,vetenskapensintresseharorganisationer avsom

friståen-föreslås heltFolketochForskningenarbetsformer.och vara en
tillstimuleraolika mötenuppgift sättorganisation. Dess är attde

andra intres-ellerforskare och politikermellanellerforskarvärldeninom
Be-studieresor.ochkonferenser, kurserformske ikanDettasenter. av
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vakning forskningsfront och opinionsläge också betydelsefullaärav
uppgifter. Forskningen och Folket föreslås också särskildaarrangera
"lekfolkskonferenser."

Forskningen och Folket leds styrelse innehåller representanterav en som
för de medlemsorganisationerna,större också medlemmar valtsmen som

grund sin vetenskapliga eller tekniska kompetens och politiker ellerav
publicister visat särskilt intresse för forskningspolitiska frågor ellersom
populärvetenskap. Styrelsen för organisationens ekonomi ochansvarar

ställning till verksamhetens inriktning. Den dagligatar verksamheten
leds kansli, bestående direktör/generalsekreterare ochett litetav ettav en
antal medarbetare. Finansieringen sker litet grundanslag,ettgenom som
kan frånkomma regeringen Utbildningsdepartementet fråneller någon
forskningsfinansierande stiftelse, avgifter från de organisa-samt genom
tioner medlemmar. Organisationens ekonomiär såledeskommersom att
återspegla hur angelägen den anses vara.

Kommittén ocksåhar analyserat forskarens roll och de be-expert,som
gränsningar och förpliktelser expertrollen medför. Kommittén beto-som

såväl forskare expertkunskapenavnärnare haratt förnar som av ansvar
skilja mellan och proffstyckare." Näratt samhälle och politis-experter

ka beslut blir allt beroende forskningens ökade kunskap, ökarmer av
också risken för fåtal forskare blir massmedialt kända och fåratt ett age-

på områden där de inte har professionell kompetens.experterra som
Forskaren bör medveten språkhantering och kunskapsupp-attvara om
fattning inte densamma i forskarens seminariumär i det offentligasom

Han/hon bör upplysa begränsningar i denrummet. disciplinensom egna
metodanspråk och räckvidden den kompetensen.av egna

9.1 Utredningens direktiv

Kommittén skall den offentliga behöveröverväga insynen ökas ochom
vid behov lämna förslag till dettahur kan ske. Likaså bör allmänhetens
insyn i forskningsprocessen belysas. /.../ Kommittén skall under-även
söka och föreslå åtgärder hur information principi-som avser om nya
ella frågor når berörda /.../ Likaså bör forskarnas medvetenhetorgan.

expertrollens begränsningar och förpliktelser, vid utvärderingom ex.
forskning bedömningoch samhällsproblem analyseras.av av



Öppenhet 235forskningsprocessenioch insyn1999:4SOU

ocharbetssättKommitténs9.2

kunskapsunderlag
hurkartläggninggjortvåren 1998enkät avharKommittén enengenom

medarbetarforskningsstiftelserforskningsråd ochhögskolor,universitet,
ochforskninginformerauppgiften,tredjesk. attdenuppfylla omatt

tidi-också inventeratKommittén harallmänheten.tillforskningsresultat
förpliktelser.ochbegränsningarexpertrollenskringundersökningargare

framtids-förInstitutetvidUddenbergNilsdocentiTvå ämnet,experter
räk-KommitténsförharSylwan,vetenskapsjournalist Peterochstudier

ibearbetatsdelartill vissaharDessavarsintagit fram rapport.ning
ihelheteri sinaåterfinns sten-kapitel. Rapporterna enföreliggande

regeringskansliet.tillgänglighållscilupplaga som

forskningsetik,seminarieroffentligaserie som ar-Kommitténs omI av
Humanistisk-Cancerfonden,medtillsammansrangerades

Medicins-Landstingsförbundet,forskningsrådet,samhällsvetenskapliga
Vårdal-ochJubileumsfondRiksbankensStiftelsenforskningsrådet,ka

serninari-anslogsSverige,i ettuniversitetsorternaolikapå destiftelsen
Se-forskningsprocessen.öppenhet iochinsyndiskussiontill omenum
detforskarnarubriken: Harunder1998april24denägdeminariet rum

seriösbehovetfördes bl.a.Samtalförtjänardom enförtroende avom
känslabehovetforskning ochgällerdetsensationsjournalistik avnär om
inled-medmedverkadeFöljandejournalisterna. experterhosför nyanser

Karlsson,Aktuellt; UllapolitiskFichtelius, re-reporterErikningar:
chef vidNorlin,GabriellaAB;FörlagTeknikEkonomi ochdaktör

Georgeforskningsinformation;förenhetForskningsrådesnämndens
universitet;StockholmsviduniversitetslektorochjournalistStrachal,

Institu-vidUddenberg, docentNilsvetenskapsjournalist;Sylwan,Peter
immunologi ochiprofessorWigzell,Hansoch;Framtidsstudierförtet

institutet.Karolinskavidrektor

medutfrågningKommittén experterarrangerade1998augusti18Den en
forskningochfolkrörelserfolkbildning,mellankringfrågpr mötetom
Kjell For-och kommentarer:inledningarmedbidrogFöljande experter

förbundsrektor,Heimdahl,folkhögskola, JanHärnösandsrektor,svall,
Rasch,IngridFolkuniversitetet;Karlsson,Jan-StureStudiefrämjandet;

FoU-Tornberg,Ann-Christinfolkhögskola,Skeppsholmensrektor
förInstitutetdocentUddenberg,NilsFolkbildningsrådet;ansvarig,

Önnesjö, folkhögskola.TollarerektorEvaframtidsstudier;
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Vid seminariet den 18 augusti diskuterades idé verksamhet meden om en
arbetsnamnet Folket och Forskningen". En idégrupp utformade sedan
denna idé för Kommitténs räkning till preciserat förslag. Grup-ett mer

förslag finns inarbetat i sin helhet i detta kapitel. Idégruppen bestodpens
Nils Uddenberg se Olleovan; Fack, generalsekreterare Folk ochav:

Försvar; Christina Nydén, informationschef Folkuniversitetet, förbunds-
kansliet; Rune Rydén, ledamot Kommittén forskningsetik, ordfö-av om
rande i RIFO, Sällskapet Riksdagsmän och Forskare.

Större sammanhängande avsnitt i kapitlet från dessa kunskapsunderlag
markerade medär särskilt typsnitt.ett

9.3 frågeställningarKapitlets och

avgränsningar

Som påtalats i det inledande etikavsnittet öppenhet självklarär förut-en
sättning redan för de inomvetenskapliga samtalen. En forskare måste

redovisa sina utgångspunkter,öppet metodval och resultat för andraatt
forskare kritiskt skall kunna forskningens kvalitetpröva och påvisa-den
de kunskapens tillförlitlighet. Beträffande frågorna oredlighet harom
öppenheten dessutom sin motivering i det misstänkt forskaresatt ur en
perspektiv och både vetenskapssamhällets och det övriga samhälletsur

måstesynvinkel gå visa forskningsprocessen inte haratt att förvanskats.
I avsnittet etisk prövning forskning har också påpekats viktenom av av
offentlighet i möjligastörsta utsträckning och det legitima behovet av
insyn från allmänheten det gäller de värdeavvägningarnär forskare i oli-
ka discipliner står inför i samband med sin forskning.

föreliggandeI kapitel frågangäller öppenhet vikten forskning-attom av
och dess åtnjuterutövare förtroende hos allmänhet ochen ett stort poli-

Öppenhettiska beslutsfattare. och insyn nödvändigaär förutsättningar
för allmänhet och beslutsfattare skall kunnaatt ha förtroende för verk-
samheten. Det kommer alltid finnas kunskapsklyfta mellan forskareen
och allmänhet. För allmänrepresentant skall kunna haatt exakten sam-

insyn i den specialiserade vetenskapliga verksamheten måstema denne
själv forskare i specialitet. På allmänt plan kan fåvara ettsamma man
kunskap vad forskningen går måste medut nödvän-om men sen man
dighet överlämna förtroendet till forskaren själv. Allmänheten och de
politiska beslutsfattarna måste kunna lita forskaren ochatt noggrannt
sanningsenligt redogör för relevanta frågeställningar och resultat. Ju fär-

behärskar forskares specialiserade kunskap destore som beroen-en mer
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relation mellanförtroendefullsamhälletomgivandedetde är enav

och dessfinansiärer avnämare.dessforskningen,i

öppenhetmöjligasigvinnläggervetenskapssamhället störstaOm om
kunskapsmassatill denlängreräcker änförtroendebyggs ett somupp

fånågra relativtkunskapdenlängrebegriper och änoch somenvarsom
detta för-Utankonsekvensernaochförmår viddenomfattautvalda av.

tillkommerinteforskningsamhället viktigförriskdettroende attär stor
ocksålitamåste kunnaoch dess attAllmänhetenstånd. representanter

i och dessbåde angelägengrundforskningen ärsvårbegripligaför demdeng
ocksåförtroende finnsgrundmurattillförlitliga. Utankunskapsfrukter ett
olikatillämpasinte kommerkunskaperbetydelsefulla attg risk attstor

sigkännerbefolkningendelardärfört samhällsområden storaatt av
med.överraskaskunskapdenförfrämmande mannya;

P i allt hög-för forskarna,Öppenheten också viktiginsynenoch attär som
och kompetensom-specialiserade kunskaps-inommåste arbetagradre

utomdiscipli-viktigamissafartblindhet ochdrabbasskallråden, inte av
från forskar-andrabedriver. Insyndeforskningdenperspektivnära

denfå stånd forskningtillföravgörandekan att oment.ex. varagrupper
forskningsrådsiniti-områden.olika Detkonsekvenserkunskapensnya

aspekteroch socialaetiska, legalaprojektetmångvetenskapligaerade om
försök sti-exempelgenteknikochforskning är attgenetisk ettkring

forskning Öppenhet allmänhetenviktig föroch insyn ärsådanmulera
förstå huvud-måste kunnakunskapsrnassagenerellbasis enavsom

deuppfattakunnabedrivs ochforskning ävendenidragen som
exempelaktuelltvetenskapen. Ettinomvändningama"kopernikanska

Dollyfåret Ha-kloningenkringgrundforskningenbiologiskadenär av
till dennaframforskningsprocessenhelaföljakunnatallmänhetende

oftaresannolikthade reaktionernahypotesvetenskapligabanbrytande
fördömande.högljuttförundranochnyfikenhet änkritiskpräglats avav

perspekti-utomdisciplinäraför dekänslahaftdessutomforskarnaHade
landatkanskeinformationenhadeproblematikenetiskaoch den an-ven

"kloningdebattenNågon utvärderinggjorde.vad dennorlunda än avnu
uppenbaradenosannoliktförefaller intedetgjord, attinteär ännu men
och mins-bakslaglett tillkan hasammanhangi dettaförtroendeklyftan

forskning.kontroversiell biologiskmindrestöd förkat annan

kapitelELSA-initiativets.k.detredogörelseFör seaven
2 skapel-Klonared.,Nilsson, Annikakloningutförlig diskussionFör seomen

49,människor. Källadjur ochkloningForskare kommenterarkrona avsens
1997.oktoberForskningsrådsnämnden,

Lage
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9.4 En historisk tillbakablick

Nils Uddenberg har i sin till Kommittén givit exempel hurrapport
frågorna vetenskapens roll i samhället och allmänhetens påom syn
forskning och vetenskaplig följtkunskap människan historien.genom
Uddenberg sina frånexempel naturvetenskap och teknik.tar Hans pre-
sentation återges i redigerad form i detta historieavsnitt.

Framstegets hjälte eller maktens /akej forskarens plats i samhället-
historien och inutidgenom

Frågan människan har rätt behärskaatt ellernaturen honom iom
stället bör underordna sig lagar ärnaturens lika gammal teknikensom
själv och speglas exempelvis i Bibelns skapelseberättelse. För de
gamla frågangrekerna övermod hybris måttfullhetellervar om - - -
sophrosyne central och det har hävdats de grekiskaatt filosoferna-
utforskade lagar, för finnanaturens att de gränser naturensnarare sta-
kade för människorna än för kunnaut att exploatera naturens resurser

kraftereller

Teknik och magi har än vadgemensamt alltid föreställer sig. lmer man
båda fallen är syftet påverka de makterZatt verkar i inaturen,som

riktning. Länge uppfattades forskarna mycket riktigtgynnsam som
magiker i förbundsvarta med mörka krafter, kanske till och med i mas-

självkopi med djävulen Berättelser Doktor Faustus troligenom en-
mytisk tysk astrolog och magiker skall ha levt på 1400-talet kansom -
ledas tillbaka till 1500-talet och Faust har blivit den europeiskaen av

återkommandekulturens gestalter, berömdmest Goethes dra-genom
ma.

Även den nyktre vetenskapshistorikern finner kopplingar mellan magi
och vetenskap. Ur alkemisternas vårti tycke egendomliga blandning av
svartkonster och empiriska observationer skulle så småningom den
vetenskapliga kemin komma utvecklas.att Den kringvandrande magi-
kern Teofrastus Bombastus Paracelsus Hohenheim, verkade ivon som
början 1500-talet, dem brytaatt med denav var en av tra-som genom
ditionella medeltida medicinen lade grund för medicinens vidare ut-en
veckling och pådärmed sikt för moderna vetenskapliga behandlings-
metoder.

3 Wright, Georg Henrik: Vetenskapen och förnuftet. Bonniers, 1986.von
4 Haynes, Roslynn D.: From Faust Dr Strangelove. Representation of theto
Scientist in Western Litterature. The John Hopkins University Press, 1994.
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välsignel-forskningen ettlanseradessextonhundratalet somUnder
positivdelblevVetenskapenprojekt.socialtsebringande av enen

dettasamhälle. l börjanoch humanarebättreframtidsvision avettom
be-där hanNew Atlantismanifest ThesittBaconFrancissekel skrev

råd -forskaremänviseettIyckorike, styrsutopisktskriver ett avsom -
vetenskapsakademi Nyal Detslagshus ettSalomosisamlassom -

användbaramängdmedborgarnaskaffatvetenskapenAtlantis har en
någotmikroskop,telefoner tillfrånalltfinnshärmöjligheter:tekniska

synvillorochmed ljusillusionersysslardärbiografsalongerslags man-
utprövadevetenskapligttillfärgerrörelser,storlekar,med figurer, -

medoch trans-tillillustration visarsamtidaEn man somenkomposter.
Francis BaconDrömdeskottkärra.ijordgubbejättelikporterar enen

bioteknikom

skullevetenskapenför attBaconvilleAtlantisNyaMed Det propagera
Hansframstegsprojekt.samhälleligtnyttobringandeettuppfattas som
Royalvetenskapsakademier fram:olikaväxteSnartlåg tiden.itankar

intefransmännen attoch1662inrättadesLondon senai varSociety
samtidigtUngefärSciences, 1666.deAcademiesinmedefterfölja

vetenskapligai de förstamed varandrakommuniceraforskarnabörjade
SocietyRoyalOldenburg vidbörjade Henryår 1665redantidskrifterna:

Transactions.° IPhilosophicalkalladehanmeddelandenut somge
frihets-underframför alltuppsvingetvetenskapligadetskeddeSverige

Fråninrättades.VetenskapsakademienKungligadå exempeltilltiden
välstândsmakare.blivitvetenskapsmannentrollkarl hadevarithaatt

pålångtför givetvälsignelsebringande togsvetenskapenAtt var
någon gångteologiskavaritfrån börjanUniversiteten1900-talet. som -

förinstitutionerutvecklades tillhögskolormedicinskaeller enjuridiska -
eftersökandeförutsättningslöstochutbildning ettvetenskapligbred

bakom idea-högstai sigSanningssökandetkunskap. norm menvar -
tek-revolutionerandeförhoppningarnaturligtvissigdoldelen om nya

möjligheter 1900-taletoch början1800-taletslutetVid varniska avav
tekniska land-vetenskapliga ochDeIjusast.forskarenbilden somav

sinochobegriplighetsinbådefascinerade genomvinnlngarna genom
Även eländeskapakundeutvecklingentekniskadenanvändbarhet. om

5 Olof Häger-översättning1627. SvenskAtlantisFrancis: DetBacon, avnya
1979.klassiker,CarminasBokförlagetstrand.

Åberg,6 1988.Upptäckama. HammarströmJ.:DanielBoorstin,Se ex.
7 idéhistorisk skiss. I KanforskningenitraditionerEtiskaGunnar:Eriksson, en-

Utbild-1996.skriftForskningsberedningensetiskbliforskningen nrmer
ningsdepartementet.
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exempelvis för fabriksarbetarna mångahade européer personliga- -
erfarenheter att vetenskapliga kunskaper kundeav leda till förbättringar
i vardagslivet. Vetenskapsmannen, läkaren och ingenjören tidensvar
hjältar.

Tilltron till mänsklighetens uppfinningsrikedom kände inga gränser och
framtidstron frodades. Jules Vernes exempelvis En världs-romaner -
omsegling under havet eller Den hemlighetsfulla ön bär vittne om een-
gränslös tillit till det mänskliga förmågasnillets lösaatt de olika.r-mest

Äventade problem. många däribland även Jules Verne ocksåom - -
funderade över vetenskapens och teknikens mörka sidor forsk-var
ningsetik knappast idag.fråga på sätt En intressanten samma som
illustration från vårt land Statenseget Institut för Fiasbiologi,ger som
inrättades i början 1920-talet. När denna vårai ögon synnerligenav -
tvivelaktiga institution inrättades gjordes inga forskningsetiska över--
väganden Samhällsnyttan ifrågasattes aldrig. Rasbiologin kunde falla

påtillbaka hela den auktoritet vetenskapen hade samlat.som

vårl tid har vetenskapens roll i samhället förändrats ännu gång. Meren
någonsinän tidigare uppfattas kunskapen produktionsfaktorsom en

och kunskapsberoende företag växer ofta i universitetens omedel-upp
närhet.bara Möjliga tillämpningar eller ekonomiskt värdefulla lösning-

på olika problem står fokusi för det vetenskapligaar arbetet. Den åt-
minstone till sina ideal obundna forskning odlats inom universitetsom
och högskolor har delvis fått träda tillbaka till förmån för multidisciplinä-

nätverk forskare mäter sina framgångarra iav termer kunska-som av
användbarhet. Det har uppståttpens samarbetsformer mellan uni-nya

versitet och näringsliv eller universitet och politik och forskningsresul-
värderastaten lika utifrånmycket sin sociala och tekniska användbar-

het utifrån Ävensin inomvetenskapliga teoretiskasom betydelse. om
denna karaktäristik kanske främst berör naturvetenskap och teknik har
inte heller traditionella humanistiska kunskapsområden undgått bliatt

utveckling."indragna i Så kallad tillämpad etiksamma applied ethics-

8 Frängsmyr, Tore: Framsteg eller förfall. F ramtidsbilder och utopier i väster-
ländsk tanketraditiøn. Liber Förlag, 1980.
9 Broberg, Gunnar: Statlig Rasforskning. En historik Rasbiologiskaöver institu-

Ugglan Lund Studies in the Historyter. of Science and Ideas. Lund, 1995.
O Wicksteed, Q.:S. The Cambridge Phenomenon. The Growth High Techno-
logy Industry in University Town. Sega Quince, Cambridge, 1985.a
" Gibbons, Michael Limoges, Camille Nowotny, Helga Schwartzman,
Simon Scott, Peter Trow, Martin: The production of knowledge. Thenew
dynamics of science and research in societies. SAGEcontemporary publications,
Forskningsrådsnämnden, 1994.



Öppenhet 241och forskningsprocesseninsynSOU i1999:4

på deacceptabla utma-på finna moraliskt lösningargår attutsom-
inför kunskapsom-är växandeställer människorna ettteknikenningar

råde. bedrivs medhumanistisk forskningpåexempelEtt annat som
såäroch tilllämpbarhetfrån politiskasin sociala relevansutgångspunkt

genus-forskning.kallad

teknikkritiken framoch växerVetenskaps-Den moderna

Även 1600-talet har varitända sedan extremtvetenskapen enom
det moderna projek-förknippad medframgångsrik verksamhet, intimt

tet,° magiker i förbundgenialvetenskapsmannenhar myten somom
bådeGoetheändå velat dö. självaldrig riktigt veten-med djävulen -

aktualiserade Faustfiguren i sitt berömdaförfattareskapsman och -
Mary Shelley Fran-Något 1818 skrevdrama. omromanensenare

förkrympte forskaren, iemotionelltsnillrike,kenstein, den sommen
människolik varelse: det be-levandeskapadeavskild monomani en

medsedan förföljer sin skapare är detmonstreti Närrömda monstret
Frankensteinkärlekslösa rationalitet med vilkenför denanklagelseen

oälskade varelseroälskat och blirkänner sighandlat. Monstret som-
fortfarande är aktuellt bevi-destruktivt. Attofta bittert och tematblir -

Shelleysfilmatiserade versioner Mary be-olikabland annat avavsas
fåttvetenskapskritiskt litterärt alster bety-Ett storrättelse. somsenare

forskningens inte minst bioteknikensför diskussionendelse om - -
Huxleys Brave World 1932 DuNewplats i samhället är Aldous -

värld.sköna nya

påspåra de första tecknen den tek-slutet 1800-talet kanMot manav
vår tid ofta debatten. Tid-vetenskapsdebatt i dominerarnik- och som

framtidstronSamtidigt den teknologiskapunkten är intressant. som var
också börjadefram kritik. En del tänkareväxte detstarkast ensom

krafteromdöme förvalta de defråga människorna har attsig nogom
förutsättningarnaandliga och kroppsligade har deochhar skapat om

resultatutveckling ärmed den snabbai etthängaatt som av samar-
Tekniken uppfattades inteteknik och kapital.vetenskap,mellanbetet

gåvors destruktivgivare ävenalla goda utanlängre enbart som ensom
Rörelseroch samhället.hänsynlöst omvandlade naturenkraft somsom

opåverkadebondesamhället eller dentraditionella natu-ville bevara det
välstånd åekonomisk utveckling ochkonflikt mellanDenuppstod.ren

många förå nutida människorandramiljö den tarsidan och somena

12 Applied Oxford 1986.Ethics. University Press,Peter:Se Singer,ex.
13 framtiden. Modernitetens idéhistoria.Sven-Eric: I skugganLiedman, av

1997.Bonnier Alba,
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börjadegiven formuleras. Ett tidigt Georgeexempel är Perkins Marshs
banbrytande bok Man and Nature 1864 författarendär förde fram ett
teknikkritiskt miljöbudskap mångai påminnerstycken detsom om -

idag.med större eller mindre rätt ofta dominerar miljödebattensom -
fick,Marshs bok ungefär Rachel Carson vårTyst hundra årsom sena-

avsevärt genomslag debatten.ire,

Under 1900-talet har kritiken vetenskap och teknikmot växt sig allt
starkare framtidstrooch den tidigare gick hand i hand med teknik-som
tilliten har eroderat betänkligt. En brytpunkt när den första atom-var
bomben detonerade över Hiroshima den 6:e augusti 1945 och i slagett

200 000 människors liv. Vetenskapens fruktertog hade på allvar visat
de kunde användas destruktivt och detatt är knappast tillfällighet atten

frågan kärnfysikens tekniska tillämpningar fortfarande är explosivom
påmateria den politiska agendan. Atomens krafter uppfattas i allmän-

het destruktiva. Andra erfarenheter avgörande betydelse försom av
allmänhetens inställning till vetenskap och teknik upplevelsen devar av
problem är förknippade med användningen kemiska bekämp-som av
ningsmedel inom jordbruket Rachel Carson diskuterade i sin boksom

963.Tyst vår 1

Atombomben miljöfrågornaoch visade kunskaper inte baraatt kan ge
människorna fler möjligheter, frihetstörre och ökat välstånd ocksåutan
tillfällen förgöra sig själva. Vetenskapenatt kan både frälsare ochvara
Vägvisare undergången.till Under 1900-talets sista decennier har tek-
nikkritiken många ledande filosofer.engagerat Skandinavienl har

Arne Naess finländarenoch Georg Henrik Wright varitnorrmannen von
inflytelserika.särskilt bådaFör dessa tänkare har miljöfrågorna stått i

Men diskussionen kunskapenscentrum. värde och vetenskapensom
berättigande nått långthar utanför filosofiinstitutionernas seminarierum.

Den internationella miljöetiska litteraturen anklagar ofta oansvariga
miljöproblemen."forskare för Många i innehållernaturprogram TV av-

4 Marsh, Gerorge Perkins: andMan Nature Physical Geography Modijiedor as
by Human Action. Sampson Low, Son and Marston, 1864.
5 Carson, Rachel: Silent PâSpring 1963 svenska Tyst vår. Bokförlaget Prisma,
1964.
6 Se Naess, AnklagelserArne: vetenskapen. AWE / Gebers, 1982. Semotex.

Wright, Georg Henrik: Vetenskapenäven och fömuftet. Bonniers, 1986 ellervon
författare Myten framsteget. Bonniers, 1993.av samme om

7 Ett inflytelserikt arbete Naess, Arne: Ekologi, samhälle och livsstil.är Utkast
till ekosofi 1973. utgåvaSvensk Lts förlag, 1981. Av författare finnsen samme

Anklagelser vetenskapen.även AWE / Gebers, 1982.mot



Öppenhet 243forskningsprocessenochSOU insyn i1999:4

medmed rätta, iblandgirighet och teknik iblanddär människanssnitt -
Enandra levande varelser.framställes hotmindre rätt motettsom-

förtingligandet ochhar förknippatså kallat ekofeministiska tänkaredel
förvaltaspatriarkal traditionmedexploateringen naturen som avenav

vetenskapssamhälle. naturenFörtrycketmaskulint domineratett av
denna analysermed förtrycket kvinnan. l typknyts avavsamman

maktmedel änframstår destruktivtvetenskapen ett somsnarare som
för vanliga medborgare.bättre förutsättningarskapasätt attett

intres-visar radSå långt historieskrivning. DenNils Uddenbergs upp en
mellanbetraktari det prisma varigenomfacetter mötet veten-santa

frågor oredlighet,kringallmänheten. delbeslutsfattare och Enskapen.
intressekonflikter diskute-hanterandeforskning ochetisk prövning avav
detta betänkande. FörKommittén i andra kapitelutförligt attavavras

förtroendekris Uddenberggradvis ökandetillrätta med denkomma som
samhället,vetenskapens aktörer ifokusering delsbeskriver behövs en

forskning och forskareolika mediavilketdels det sätt presenterar
frågan förpliktelser ochexpertrollensVi börjar medför allmänheten. om

begränsningar.

Forskaren9.5 expertsom

medvetenhetanalysera forskarnasi uppdragKommittén har att ex-om
vid utvärderingbegränsningar och förpliktelser,pertrollens t.ex. av

samhällsproblem. Forskareforskning bedömningoch agerar som ex-av
sakkunniga vidkanmängd olika sammanhang. Detiperter vara somen

förvaltningar, i politiska de-rättegångar, utredningar, inomiexperter
frågai specifik iför forskningenbatter eller representanter mc-ensom

speci-innehavareinnebär dennadia. Att ärattexpert person av envara
inteutredningen/processen/debattenaktiva ikunskap de andrafik som
iindirekt medverkatillgång forskare kantill. Enhar även expert ensom

användsforskningsresultathans/hennesrådgivningsprocess, attgenom
medverkandesjälv direktexpertrådgivande forskaren ärattutansom

som person.

djur bland allaidéinnehåll Nils: Ettdiskuterar jag i Uddenberg,Ekosofins
plats Nya Doxa,Biologin och människans uppfattning sin iandra naturen.av

1993.
X Ecology and the ScientificDeath Women,Carolyn: The Nature.Merchant,

1980. Harper Row, 1990.Revolution
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Sociologen Göran vid avdelningenSundqvist för ochteknik- vetenskaps-
studier i Göteborg delar expertrollen i aspekter. Entre ärexpertupp

har särskild förtrogenhet med viss kunskap. Den-en person som en en
kunskap svåråtkomligspecialiserad och för den vanlige medborga-ärna

samhället.efterfrågasExpertens kunskaperren. av

förändradeDet samhället

Även teknikkritik vuxit framstark under 1900-taleträtt präglasom en
det moderna samhället helhet stark tilltro till vetenskapen ochensom av
de lösningar framstegoch den kan erbjuda. Forskningen täckersom en

fråndel den värld människor erfar, allt användning kärnfysikstor av av
omvårdnadsvetenskap.till forskningenNär utvecklas och specialiseras

blir den alltmer fragmentarisk. DiskussionenI samhällsfrågoräven av
föremål för politiska beslut förlitar sig därför i allt högreärsom man

specifik kunskapgrad vetenskaplig och forskaren expert.som
Den generella kunskapsmassan räcker inte till underlag för besluts-som
fattandet. svårareDet har blivit allt för lekmän kunna tillgodogöra sigatt
den kunskap behövs för kunna insatt i de frågor berörattsom vara som
både politiska aspekterbeslut och det vardagliga livet, offentligtstora av
och privat. Man kan denna bakgrund befara eftersom politikernamot att
blivit alltmer beroende forskarnas specialiserade kunskap finns riskav

mellan politiker allmänhetoch vidgas. Dialogen mellan de poli-att gapet
tiska beslutsfattarna försvårasoch allmänheten varken politikernanär
eller tillgångallmänheten har direkt till kunskapens många källor.

tyske filosofen/sociologenDen Jürgen Habermas, tillhörande den kritiska
20skolan vetenskapen inte alltid samverkar med det omgivandeattmenar

påsamhället De politiska beslutsfattarna blirsätt. alltförett gynnsamt
beroende frågoruttalar sig i inte längre baraexperterav som som avser
några avgränsade sammanhang i det mänskliga livet mycketutan ett

vardagsverklighet.direkt griper i människors belysandesätt Ett ex-
empel hur hela område hardet med barnuppfostran och barnensär som

19Sundqvist, Göran: Miljöexperterna vetenskapens auktoritet i miljöarbetet,om-
i Lundgren, Lars red., Att och Om kunskap och handlinggöra. inomveta att
miljövården. Naturvårdsverkets Stockholmförlag; 1996, 108.s.
2° Med den kritiska inriktningskolan den inom samhällsvetenskaplig ochmenas
filosofisk forskning Socialforskningsinstitutethar sitt i i Frank-utrsprungsom
furt. Traditionen benämns ofta Frankfurtskolan.därför Denna hadesom som
grundläggande samhällsvetenskaplig forskning skulle präglas kritisktes att av en
hållning påverkaoch aktivt samhället.
2 Habermas, Jürgen: handlande:Kommunikativt språk, rationalitettexter om
och samhälle. Daidalos, Göteborg 1990, 374.s.
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från någotutveckling ha varit tillhört den privata sfärengöra,att att som
föremålpå för utomståendei samhället helt blivitsättnytt expertersett

råd; expertråd olika politiska beslut.och irön omsättssom

Samtidigt tilltron till och beroendet vetenskaplig kun-den ökadesom av
ökade specialiseringen och forsk-skap kan sig oroande, erbjuder dente

bådeningsbetoningen mängd fördelar för den enskilde ochäven storen
individen ökade kontakten med forskningenkollektivet. För innebär den

forskaren vetenskapen inte alltid förblir den slutnaoch expert attsom
historiskt varit. Forskning innebär inte bara framstegkunskap densom

förstå levererbjuder möjlighet det sammanhangäven attutan en man

På gång sig till vetenskapenallmänheten detta "söktsättsamma som
råd forskarsamhället allt högre grad sökt sig till allmänheten förför har i

finansiella situationen för forsk-legitimering sin verksamhet. Denav
hårdareblivit vilket har lett till ökad önskanningen har en om massme-

dial uppmärksamhet. gäller inte bara den vetenskapligaDetta pressen
så eller allmänna media.kallade "populära" Forskare ärävenutan nu

intresserade uttala sig det innebär ökadatt expertersom om enmer av
anslag.uppmärksamhet i sin kan leda till ökadetursom

beroende tilltroUddenbergs historieskrivning visar samhällets ochatt av
till förändrats radikalt under loppet den moderna epoken.vetenskapen av

frågan forskningens forskarnasdelaspekt har med ochEn göraatt om
ingåendefråga föremål för aktuell debatt.har blivit ochDennastatus.

forskareEnligt vetenskapssociologen Dorothy Nelkin har nobel-ärsom
fåttpristagare speciell grund denna utmärkelsealltid attstatus aven

ögon.har högt anseende i allmänhetens Dessa be-mycket personer
forskare vilkas arbete kan lik-skrivs i allmänhet snarastav pressen som

livsuppgift eller kallelse, de olympiskavid porträtteras som me-nas en
och offrande privatlivet för "sanningen".daljörer.Total hängivenhet av

tjänstblir livsuppgift vilken de ställer i samhälletsforskningDeras en

22 and technologyDorothy:Selling Science: how theNelkin, sciencepress covers
York 1995, 125 ff.WH Freeman, New s.

23 20 rr.Ibid.,
24 fråntydligt skillnad kvinnliga pristagare beskrivs till skillnadfinns i hurDe en

Family HealthTill exempel beskrev Rosalyn Yalow, Nobelpristagare imanliga.
följande "She Cooks, She Cleans, She Wins the Nobelmedicin I977, sätt:

fått uppmärksamhet vad gällerPrize". Manliga Nobelpristagare har överlag mer
privatliv. Ibid.deras forskning och i princip inget derasom
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oproblematiskaDet mötet

bedrivs forskaren be-den forskningEn del expert,stor om somav som
sarnhälls-eller uppmärksammadedrivs inom forskning kontroverserom

vetenskapsbaserade samhällsdebatterfrågor. tydligaDet vidär som ex-
får rollen.där forskarna den aktivablir tydligast ochpertrollerna mest

frågat det i dessa debatter ochSundqvist sigGöran har möten ärom
råder.missuppfattning Vissa disciplinerharmoni eller konflikt och som

på sådana frågortill mäktigaautomatiskt forskarnagör nästan experter
påverkar beslut, till exempel ekonomi eller miljö.politiskadirektsom

gråzoni mellan vetenskapbefinner sigEnligt Sundqvist experterna en
både kunskapsinnehavare och i kraftpolitik. Forskaren däroch är som

särskild titel.med Dock finns det ingensin forskarestatus enav som
då ligger iprofession denna för forskarenkan ha expertrollen somsom

expertzösådan. Samman-forskningen Ingen är expert att varasom
expertrollen sig inte det sammanhangforskarna ihanget där rör är man

någoninte hellerforskarvärlden.kallar Att ärexpert permanentvara
någonhar sin professionella verksamhetEftersomverksamhet. experten

forskningen, kan hävda den tillföreträdesvis iannanstans, man synes
expertlekman i sinsituationen experten rollparadoxala äratt som

mellandefinierar relationen vetenskap och politikSundqvist genom en
Påtvå nivåer. nivånmellan olika den principiella skiljerdistinktion

därför den någotpolitikern sig talar hur för-forskaren och att ena om
förhållahåller bör sig. Vetenskapen och politi-sig och den ändra hur det

kompetensnivåpå där respektive yrkes-ken skiljer sig dessutom en
avgränsningsområdenspecifika och arbetsupp-roll/profession med sina

får betydelse.gifter

oproblematisk sig forskarperspektiv ellerExpertrollen inteär ur vare
alltför ofta vetenskapliggörsamhällsperspektiv. Risken är att man var-

alltför förenklingar, forsk-dagsfrågor, lockas till göra tror attatt grova
frågorpolitiskt definierade ellerskall entydiganingen attsvarge

resultat.övertolkar vetenskapliga finns hosDetforskarna expertersom
mellan hög tilltro till beslutsfattare ochtydligt sambandallmänheten ett

beslutsfattarna någotinte har förtroendehög tilltro till Omexperterna.

25 frånmiljöforskarna , Rapport Centrum förGöran: VarförSundqvist, är oense
1990, 23.Göteborgs Universitettvärvetenskap, s.

261mm s.ll.
27 s.l07.Ibid.,
2 108 ff.Ibid., s.
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kommer ifrå och förväntas olikaäven asättaserterna att resenterareex P
allmänintresset.änpartsmtressen snarare

dåVad händer forskaren kliver sitt akademiska förnär attur rum vara
så rådgivarekallad eller i det offentliga Vad ledde tillrummetexperten
forskaren överhuvudtaget skallHur mellan dessamötetatt tog steget

två ske medveten forskaren sinHur forskarkultursär ut-rum om egen
formning påverkaroch i hur grad denna medvetenhet forska-storpass

möjligheter i "rummet" hjälpdet andra Med exempeltrerens av ur
områdetverkligheten bearbetats inom aktuell forskningsom exper-

forskning vetenskapliga kontroverser, fåtroller och kring kan man en
bild forskarnas uppfattningar sina roller i det offentliga rummet.av om

Forskarna kontroverser exempelexpertersom som-

ljödebattenMi

Göran Sundqvist beskriver i sin avhandling Vetenskapen och mil-
studiejöproblemen expertsociologisk hur problem uppståkan nären-

den vetenskapliga sfärem den "ovetenskapliga". Fokus förmöter av-
handlingen ligger forskarnas i miljödebatten. Sundqvistengagemang

femdelad kategorisering avseende forskarens strategier i dennagör en
debatt.

expanderandel Den strategin Denna strategi innebär namnetsom-
indikerar vill expandera vetenskapens domäner och influen-att man

Många frågorsområden. frånpolitiska angripbara ettanses vara ve-
tenskapligt perspektiv.

samarbetande Forskning politik2 Den strategin och har en sarnar--
betande karaktär där forskaren sig fritt mellan de olika kontexter-rör

områdena frånDock klart avgränsade varandra.ärna.
begränsande3 strategiDen strategin Denna forskaren inne-ser som-

expertroll. Han/honhavare passiv i första hand forskareärav en men
resultat intresseradlärrmar till den ha intressenär utan attsom egna

frågorMånga politiskatillämpningen. inte angripbaraav anses vara
från vetenskapligt perspektiv.ett
Tvårollsstrategin tvårollsstrategin4 Inom forskarenattanser man-

forskare har begränsning inom strategi dvs3som samma som pas-
forskaren kan aktiv rollsiv. Men ha i det offentliga sammanhang-en

29 och miljöproblemenSundqvist, Göran: Vetenskapen expertsociologisken-
studie. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1991.
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så fall Anspråket blir, såsomfast i politiker. iet som expan-ennr
gäller i anspråkension det deltagandet inte på det.när men

5 katalytiskaDen Vetenskapens roll begränsadstrategin ses som men-
fåden kan katalytisk effekt inom vissa änmesområden. Den kanen

"fåinte politiken fart på Påverkandäremot politikerna".ersätta men
indirekt.ses som

Sundqvists 45 vilka rniljöfrå-Göran intervjuade alla aktiva iärpersoner
olika dessa 17 forskare inom de disciplinerAv di-sätt.gan var som

miljöfrågor.rekt indirekt förknippade medeller Detär som var gemen-
dem forskningenför de har yrke. Det bör den-sägassamt att attvar som

undersökning inte tillräckligt omfattande för ligga till grund förär attna
några närgåendegeneraliseringar. kvalitativDen analysär snarare en

bild de frågor och skillnaderoch kan finnas i just dennager en av som
debatt.

Sundqvist delar intervjurnaterialet i olika kategorier grundläg-ärsom
uppfattargande för hur de intervjuade själva debattänmet, vetenskapens

ideal och funktion. Dessa kunskapsosäkerhetärexperternas natursyn,
och verenskapsideal. kategorierna forskningenDe och dess-tre styr styr

vilken har vad dessa forskare kan bidra med i debattenutom syn man
miljöproblem och lösningar dem.om av

SundqvistsNatursynen blir den kategori i undersökning där ställerman
nyckfullÄrfrågan tål.vad den skör, robust, välvillig eller Ennaturen

aldrigkan enligt författaren grunda sig endast vetenskaplignatursyn
kunskap. Osäkerheten den kategori berör hur kun-är som serman

Ärskapen ellerden säker osäker Grundforskning övernaturen.om ses
lag säker den tillämpade forskningen och laboratorietänsom mer upp-

verkligheten.levs säkrare Vetenskapsidealet handlaränsom som nam-
vilken plats deneller vetenskapliga kunskapen har inet statusanger om

relation till den vardagliga eller praktiska påverkarkunskapen. Detta
forskarens inställning rniljörelateradetill den forskningen han/hon bedri-

och vilken roll expertkunskapen intar i debatten. Vetenskaplig kun-ver
skap och vardaglig kunskap kan till exempel starkt skilda åt,ses som
vilket leder till till forskningensstark tilltro expertfunktion vid defini-en

miljöproblemen.tionen av

3° Ibid., 35 ff.s.
3 Ibid., 194.s.
33Ibid., 201.s.
33Ibid., 209 ff.s.
34Ibid., 211s.
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tydligoch diskuterarSundqvistintervjumaterialDet presenterar enger
lättauppgifter alltid heltinteoch är attvetenskapensbild gränserattav
ii mellan forskarna,skillnaderfinnakandefiniera. Man natursyn synen

förhållandesäkerhet och idesskunskapenspå vetenskapligaden status
dessa forskareinnebärvardagskunskapen. Detta expertertill att som

alltså inte harfrågorgrundläggandeganska attskiljer sig i vissa som
ochpå värderings-liggerforskningsresultat,derasmed utangöra mer

livsåskådningsplanet.

Välfärdsdebatten

fängslande markna-iundersökning DenHugemarksSociologen Agneta
i debattenagerandenationalekonomkårensanalyserarden expertersom

välfärden. ekonomkåren lyck-Hugemarksvenskaden attmenarom
mångapåverkade beslutandeochvälfárdsdebattennå iades expertstatus

vissa andrablevdettahållning. Följden expertgrupperinstansers attav
myndigheter. Enligtrådgivandeexempeltillminskatfick utrymme,ett

professio-i debattendeltagandeekonomemasHugemark kan ettses som
kunskapuppnå monopoldär syftetnaliseringsprojekt status,attvar

kompetens. lyckadesanledningarna tillpraktisk Eneller att manav
välfardssektomslyckades kopplauppnå sin expertstatus att manvar

jämviktsteorin. komManekonomisk teori överenstillfunktionssätt
lyckadesdefinieras ochskulle över-kåren hur problemeninom manom

välfárdsfrågoma.iprofessionella kompetensomgivningen sintyga om
vad Huge-ekonomiska expertisen idaglett till den ärProjektet har att

tillkomsteninstitutionaliserad blandpolitisktmark kallar annat avgenom
ekonomi,offentligför studier isådana instanser Expertgruppensom

Finansdepartementet. ekonomerskriver: "VadHugemarktillknuten
definiera deautonomisåledes betydande graderhållithar är attaven

ifråga-inblandning ochvälfärdssektom,iproblemengrundläggande utan
effek-vill definierafallet allahäri deticke-expertersättande somav -

sätttivitet ett annat

35 marknaden. Socialfängslande Lund StudiesAgneta: DenHugemark,
1994.Welfare, Arkiv Lund

36 inomför studier1981 bildade Expertgruppenexempel denHugemark ger som
160.Ibid.,offentlig ekonomi, s.

37 52.Ibid., s.
38 175.Ibid., s.
39 170 ff.Ibid., s.
4° 172.Ibid., s.

9 SOU19-0104 1999:4
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Debatten elöverkänslighetom

Rapporten Epidemisk masspsykos eller reell risk författad sociolo-av
Thomas Brante Helenaoch Norman, studie kontroversenärgerna en av

kring elöverkänslighet och exempel kontroversfrågastörre därett en
forskare deltagit. kontroversDenna karaktäriserasexpertersom storaav
skillander i uppfattningar mellan olika forskningsläger och det faktum att
forskning inom detta område relativt Samtidigt frågaär detärnytt. en

fått uppmärksamhet. Debatten förs ofta i media och därmedstor ärsom
tillgänglig för publik.störreen

Ofta sådet inte endast behöver denär kunskapatt kanexpertenman
bidra efterfrågar ocksåmed dennes rekommendationer. I debattenutan

elöverkänslighet intressenterna verklig patien-om var en av en grupp av
direkt frågan.berördes Mötet med intressegrupper kan inne-ter som av

bära kritik det slag innebär forskaren hamnar mellan sinattav som yr-
expertf"kesroll forskare och sin roll Vid vetenskapsba-störresom som

serade konflikter sådet forskarna,är även tillhör olikaatt experterna,
forskningsinriktningar. Precis inom forskarvärlden debatterassom
forskningsresultat, granskar varandras undersökningar och kritise-man

slutsatser. Skillnaden är ärrmet samhällelig publik,attrar engagerar en
beslutsfattare.producenter, konsumenter och

Ansvaret för expertrollen

Välfärdsdebatten, miljödebatten och debatten kring elöverkänslighet är
frågoralla aktuellamycket och viktiga för forskningen,är för poli-som

tiska beslut och för allmänheten. Debattema karaktäriseras det ärattav
mängd olika forskningsdiscipliner involverade och därmed ocksåen ett

flertal olika från forskarvärlden. Dialogen sker inte endast medexperter
allmänheten eller med beslutsfattare mellan forskareävenutan som re-

olika vetenskapsområden.presenterar

För dem anlitar forskarna eller sakkunniga behövsexpertersom som en
medvetenhet informationen blir fragmentarisk och inte kanattom vara
heltäckande eller djupgående. måsteDet finnas medvetenhetäven en om

användandet publicerat forskningsmaterial i princip innebäratt av sam-
sak. svårtDet för enskild forskareär redogöra för den debattattma en
ständigt pågår inom forskarvärlden. Det behövs också kontinuitetsom en

4 Brante, Thomas, Norman, EpidemiskHelena: masspsykøs eller reell risk.
ÖstlingsBrutus Bokförlag Symposium, Stockholm 1995, 39 ff.s.

42Ibid., 99 ff.s.
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enskilda till-vidanvänds oftastExperterforskningen rättvisa.görsom
säll-uppföljningnyhetsrapportering och ärvidtill exempelfällen som
des-väljer justfinnas varförmedvetenhet bör dessutomEn om mansynt.

och derådgivningen. samhälletvetenskapliga Närdenforskare att gesa
finnasbör detforskningenberoendebesluten blirpolitiska enavmer

fårochblir kändafåtal forskareinförförsiktighet att ett agera som ex-
professionell kompetens.inte harområden deockså därperter en

utanför detstigainnebärvad detmedvetenhet veten-Forskarnas attom
kunskapsuppfattning-Språkhanteringen ochmåste öka.skapliga rummet

offentligai detseminarierumforskarensidensammainteär somen
med-ökaddet fannssjälvaforskarnaskulleDet enrummet. omgagna

för den-förutsättningarnakommunikationen ochsjälvahurvetenhet om
tillhandahållainte detsammaärAtt attexpert somut. somagerana ser

forskarutbildningennaturligtbordeforskningsinformation. Det attvara
detexpertrollen ochdiskussionerochinnehåller moment ansvaromom

populärvetenskapligtforskninguttrycka ärFörmågamedför.den att
expertrollssituatio-forskaren iförunderlättanågot skulledessutom som

enskildeomöjligt för denmeriterande. Det ärbordeoch varasomnen
forskarvärlden.för hela När expertforskaren representantatt envara

efterfrågade falla utanförkunskapendenvissa delartillfrågas kan av
upplysaforskarenskompetensornråde. Det ärforskarens att omansvar

metodanspråk räckviddenochdisciplinensi denbegränsningar avegna
kunskapen och kompetensen.den egna

någonfrågor hardär hon/han inteiforskarenNär expertsomagerar
förtroendekrisenförtroendet. Serrubbasvetenskaplig kompetens man

aktörermediasamhälletjournalister ochfrånutgångspunktmed som
bild.kompliceradframträder en mer

synvinkelmediasamhälletsUr9.6

minskararbeteförtroendet för deras sägerklagarforskare överNär att
påförtjänar." Hittarförtroende nini har detiblandjournalister att man

hos allmänhetfår förtroendeminskatforskningi sinsakertokiga ettman
alls hardå inteoftabeslutsfattare. Forskarna tyvärroch att mansvarar

olika slagdet mediaeftersomförtroende förtjänar ärdet somavman
och dis-presentationenförvrängeröverdriver ochvinklar, sättannat

i sin kritikforskarnavanligtarbete. Detforskarnaskussionen är attav
vetenskapsjoumalistikför allsaknar denmånga journalisterhävdar att

beskrivithar i sinSylwanPeterkänslan förnödvändiga rapportnyanser.
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förtroendeklyftan den sig vetenskapsjoumalist försökernärtersom en
blicka in i framtiden. återgesHans här i redigerad form.rapport

Forskningen fokusi

Det finns väl formulerad kritik inom journalistkâren nyhets-mot atten
och samhällsjournalistiken fokuserathar alldeles påför mycket iperson

funktion, på skandalfrågorstället för istället för på sakfrågor påoch
maktutövningen.maktspelet i stället för Och sakfrågor-det ärom nu

maktutövningen och samhällsutvecklingens krafter och mekanismerna,
slagfältenär de framtida journalistiska såoch jaktmarkerna kom-som

påverka mångadet vetenskapssamhället olika orsaker.att Enmer av
är alltmer kvalificerad samhällsjournalistikatt kräver alltmer sofisti-en
kerade kunskaper verktyg. Journalistikens metoder kommer troli-som

därmed alltmer likna vetenskapens. Den grävandeatt och under-gen
ocksåsökande journalistiken utnyttjar i växande grad vetenskapen som

källa. Antingen frånhämta alltmer material kunskapattgenom som
redan finns, eller helt enkelt beställeratt kunskap. Attgenom man ny
media beställer föroch betalar vetenskapligt genomförda opinionsun-
dersökningar är ingen nyhet. Men tendensen media självatt ge-
nomför levnadsförhållande,undersökningar åsikter, attityder ochav

ocksåvärderingsförskjutningar alltblir vanligare. l framtiden kommer
få påtroligen allt fler områdenexempel blir föremålatt för journa-attse

listikens vetenskapliga Symbiosenintresse. mellan politik och veten-
skap är uppenbar anledning för samhällsjournalister med ambitio-en

åtägna uppmärksamhet vetenskapen. En samhällsjourna-attner mer
gå på hålla pålistik vill djupet och inte sig blirytan tvungen attsom un-

också fundamentetdersöka för de politiska visionerna.

Andra villkor när det gäller granskning forskningav

Kritisk granskning forskningforskare och påsker dock andra villkorav
än granskning politiker och politik. Politiker har behov attav exponera

låtasig och media har behov folk vill sig l politikenav som exponeras.
är offentligheten själva livsluften. Den inte finns inte. Försom syns en

ändåpolitiker jagats drevet och vill kvar i politiken finnssom av vara
umgåsinget alternativ fortsättaän medannat att att media. Hur illa bi-

går,politiker blirän när drevet ställer hanten eller hon oftast fören upp
Och finnsnästa intervju. gör hon det inte någondet alltid annan som

stället.i Källorna lär inte sina.svarar

43Fichtelius, Erik: Nyhetsjoumalistik. GylleneTio Regler. Utbildningsradions
förlag 1997.



Öppenhet 253och forskningsprocesseninsyn iSOU 1999:4

brödraskap.mycket varit sluteti ettVetenskapssamhället hittillshar
utåthård, visarteorierfakta ochinåt striden mankan vara menom

bitariskerar attjournalist biterenad fasad. Dengärna som enenupp
hellerinteoffentlighetens luft harandasAttså källorna.Och sinaralla.

Vetenskaps-precis tvärtom.Snarareför forskare.något livsvillkorvarit
offent-sakför sinbehövtaldrig argumenteraegentligensamhället har

ochden allmänna tystaständigt ökat iforskning hartillAnslagenligt.
politikeroch attindustriledareforskare,mellanöverenskommelsen om

samhälle.framgångsriktettalltid förr ellerkunskap mersenare germer
ochoffentlighetenalltför flitigt medumgåttsändå harForskare som

för livsfara.karriärutsätta sinriskeratoch medtillmedia har egen
ryktet dedrabbaskan lätt attpopulärtpublicerar sigForskare avsom

stängd.inomvetenskapliga varitdendärföroffentliga vägen attvalt den
utåtuppgifttredjeVetenskapssamhällets attalltså.Dåliga forskare, -

verksamhe-alltså stridakan motverksamhetendenberätta egnaom -
kultur.inretens egen

publicFrån tillpeer

iblandgnäggarOch hästar bitshästarna.bitskrubban ärNär tom som
läggabeslut 1994Amerikanska kongressens attdem.så höraalla kan

markerar troligenSuperkolliderarenStoradenmiljarddollarprojektetner
dyrförhållande forskningen. Enormttillsamhälletsvändpunkt ien

uttalat kunnateller mindrealltidharfysikengrundforskning inom mer
från världskriget,andraerfarenheternahistoriskamed delegitimeras

påkvarsupermaktMed barakärnvapnen.Manhattanproiektet och en
forskare inommist sin styrka ochhar argumentetglobaladen arenan

slåss fördelningensättpå helt annatScience" tvingas ett"Big avomnu
verksam-för sinoffentlig legitimitetskaffa sigochforskningsresurserna

offentli-på saneringoch kravbudgetunderskottoffentligaStorahet. av
så mycketdetvad görockså frågorväckerfinanser ange-somomga

sjukvård, skolaförhållande tillforskning ipåIägnare satsaatt pengar
på rätt slagsSatsar demsatsasOch depensioner.och sompengar

forskning

kunskapssamhälle har deindustrisamhälle ochövergången mellanl
viktigarekonkurrensmedelidentifieratsamhällsanalytiker ettflesta som

mellantingForskning. Ett slags avanceratStrategiskandra;allaän
tillämpad ochnyfikenhetsforskning ochgrundläggandemellan renren

I samtligaproblemlösarforskning.användbarpraktisktomedelbart
grundläggande nyfiken-från denOECD-länder slussas resursernu

dess-Sverige harforskningen. lstrategiskatill denhetsforskningen
strategiskfinansieradirekt uppdragmed attstiftelserfått radutom en
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påforskning förväntasmedellång sikt formutdelning isom ge av
avancerad högteknologisk industriproduktion.

Inom den traditionella grundforskningen fördelningenstyrs av pengarna
värderingarna forskarsamhället själv.inom Forskarnas "peers"av egna

forskning,jämlikar avgör vilka projekt är god ligger i vetenska-som- -
påfrontlinje och förväntas frågorkan grundläggandesvarpens ge om

beskaffad.hur verkligheten är Inom den strategiska forskningen styrs
ocksåfördelningen värderingar hos andra än vetenskapsmänniskor-av

politiker, industrinssjälva. Värderingar hos och i vissrepresentanterna
mån också värderingarallmänna vilka allmänna samhälls-av om
problem kräver sin lösning med hjälp forskning. Stiftelsen försom av
miljöstrateglsk forskning förväntas till exempel finansiera forskning som

miljöproblemdels löser och dessutom lönsamma samhälls-genererar
förändringar till jordbruketexempel inom och lönsamma industripro-

eller produkter.cesser

entré påMed forskningensden strategiska tvingas forskar-scenen nu
påsamhället för sina projekt heltatt änargumentera en annan arena

för sina forskningsprojektnär det bara gällde inför and-att argumentera
vetenskapsmänniskor. traditionella utvärderingenDe forskningensra av

relevans och kvalitet sker review. Nu ocksåbörjar detgenom peer
Forskningsansökningarhandla public review". inom den strategis-om

måste ocksåforskningen formuleraska och för påargumenteras ettnu
sådant långt utanför forskarvärldensätt, människor fattaratt dess in-

betydelse förnebörd och övertygas dess ekonomisk och industriellom
ocksåutveckling. Därmed blir forskningen rimligen tillgänglig ochmer

långtmöjlig värdera för fler forskarnaoch kritisera än själva tillatt --
exempel för journalister.

Risken, formuleraIockelsen och/eller kraven ansökningar ochatt ställa
löften tidsandans uppfattningi vad verkligenut som passar om som

ocksåär strategisk forskning är uppenbar. Forskare alltförär ivrigasom
ellerförse makten med till och med lockas självaatt argument, att ar-

utgångspunktför med frånpolitiska lösningar singumentera egen
råka frågorforskning, kan för mycket besvärliga tillit och förtro-ut om

ende politiken vändning, eller det forskningsparadigmtarom en annan
hållerhan företräder inte förlängre den vetenskapliga granskningen.

Vad händer till med alla IPCC-forskarnasexempel FN:s klimatpanel
trovärdighet bakgrunden till klimatförändringarna på jorden ärom

frågamycket komplex än människoskapade växthusgaserommer en
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trovärdighetMedkänsla och

också vanligt folk allt närmareinnehåll resultat kryperochForskningens
vår forskning ska-Speciellt tids biologiskapå skinnet.och underlivet

vetenskapssamhället självt. lnomve-långt utanföruppmärksamhetpar
blir snabbt utomvetenskapligaDollysensationertenskapliga som --

förklara varför Dollyförsvara ochforskarnas försökskräckhistorier. l att
ochär resultatet bra, viktigoch grodormusfostereller huvudlösa av--

rejäl grundofta skilda världar ochsigforskning avslöjaranvändbar en
för misstro.

förloppen och mekanismernadet fenomenen,forskaren ärFör som ger
till exempelaha-upplevelsen, närsjälvaDet ärlivet mening. man upp-

upphov till tillvaronhur kanoch insertäcker cancer, som gergeen gen
omöjligtmänniskor är det överhuvudtaget attde allra flestakick. Fören

och cellgifter. Hurän operationer, dödi andratala termercancerom
terapier upptäcktenmånga läkemedel ochtänkbara som av en cancer-

ändå svårtså för lekman delaär detupphov till, attän kan engegen
cancerforskningens inneboende glädjeäm-entusiasm överforskarens

nen.

någ-följerförhållande kunskap och teknik troligentillMänniskors nyny
i det redanenkla regler. Ju bättre de vet, nyttapassar man merra

kontroll har själv och bättrebättre harsjälv har dem, manman av
desto enklare troligenvärderingarde med accepteras nypassar egna

kunskap och teknik.ny

påfår, möss med mänskliga öronellerHuvudlösa musfoster, klonade
Huvudlösa möss ellerdåligt till samtliga regler.sällsyntpassarryggen,

någonnågot förr, det ärhört talasfår iinteklonade som ompassar
någon någonkan ha helstsvårt nyttabegripamycket attatt som av

någon vadhelst kontroll övervanlig människa hardem, ingen somsom
några allmänmänskliga värderingar enligtpågår. känner tillOch vem

missfoster ochbetraktas änmusfoster, kanhuvudlösa annatvilka som
släk-fall okänsllga, i värsta fall livsfarligai bästadess skapare som --

Frankenstein.doktortingar till

och lärt sig hantera dehittatmolekylärblologFör gener somsomen
för-hos musembryo ärfrämreutvecklingen det segmentet ettstyr av

alldeles utomordentligt välhållandet Kunskapendet omvända. passar
direktdifferentieringens mekanismer, han hari vad redanhan vet om

påkarriär och forskning sikt skymtarsinkunskapen inytta egenav
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kanske någottill och med patent,lönsamt han har full kontrollsjälv
över vad han gör och för honom det självklartär huvudlösadetatt
musfostret bland den allmänmänskliga värderingenpassar attom
rädda mänskligt liv och bota sjukdomar.

Att det villse man se

Att bygga bro över den avgrunden kräver avsevärd pedagogisken en
fåtalang forskare fåbesitter. Och andra är beredda komma tillattsom

undsättning. Just i fallet med de huvudlösa musfostren avslöjade sig
möjligen tendens i tiden. För den politiker hade velat visa sitten som
stöd för forskningen och hjälpa till med brobygget hade det självfallet
varit lätt informera sig vad forskningenatt skapade huvudlösaom som
musfoster betyder och står för. Med den kunskapens hjälp hade det
förstås också varit möjligt lägga sig i debattenatt med ambitionen att
förklara och reda Sveriges utbildningsministerut. borde ligga när-som

för sådantill uppgift valde dockmast väg. l pressmed-etten en annan
delande höjde han istället varnande fingerett forskarvärldenmot och
krävde måste"Forskarnaatt: besinna sig och etisktta förett ansvar
vad de sysslar med. Vetenskapens utveckling skapar möjligheternya

kan inte tolerera tillämpning forskningen kränkermen en av som
människovärdet." Annorlunda pådet Tages Erlander tid. Undervar
60- och 70-talen forskning allmänt omhuldad verksamhet ochvar en
stöddes generellt försvaradesoch i allmänhet de flesta politiker. lav
dag är politikernas stöd mycket selektivt och är kanske värt attmera
fundera över bakgrunden gradenmot skydd och stöd är likaav av en

frågaviktig vindens styrka vill fundera över eller vadsom om man vem
blåser bort i mediastorm.som en

Lennart Sjöberg, riskforskare vid Handelshögskolan har gjort analysen
ämnesfördelningen motioner i riksdagen. Från 1964 till 1994 öka-av av

de antalet på någotmotioner sätt hade med risk och faror göraattsom
från 11% till 28%. Detta sker under period där det är svårt hittaatten
någon statistik visar folk lever farligare än förr.att Tvärtom. Detsom

påpekar lever, längre,mesta att och bättre någonsintryggare än inu
vår historia

Politiker och journalister är förkänsliga tendenser i tiden. Politiker som
förmårinte tolka och formulera värderingar i väljarkåren riskerar jobbet.

Och allmänna media i huvudsakinte behandlar verklighetensom som
de flesta deras läsare och lyssnare förväntar sig de skall be-attav
handla verkligheten förlorar sin publik. Erik Fichtelius, före detta Aktu-
elltchefen och före detta gästande journalistikprofessor på Stockholms
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samhållsjour-förregel nyhets- och80/20formuleratharUniversitet en
för-handlarbevakning inte till %80redaktionDennalistiken. omvars

litesäger del hurvilketoch nyheterväntade ämnen nya ny-en om
förlora ihuvudfåra riskerarochnyhetsströmmensinte iär liggerheter

för-för attär det20% utrymmeöverblivnaDetrovärdighet. som ges
få talashörtbemärkelseni attverkligen ärnyheter ommedla nyasom

på sätt.dem annat

eller lyssna-journalistkollegernagälleriakttagelseFichteliusOm Erik
Mer ellergäller.visar vadregeln80/20lite oklart,ärre/läsare sommen

journalisterbåde och attpolitikertroligenlockasmedvetetmindre gyn-
vilkavalselektiva i sinai attprofessionella intressen avsina varana
tilltrostörstsätterforskargruppervilkateorier ochvetenskapliga man

fram-uppmärksammaväljer attforskareresultat ochvilkatill, och man
för andra.

forskare. Mil-olikaförklaringarolikabörjaniSäldöden 1988 avgavs
frånfanns medvirussjukdomutbrottnaturligtjögifter eller ett av en

På den politiskaorsaker.och möjligaförklaringaralternativabörjan som
Ivirusen.vetenskapligaPå denmiljögifterna. arenan vannvannarenan

möjlighet väljagäller finns attvadsäkertskede när ingen vetett som
förståsfrågan vadärpå den intressantaochvill lyssna somvem man

harroll. Annarspolitiken spelarintressen attPolitiker harvalet.styr av
vår omvärldförändringar itillFörklaringarroll spela.ingen att somde

Ärpolitiken.skänker legitimitetbeslutpolitiskamedgår kommaatt
tillförklaringarvetenskapligatill sigpolitikerför att tadå lättaredet en

åt globalamedkommamöjligaår attvår omvärldiförändringar som
ochkomplexaärteoriervetenskapligaänbeslutpolitiska gersom mer

maktenpolitiskaanspråkslös denrollen mer

löp-genomgång kvällstidningarnasgjortIsakssonAnders avensom
ocksåsägeroch attåren 1997,1977månader under3undersedlar

ochbåde antalifaror har ökatochpå riskerfokuseringtidningarnas
ochnågon forskareofta äroch ursprunget varnarintensitet att som

upptäcksbedömningarandraochfaktaandramedForskareslår larm.
fors-ärvanligareEtt de attmed olika argument.bortväljsellerinte av

de ekono-kollegerna är köptafarorinte avkare somsammasersom
frånbortser attEttlarmet. argumenthotasmiska intressen somavsom

intressenocksågenomslagkraft harfårteorierforskare egnaden vars
hedernintellektuelladenochforskningenden omförsvaraatt egna-

andra.inte
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Vem sprickorna iser muren

För frågor vårhar med hotade värld och vardag görasom att finns det
alltså goda förutsättningar för det skall uppståatt konsensusal-storen
lians mellan forskarmajoritet, politiker och journalister.en Men så-en
dan jätteallians samtidigt fröet till sitt sammanbrott.eget Jour-rymmer
nalister är lika lite forskare enhetligtett kollektiv. Journalistersom som

regelbundet följer forskarvärlden är än välmer medvetna dessmer om
inre konflikter och koreografi. Om alltfler journalister verkligen börjar

frågorställa alltfler vetenskapen bakom politiken, så kommer ock-om
så alltfler journalister lära sig alltmeratt vetenskapens inre liv. Ochom
för människor någotvet vetenskapens inre liv är det något lurtsom om
med alltförett och alltförstort enigt forskarkollektiv. l fall detvart om
formerar sig tidigt gång.under För den samhällskritiske journa-resans
listen är konsensus bland etablissemanget för det mesta utma-en ren
ning. Det kommer också gälla konsensusatt bland det vetenskapliga
etablissemanget. Ju stiligare och svällande segel destomurar mer
intressantare blir det efterletaatt sprickorna i och imuren revorna
seglen. Och för klimathotetatt ta exempel än gång. Junu stör-som en

samförståndet blir mellan forskare inbördes ochre mellan forskare och
politiker, desto större kommerutrymme media troligen åt deatt ge
forskare och de politiker inte delar majoritetens uppfattning.som

Från hålletandra ocksåsker professionalisering journalisternu en av
med uttalat uppdrag och yrkesval bevakaatt vad händer inomsom
forskarvärlden. Under år har fåtthar flera utbildningarsenare inya
landet utbildar vetenskapsjournalister. Utbildningen är oftasom en
kompletterande journalistutbildning läggs ovanpå mersom en egen
eller mindre omfattande universitetsutbildning. hållerVi på fåatt en
yrkeskár journalister med naturvetenskaplig kompetensav ochegen

erfarenhet och kunskap vetenskapssamhälletsegen inre kultur.om

Även specialjournalister är journalister. Yrkesidentiteten tillhör den
tredje statsmaktens med uppdrag bevaka,att rapportera, analysera,
kommentera och kritiskt analysera vad övriga makter har för sig. Och
vetenskapen är makt. Inte bara i kraft sina allt tydligare allianseren av
med och beroende övriga makter via strategisk forskning. Veten-av
skap och teknik är mycket starka maktfaktorer i den utvecklingsprocess

förändrar liv och samhälle. En vetenskapsjournalistisksom profession
blir alltmer professionell kommer rimligen intresserasom att sig allt mer

för vad förrepresentanterna denna makt har för sig. Deltar de i debat-
överten derasvart kunskap leder är deras verksamhet förenligoss,
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rimlig kvalitet,forskninghåller derasvärderingar,etiskaallmännamed
förskälgör deinternationellapå den peng-konkurrerakan de arenan,

det ifusk förekommermycketpå resultat, hurderaslitakan manarna,
fåregentligenförbrahelaskall detvadoch sam-forskningen vara --

skattepengarnaförkunskapsvalutatillräcklighället

grannenVad säger

mediabe-orimligheter iochöverdriftersägamycketfinns attDet om
överdrifternadrivkraften bakomMenoffentligavakningen personer.av

demokratin lyss-vår idealbildIfolkstyret.förförtroendethandlar avom
isamlasallvarsord,och politikernaspåmedborgarna experternasnar

debattskrifter. Folk i all-ochdagstidningarläserdiskussionsgrupper,
sakfrå-politiskaställning tillochinformerade taförväntasmänhet vara

innehåll innebörd ochochi desssigförst haefter satt sam-attgor
möjligen till-Ochlite väl mycket.begäraDet är atthällskonsekvenser.

ställ-Debeprövad genväg.väl tarmänniskorallra flestagriper de en
vän-Vad sägertillställningsak tatill att grannar,ning person.genom

jag intemänniskorpå vad sägerochmänniskor litarjagoch somner
självklarhet.är detegentligenOchförtroende förkänner en

frågorsig iVem kan sättakomplexa.Samhällsfrågorna blir alltmer
människor kanenskildaöverblicka Somkaninte experternaenssom

också ärmänniskor säger sig attvetatill deställningbara ta somom
det i grundenriver harmediadrevenpâ. allt dammBakomlita uppsom

bordeför de människorförtroendetfrågandenhandlat just somom -
vårt förtroende.värdasäger sigellerha, vara

medlabevakningenvetenskapenochför forskarnaSak om nusamma
blirochintensivare. Processenvetenskapssamhället blir personenav

Är själ-produkten.än, självaeller intressantareså intressantaväl som,
fåvill in-verkligenkan dentransparentforskningsprocessen somva -

finansie-hurdem,värderingar styrvilkafattas,besluteni hur somsyn
säk-inblandande Kanäroch vilka intressengår till vararingen som
interesultatenoch tolkningenforskarvärldeninompå beslutatt avra

håller reviewfördetKannågon agenda.dold peerenstyrs somav
ochforskningomvänt. Kanreview ochpublicförstå ryckenockså en -

ock-och är allmäntpolitiker opportunnäringsliv,hyllasforskare som av
reviewförså stå rycken en peer

medmötevetenskapsmänniskan Klarar hon ettochforskarenOch
på offentligamätas dengrad kommer attökandehon imedia sce-om

makt Förtro-människor medandramåttstockefter somsammanen
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ende förutsätteroch trovärdighet inlevelseförmåga. Forskare intesom
inser den klyfta finns mellan deras sätt undersöka förståochattsom
världen och vanliga människors sätt uppfatta världenatt och lyckas-
överbrygga klyftan få svårtden kan framstå påatt trovärdiga densom-
mediala Samtidigt forskarekan uppträder alltför intensivtscenen. som
på den offentliga få trovärdighetsproblem sinagentemotscenen egna.

Så långt Peter Sylwan.

9.7 Kommitténs bedömningar och förslag
till åtgärderkonkreta

Den grundläggande slutsatsen beträffande de problem och de diskussio-
redovisats i detta kapitel alla aktörer har starkaär intressenattner som

främja möjliga öppenhet ochstörsta föratt att gemensamt taav ansvar
tillskapandet kritiska och välinforrneradeöppna, samtal forskningav om
och dess konsekvenser. Beträffande konkreta åtgärder finns redan myck-

på gång initierat forskarsarnhället, journalister ochet politiskaav av av
beslutsfattare. Kommitténs bedömningar det gäller konkreta åtgärdernär
beskrivs i fem huvudpunkter. Punkterna III-V delvis hämtadeär Ud-ur
denbergs rapport.

Journalistikens roll

Journalistikens professionalisering och den därmed Sammanhörandeegen
utvecklingen inom journalistiken vetenskap torde lite sikt kunnasom
stimulera den granskningen och debattenöppna det gäller forskningnär
och vetenskapliga landvinningar. Fler kritiskt skolade och väl insatta
vetenskapsjournalister ocksåtorde det bästa medlet för undvikaattvara

enskilda forskare kliver skaklarna elleratt över oheligaatt
"konsensusallianser" skapas mellan forskare, finansiärer och beslutsfat-

journalistikenNär vetenskap utvecklas finns också bättre för-tare. som
utsättningar för den nödvändiga interna bådegranskningenatt veten-av
skapsjournalister och den journalistiska verksamheten stimuleras. Lov-

det särskilda ekonomiska stödvärt är flera forskningsråd i formsom ger
journaliststipendier för journalist skall kunna följa forsk-attav etten

ningsprojekt håll.närmare

II. Forskning skärningspunktema mellan vetenskap och samhälleom

Den kontroversforskning och forskning relaterats i kapitletannan som
och delvis pågårredan vid olika universitet torde också spelasom en



Öppenhet 261och forskningsprocesseninsyn iSOU 1999:4

svårig-beträffandeanalysinstrurnentkartlägga ochroll förviktig att ge
mellanolika skärningspunktemai deerbjudsmöjligheterochheter som

betydelselyfta framvill denKommitténsamhälle.ochvetenskap som
förtroende.främja ochsikt öppenhetpå långhar förforskningdenna att

förtroendeför ökatinstrumentviktigtPopulärvetenskap ettIII. som
vetenskapliga kunskaper.tillvaratagandeföroch av

allabörForskarnaallmänhet. sätttill uppmuntrasFrån forskarea
männi-förtalarMycketallmänheten.förresultat attsinapresenteraatt

politiskt,sammanhangpresenterad ifå vetenskapenönskar ettskor -
praktisktimplikationeri sinaoftavardagligt. Detsocialt, ärkulturellt, -

förblir intressantvetenskapenvärldenvår uppfattningföreller somav -
uttryck: Densig olikaPopulärvetenskap kanallmänhet.bredare taen

själ-skriverforskarnaantingenlitteraturpopulärvetenskapligkan vara
området ochinförstådd iförfattaremed ärsamarbetareller somenva

hittarexempel detspännande. Brabliransvarig för senareatt texten
specialisterbiologindenpublikationerseriei den somnyaomman

medsamarbetegivit iVetenskapsakademien harKungl.till utknutna
författaref Enorienteradevetenskapligtvetenskapsjoumalister eller

radioframträdanden imassmedialapopulärvetenskapför ärformannan
så kalladvetenskapmetodokonventionell ärEn presenteraeller TV. att

Stockholm.iKlarateatemexempelvis lanseratsvetenskapsteater, avsom
områdevetenskapligtvisstillustrerarkupletterochSketcher ettsom

lättbe-får sittforskare ärrmesamtidigt ettframförs presenterasom en
varitharPublikintressetgripligt stort.sätt.

vetenskapsfestiva-så kalladeharEdinburghiintiativInspirerade ettav
periodunderforskarnafestivalerVid dessafram.ler presenterarväxt en

institutioner-vetenskapligaDediskussioner.ochforskning i föredragsin
Populärveten-besökas.utställningar kanochlaboratorieröppnasna -

fårinstitutionervetenskapliga sär-besökeller ettföredragskapliga
mänsklighet isinsjälva ochsigvisarforskarnavärdeskilt att uppgenom

lärare.ochtill skolungdomminstsig intevänderFestivalernahelfigur.
experiment.enklaretillfällenfinns göraDet att

undervetenskapsfestivalen i Göteborgden förstagenomfördesSverigeI
forskarefrån deltagandefrån allmänhetsåvälvåren 1997. Intresset som

forskarnasuppskattadeAllmänhetenbesökare.40 000mycket stortvar

44 världenVemi helamed titlarbiologindenMänniskan ochSerien somnya
författarebättringGener för bot och1992,Sylwan,PeterförfattareHugoär
1997.Sjöberg,Fredrikdom författareochVi1994 ochAnnika Nilsson,
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presentationer forskarna själva uppskattade inte minst de möjligheter-
till tvärvetenskapliga festivalenmöten dem. Våren 1998 ägdesom gav
två vetenskapsfestivaler i Sverige: i Stockholm i samband medrum en
kulturhuvudstadsåret och i Göteborg.en

Universitet och högskolor har förutom högre utbildning och forskning
så kallad tredjeäven uppgift består i kontakter med allmänheten.en som

Det angeläget dennaär uppgift på allvar. En forskareatt tas visatsom
sig duktig popularisera sin vetenskap bör fåatt räkna dettavara som
merit exempelvis då hon eller han söker professur, dettaäven inteen om
innebär originalforskning. Insatser inom det populärvetenskapliga områ-
det fåbör läggas till den meritportfölj tillämpas vid ansökansom om
tjänster. För kunna skriva för bred publikatt krävs för övrigten en
överblick kanöver ämnet värdefull för forskarens fort-ytterstsom vara

vetenskapliga arbete. Universitetenssatta och högskolornas informa-
tionsavdelningar har för begripligagöra svenskaatt sammanfatt-ansvar
ningar alla avhandlingar, vilket språk de skrivna på.oavsett ärav

Information mellan forskare allmänhetoch

Universitetens och högskolornas sk. "tredje uppgift" innebär att man
skall informera sin verksamhet, pågående forskning och uppnåddaom
forskningsresultat, till allmänheten. Kommittén har enkätfrågagenom en
till informationsavdelningama vid samtliga forskningsråd/-stiftelser och
lärosäten kartlagt hur den svenska forskarvärlden för närvarande arbetar
med denna uppgift. frågadesI enkäten dels efter det årets verk-senaste
samhetsplan för respektive informationsavdelning, dels efter exempelett
på information ansåg fungeradetyp särskilt bra.en av man

Gemensamma informationssatsningar

Både forskningsråd och universitet-högskolor har byggt upp gemensam-
informationssatsningar. Högskolevärlden har byggtma upp en gemen-
databas kallad SAFARI; forskningsråden har tagit framsam en gemen-
policy för forskningsinformation.sam

SAFARI

På regeringens uppdrag har Högskoleverket byggt nationell data-upp en
bas för forskningsinformation: SAFARI Spridning forskningsinfor-av
mation till allmänheten Internet. Målgrupperöver för denna information

gymnasieskolan,är företag, organisationer forskarsamhället. An-samt
svariga för inmatning uppgifter respektiveär universitet/högskola.av
Tanken varje lärosäteär skall kortatt beskrivning samtligage en av
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versioner: populärtvåioch D-uppsatserC-forskningsprojekt även en
för den teknis-Högskoleverketforskarsarnhället.tillriktadoch svararen

lösningen.ka

forskningsinformationorskningsrådens förstrategiF

råd tagit framföljandeharUtbildningsdepartementetfrånPå uppdrag en
NFR,MFR,HSFR,forskningsinformation: FRN,policy förgemensam

in-gällerSatsningenRymdstyrelsen.EU/Fou-rådet,TFR,SJFR,SFR,
politiker,vetenskapssamhället,utanförtillformation avnämare ex.

massmedier,näringsliv,ochmyndigheterinombeslutsfattare, avnämare
inforrnationssats-målen förövergripandeDeorganisationer.lärare samt

ochforskningsinformationtillgänglighetenförbättraningen är att
ocksåvillallmänhet. Manochforskaremellandialogenså förbättrasätt

medvetenhetallmänhetensökaforskningföröka intresset samt om
forskarnaockså stimuleraingår attarbetetbetydelse. I attforskningens

allmänheten.tillinfonnationsspridningendelta i

mål-skallinformationenefteruppnå detta attsträvarFör varaatt man
vidareför-skall möjliglättåtkomlig. Den attgmppsanpassad och vara

förunderlagfungeradärmed kunnaoch ettoch följamedlas ensomupp
presskontak-skerArbetetallmänhet.ochforskaremellandialog genom

kommunikation,elektronisk öpp-information,trycktframtagandeter, av
kanarbetssättstudiebesök. Ytterligareochkonferenserföreläsningar,na

ock-Manfilm och konst.video, görutställningar,tävlingar, teater,vara
Forskningsrådenfortbildning för lärare.ordnari skolorså besök samt

vetenskaps-vecka,Populärvetenskapensiregelbundetdessutomdeltar
forskarnasstimuleraFörbiblioteksmässan.ochBok- attfestivaler samt

forskningsbi-beviljatsamband mediforskaredeltagande attuppmanas
forsk-beskrivningpopulärvetenskapligkortfattaddrag lämna aven

beräknaprojektsittockså inomningsprojektet. De att resur-uppmanas
Policynvetenskapssamhället.utanförforskningeninformationför omser

mål medel,ochomkring dessasamarbetaskallrådeninnebär menatt
informationsplaner.specifikaråd har dessutomvarje egna,

Enskilda satsningar

allt-harforskningsinformationsatsningardessaUtöver gemensamma
infor-forskningsråd/-stiftelseochuniversitet/högskolaså varje egenen

uppgift lärosätendettadöma ärenkätsvarenmationspolicy. Av att en
dessutomförefallermed, och detmycketarbetarfinansiäreroch omsom
forskningsråden/-respektivelärosätenasvenskademerparten av

såinformationsverksamhet. Isinförstrategilikartadharstiftelserna en
följande:fallsamtliga nämnsgott som
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internetbaserad infonnation, framför viaallt hemsidoregna
samverkan med och rikspresslokal-
samarbete med Vetenskapsradion och lokalradion
populärvetenskapliga föreläsningssatsningar
samverkan med näraliggande gymnasieskolor, i form fors-ex. av
karskolor, hus och liknandeöppna
infomiation till och kontakt med det lokala näringslivet
kontakter med lokala politiker och beslutsfattare
utgivning populärvetenskapliga publikationerav egna
ekonomiskt bidrag till tidskrifter, bl. Forskning och framstega.
medverkan i vetenskapsfestivaler och Populärvetenskapens vecka.

b Populärvetenskap för forskare: Populärvetenskapens utom-
vetenskapliga värde erkänns allmänt och tvekan har populärautan
framställningar betydelse för sprida vetenskapens frågeställning-stor att

metoder och resultat utanför kretsen forskare. Mindre ofta talasar, av
det populärvetenskap dessutom har mycket inom-att ett stortom
vetenskapligt värde: popularisatom bidrar inte bara till kontakterna med
världen utanför laboratoriema också till kunskapsutbytet mellanutan
olika vetenskapliga discipliner. sådantEtt utbyte kunskap synnerli-ärav

angeläget. Det ofta i gränssnitten mellanär olika kunskapsområdengen
vetenskapliga frågeställningar och tekniska lösningar växersom nya nya

fram.

I högspecialiserad vetenskapskultur forskarna hänvisadeär till över-en
siktliga och populariserade framställningar närliggande förämnenav att
få de insikter krävs för de skall kunna vidga sinaatt Här harsom vyer.
de översiktliga, populariserade, presentationema uppgift fyl-stor atten
la. Ett exempel hur god populärvetenskap kan fungera Richardär
Dawkins Den själviska bidragit till fundamentala kun-attgenen, som
skaper den genbaserade evolutionsteorin har blivit spridda inomom nya

mängd eller mindre närliggande discipliner. Ett exempelen ärmer annat
Stephen Pinkers The Language Instinct, givit bio-storasom grupper av
logiskt inriktade forskare inblickar i modern lingvistik. Populärvetenska-

ovärderliga betydelse för kontakter mellan olika delarpens veten-av
skapssamhället viktigt förär tillmäta populärvetenskap-ett argument att
liga skrifter rneritvärde. världensI framgångsrika vetenskapskulturmest

den amerikanska finns stark tradition popularisering.en av- -

IV. Insyn i vetenskapens beslutsprocesser och villkor

Forskning högspecialiseradär verksamhet kräver detaljeradeen som
kunskaper både aktuella frågeställningar, tillgängliga metoder ochom
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dessamedinte sitter innesvårt för denDetresultat. ärtidigare som
undersökningar ärvetenskapligavilkaavgöra ange-kunskaper somatt

fors-utanförstårMedborgarebidrag.få ekonomiskabörochlägna som
ochutvecklingforskningensföraldrigdärförkarsamhället kan ta ansvar

får i hurinsynallmänhetenangelägetdetsamtidigt attinriktning. Men är
skerövervägandenetiskavilkaprioriteringar görs,vetenskapliga som

in-kan dessutomDetgenomförs.projektvetenskapligaoch hur vara av
kanden gö-allmänhetenförochforskarna attbåde för senaretresse --

allmännaforskningensmedharsammanhanghörd isin stämma somra
ökamöjligheternågra exempelföljer attNedaninriktning göra.att

vardag:vetenskapensiinsynallmänhetens

förekomman-Öppna ilaboratorier ochmöjligtså vittmed öppnahusa
verkligendehus är öppnaSådana öppnadjurstallar.fallde omger --

villkor ochforskningensiallmänheten trängaförmöjligheter attstörre
kanskepresentationer. Enpopulärvetenskapligaarbetsmetoder än -

Tyngdpunktendag.skulle regementetsjämförelsehalsbrytande vara-
så mycketvisaföreläsningarläggas attalltså inte utanbör upp

arbete.och dagligaarbetsmiljöderasforskarna,möjligt avsom

Danmark,i Nor-förekommitdenLekmannakønferenserb typ somav
England. följandevarit upplagdahar sätt:konferenserDessaochge

rnänni-landet harhelaitidningar uppmanatiGenom1 manannonser
varit mycketoftastlekmannakommitté. harIntressetideltagaskor att en

lek-väljahaft möjlighet 2harkonferensledningen utattoch enstort
utbildningsni-landet, olikadelarolikamannapanel representerar avsom

ingått ikvinnormångalikaåldrar. Givetvis har mänvå olikaoch som
ochfått sigläsa insedanLekmannapanelen har ämnetpanel. 3denna

arbeteDettaställa tillönskarfrågor de expertgrupp.formulera ensom
lekmannapa-del arbeteheloch krävtnågra helgerunderhar skett aven

bestämtsedankonferensledningen harinteDessadeltagare.nelens --
däremotKonferensledningen har4skall belysas.frågorvilka ser-som

väljalekrnannapanelen kanvilkenpå möjligalista experter urverat en
uppgiftfått isedanhar5med. Dessakontaktönskar experterdedem ta

demfrågor, förelagtsantalbesvaraföreläsningkortunder ett somatt en
Efter lekmanna-offentliga.varitharföreläsningar attDessapanelen.av

frågorkorseldförhar utsattspanelen har sammanträtt experterna aven
Även Lekmannapanelen har6offentligt.sketthardettasida.från deras

så långtmed dokument,fått arbetadygnunder ettdärefter somett som
hardokumentDettainomavspegla konsensusmöjligt bör gruppen.en

45 Biotechnology. PlantPlantConferenceUK ConsensusPhilip J.:Dale, on
290 92.199513 3,Biology ReporterMolecular page -
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slutligen förpresenterats parlament och berörda myndigheter.press,
Hela har givits massmedia uppmärksamhet.processen

Som fördjupasätt demokratinett kring frågoratt där vanligt folk ofta
känner de inte kommer till tals kan sådanaatt här konferenser vär-vara
defulla. Lekmannakonferenser arbetar på lekmännens villkor: det deär

bestämmer både vilka frågor skallsom och vilkatassom experterupp
skall höras. Lekmännen har därmed kontrollsom över Fors-processen.

karna pånärvarandeär lekmännens villkor inte Entvärtom. viktig po--
ligger iäng sättet rekrytera paneldeltagarna:att de faktisktär vanliga

människor inte för någon intresseorganisationrepresentanter eller nå--
politiskt parti. Utvärderingamagot konferensema har varit starktav

bådepositiva i våra Storbritannien/wnordiska grannländer och i Det kan
alltså finnas anledning liknande formerpröva föratt demokratifördjup-
ning vad gäller utvärdering forskning och teknik vårtiäven land.av eget

Förslag intresseorganisation: Forskningenc. om ochen Folketny

Bakgrund

Västerlandets ekonomiska välstånd intimt förbundetär med den veten-
skapliga kunskapsutveckling sin början undertog 1600-talet ochsom

sedan dess i ständigt accelerande takt fortgåttsom i vår tid. Forsk-
ningens betydelse för den ekonomiska utvecklingen illustreras i vår tid

företagbland mångaannat etablerar sigatt i närhetenav forskarmil-av
jöerna det Cambridge phenomenon. Många politiskas. beslut styrs

eller mindre välgrundade vetenskapliga påståendenav mer den interna--tionella konventionen angående växthusgaser är exempel. Samti-s. ett
digt få har insyn i forskningens villkor ochsom arbetsmetoder landar
vetenskapens resultat i människornas vardag i form energiförsörjning,av
hushållsteknik, livsmedelsteknik, informationsteknologi, medicinska un-
dersökningar och behandlingar, kommunikationer och mycket Denannat.
moderna människans dagliga såledesliv är teknikgenomsyrat av en som
grundar påsig vetenskapligt kunnandeavancerat och människorsom

specialkunskaper inte harutan rimliga möjligheter utveckla djupa-att en
förståelsere av.

Kombinationen beroende, bristande kunskaper dåligoch insynav bäddar
för misstänksamhet. Det närmande mellan forskning, näringsliv och ka-

46Søgnen, Randi: Verneverdig eksperiment Evaluering lekfolkskonferensenav
genmodifisert Norsk institutt for studierom mat. forskning utdaning.av og

Rapport 5/97. r
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rnaktkoncentra-oftaseklet upplevspräglat detpital senaste som ensom
medtaktutlämnad. Imänniskan attenskilda ärdeninför vilkention

vetenskap-allt flerhöjsvetenskapberoendealltblirsamhället avmer
ochdatorerexempelvistekniksomlig storaMedanskritiska röster. -

and-med mötstekniken öppnamedicinskaden emottasdelar armarav -
kämteknikmöjlighetertekniskaochkunskapervetenskapliga ex.ra -

påvisarReaktionemaattityder.ifrågasättandestarktgenteknikoch av-
platsteknikensochvetenskapensdiskussionfördjupadbehovet omenav

teknikochvetenskapberoendesamhälle ärsamhället. Ii ett avsom
meningsutbyteföremål för det ärblikunskapsområdenmåste dessa som

kännemärke.demokratis främstaen

ochForskningenorganisationbakgrunddenna typDet är avmot ensom
fors-mellanstimulera kontaktenfunktionfyllakan attFolket genomen

organi-förebildtänkbardenna. En ärutanförsamhälletochkarvärlden
det gällerkontaktytafungerat närochFolk Försvarsationen som ensom
nämligenintressesamhälleligtverksamhet gemensamtavannanen

säkerhetspolitik. säkerhetspolitikForskning och ärochkrigsmakt na-
detdock harverksamheter,olikartade gemensamtmycketturligtvis som

förstå-därför beroendemedel ochoffentliga ärmedfinansierasde avatt
från all-drivs insynforskningsida. Enallmänhetens utanfrånelse som

försvarsmaktmycket misstrolikakan väckasidamänhetens somsom en
medborgarna.medkontaktenförlorat

47 pågående världskrigalltså under1940,grundadesförsvar ettFolk och som
förgrannländer hadevåra nordiska utsattsallahade medförtbland attannat

kontakten mellanförbättraorganisationenSyftet med attkrigshandlingar. var
Folk och försvarförsvarsviljan.stärkadärigenomochoch allmänhetkrigsmakt

ungdomsföre-de politiskafackförbunden,där deparaplyorganisation storaär en
representerade. Verksam-försvarsindustrin ärfredsrörelsen ävenningarna, men

stärka desyftealltid medformervarierande attbedrivits underharheten men
stående inslag har varitförsvarspolitiken. Ettkringdemokratiska enprocesserna

från allmänhetensmedias ochintressealltidårlig rikskonferens mött stortsom
också och kursermindre konferenseranordnaroch försvarFolksida. Men som

årlig budgetFolk haroch försvarungdomspolitiker.tillblandsigriktar enannat
från Försvardepartementetdelen kommertillmiljoner,4,5 störstasomom cza

anslutit sig. Dessafrån organisationerdemedlemsavgifterockså in somtarmen
sigfall, där det500:- i deobetydliga 1 rörfall storaflestaavgifter i de omär

något 000:-.75organisationer, större
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Syfte:

Avsikten med Forskningen och Folket kan formuleras i följande teser:
l informera allmänhet och andra intressenteratt forskningens vill-om

kor och den forskningspolitik regering och riksdag beslutatsom om;
2 främja debatten vetenskapens plats iatt samhället deom samt om

etiska principer bör gälla för forskning och teknikutvecklingsom
vid tekniska innovationers introduktion isamt samhället;

3 bidraga till forskningens resultatatt påatt presenteras sättett som
de kan bli föremål förgör samhällelig debatt;att en

4 med dessa medel verka för forskningatt samhället ochen som gagnar
dess medborgare.

Forskningen och Folket alltsåhar inte i första hand till syfte spridaatt
information forskningens resultat bredarei kretsar, något givet-om som
vis inte utesluter del forskningsresultat kommeratt vidatten presenteras

organiseras Forskningenmöten och Folket. Men verksamhetensom av
handlar forskningens villkor forskningensän resultat.snarare om om
Forskningen och Folket vill forum för diskussionerett forsk-vara om
ningens organisation, dess sociala roll, dess finansiering Dettam. m.
sker i form mellan olikamöten organisationer, institutioner och folk-av
rörelser med intresse för forskningspolitik och forskningens villkor å ena
sidan och forskarvärlden universitet, forskningsråd, individuella forska-

åre den andra. På anordnasmöten Forskningen och Folketsom av
forskare, universitetsadrninistratörer,möts politiker, näringsliv, veten-

skapsjournalister, folkbildare, finansiärer och professorer. Grundtanken
främjaär diskussionöppen forskningensatt villkor och målsätt-en om

ningar och i denna diskussion låta påverkassig brett spektrumettav av
organisationer och opinionsbildare.
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Organisation

samlar andraparaplyorganisationFolketoch ärForskningen somen
arbetsvillkorresultat,vetenskapensintresseharorganisationer avsom
aktuellakanorganisationerExempelarbetsformer. somoch varasom

studentföreningar,LRF,politiska partier,fackförbund,medlemmar är
ochVetenskaps-kommunförbundet,ochlandstings-doktorandföreningar,

KSLA, KVA,IVA,akademiemavetenskapligademedicinjournalister,
uppfinnar-universiteten,folkbildningsförbunden,Vitterhetsakademien,

många andra.ochindustriförbundetföreningen,

företrädauppfattasFolket inteochForskningenangelägetDet attär
något politisktellerindustrinsforskarnas,universitetens,exempelvis

fristå-heltdärförFolket börochForskningenintressen.partis envara
inne-styrelseFolket ledsochForskningenorganisation.ende somenav

ocksåmedlemsorganisationema,för de störrehåller menrepresentanter
tekniska kom-ellervetenskapligasingrundvaltsmedlemmar avsom

för forsk-särskilt intressevisatpublicisterellerpolitikeroch sompetens
förStyrelsenpopulärvetenskap.frågor ellerningspolitiska or-ansvarar

inriktning.verksamhetenstillställningochekonomiganisationens tar
består direktörkansliledsverksamhetendagliga ettDen av ensomav -

Kanslietantal medarbetare.litetochgeneralsekreterareeller ett ansva--
denhandaktiviteter och harorganisationensinformationför omomrar

dessa.planeringenpraktiska av

Finansiering

ochkanslietfinansierargrundanslagFolket harochForskningen ett som
kan kommagrundanslagDettaocharvodenstyrelsemedlemmarnas resor.

någon forsknings-frånellerUtbildningsdepartementetfrån regeringen
stiftel-StrategiskaJubileumsfond,Riksbankensstiftelsefinansierande

viktigt ispecielltGrundanslagetdyl.. ärNutekKK-stiftelsen, e.sen,
finansierasFolketochForskningeninledningsskede.organisationens

Enmedlemmar.organisationerfrån de äravgifterdessutom somgenom
ekonomi kommerorganisationensinnebär attfmansieringsformsådan att

åtminstoneKostnaderna borde,denangelägenhuråterspegla vara.anses
4,5czaför Folk och Försvarstorleksordningiinitialt, ligga somsamma

milj..

Arbetsformer

forskar-inomolikastimulerar mötenFolket sättochForskningen
intressenter. Eneller andrapolitikerochforskaremellanochvärlden
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årlig manifestation årsmöte,i form någrapågår underett dagarav som
fåroch viktiguppmärksamhet delär verksamheten.stor Mötet iären av

princip för alla intresseradeöppet deför organisatio-representantermen
ingår i Forskningen och Folket självskrivna. Enär del-ner som smärre

tagaravgift Diskussionerna årsmötetvid förs givetvistas ut. ochöppet,
därmed åtminstone indirekt via media bred allmänhet tillfälle tillger en

insyn. Det prestigefyllt påtalaär Forskningen och Folkets årsmöte:att
mycket professorer finneräven det angeläget bevaka dennaupptagna att

konferens vad kan betydelse försägs deras arbetsvillkor.som vara av-
Pris för populärvetenskapliga insatser delas Mediabevakningenut. är
intensiv. Några tänkbara årsmötenför kantemata vara:

Etik forskningen.a i
b Avvägningen mellan grundforskning och tillämpad forskning.

Forskningsimplementering.c
d Hur del forskningen kan/bör privatfmansierad.stor av vara
e Forskning och media.
f Kvinnor och forskning.
g Forskning och patent.
h Forskning för hållbar utveckling.en
i Hur sköter universiteten sin tredje uppgift
j Kan forskare opartisken vara

Men arbetet inom Forskningen och Folket sig också andra former.tar
Till exempel kan någon någraeller medlemmar i organisationen initiera

specialiserade konferenser frågorkring de uppfattarmer som som ange-
lägna. På så kan det skapas mötesplatsersätt för forskningens olika be-
ställare och Bevakning forskningsfrontavnämare. och opinionsläge ärav
också betydelsefulla uppgifter. Ibland kan presentationer heta forsk-av
ningsfronter och diskussion kring vad dessa kunskaper innebärnya vara
angelägna. Internationella kontakter bör stimuleras. Givetvis bör kon-
takter finnas med media.

Forskningen och Folket ocksåkan anordna kurser och studieresor. Så-
dana aktiviteter kan till exempel vända sig till forskareunga
doktorander, journalister, politiker inte minst landstings- och-
kommunnivå och företagare beroendeär vetenskapliga kunska-som av-

för sin produktion. Naturligtvis verkar också skapaper attman genom
mötesplatser konferenser, kurser, utställningar vänder sig direktsom
till allmänheten. Det nätverk finns inom Forskningenrepresenteratsom
och Folket bör för sådana aktiviteter håller höggarant attvara en stan-
dard och breda intressen och olika opinioner.representerar Forskningen
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i"lekfolkskonferenser" beskrivsockså deoch Folket kan somarrangera
avsnitt.särskiltett

ske antingenårsmötet kanförutomaktiviteterFinansiering genomav
någrafrån någon ellersponsringbasmedel ellerorganisationens genom

avgift. fallbetalar Ideltagarnamedlemsorganisationer eller att engenom
organisa-så inteskerdettaviktigt sättdetsponsring attettär attav

ifrågasättas.kanfristående forumkaraktärtionens av

föreslårKommittén

den iForskningsrådsnärrmden/altemativtuppdrarregeringenatt
lämp-inbjudanämndenrådsövergripandeföreslagna2000 attForskning

intresseorga-bildakonstituerande möteförintressenterliga ettatt en
imed tankarnaFolket i enlighetochForskningenmednisation narrmet

förslag,angivnahär

forskningochUtbildningV.

många frågorsamhälle väckshögteknologiskt veten-moderntI omett
uttryck för dettasamhällsutvecklingen. Ettroll iteknikensochskapens

kunskap-tekniskasamhällstolkande änförintressedetär snarare --
uppleverVid universitetenvisar.människormångasområden ungasom

religionsvetenskap,samhällsvetenskap,medsysslarinstitutioner som
Samtidigtstuderande.tillströrnningökadidéhistoriaellerfilosofi aven

naturvetenska-högskoleutbildaderekryteringeniblandpåtalas det att av
såalltså väl in-tycksStudenternaotillräcklig.teknikeroch är varapare

forskarnasexempelvissamhället-förståförsöka meto-tresserade attav
landvinningar.tekniskaoch villkor göraideologierder, att nyasom av-

tillmötesgår dessa önske-högskolorochuniversitetangelägetDet är att
medicin,Även exempelvisinomutbildningarinriktadepraktisktmål.

hjälperha inslagingenjörsvetenskap börskogsnäring ochlantbruk, som
deverksamhetdenaspekternasamhälleligaförstå destudenterna att av

exempelteknikhistoriaetik ochVetenskapsteori, ärbedriva.skall
bredareförståelse för destudenternasökakunskapsområden kansom

medkommunicerahjälpa demspecialområde ochsitt attaspekterna av
väl-studerandededet viktigtallmänhet. Omväntundrande är att somen
fårutbildningarsamhällsvetenskapligt orienteradeochhumanistisktjer

dentvå kulturerC. P. Snowsnaturvetenskap.grundkunskaper ivissa -
i olyckligfortfarandehumanistiska levernaturvetenskapliga och den -

intressehögskolornasochuniversitetensligger i attDet egetskilsmässa.
slag.forskning dettaochutbildningkulturövergripandestimulera av
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och tillsynRedovisning10

de olikamyndigheter, liksomsjälvständigahögskolorochUniversitet är
årli-skallforskningsråden. Destatligaoch desektorsforskningsorganen

årsredovisningarregeringen. Dessatillverksamhetredovisa singen
före-regeringenregleringsbrev kanriksrevisionsverket. Igranskas ax

forsknings-ochsektorsforskningsorganhögskolor,universitet,skriva att
uppgifter. Kom-särskildaskallårsredovisningarråd i sina rapportera

framgå hurskallårsredovisningar klartföreslår det i dessamittén att
vetenskapensuppdragetmedåret värna tro-arbetatunder att omman

insatserdeeffekternaforskningssedgodochvärdighet samt somaven
årsredovisningarna.med ibör finnaspunkterFöljandegjorts.

oredlighet ioch minskaförebyggaföråtgärderRedovisning attav
misstänktför utredningredovisningforskning systernsamt avav

oredlighet.
verksamhet.kommittéemasforskningsetiskadeRedovisning av

vidreview-systemetstärkaåtgärder förRedovisning att peerav
forskningsgranskning.

intressekonflikter.redovisningforskaresåtgärder förUppgift4. avom
åtgärder förforskningsetik ochiutbildningsplanerRedovisning attav

forskningsetik.iforskningstimulera
forsk-öppenhet iochfrämja insynåtgärder förRedovisning attav

ningsverksamheten.

centraladenregeringen ochbåde stabsorganHögskoleverket är ett
i vissahögskoleområdet. Verketoch äruniversitets-inommyndigheten

huvudsakligenkarakteriserastillsynsmyndighet, ettfrågor ser-sommen
självständigahögskolornaochuniversiteten äreftersomviceorgan myn-

verksamhetsrnålen för Hög-digheten generellabland deRegeringen har
skallverketbudgetåret 1998förregleringsbrev angett attskoleverket
skallanalyserochuppföljningarutredningar,kvaliteten iutveckla som

beslut.ochbedömningarregeringenshandförstaför igrundligga till

bedömningpå Enständigtmåste vinnasFramgång nytt.Enligt avrapporten
1998:1 lR.skriftserieHögskoleverketsHögskoleverket,
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Högskoleverket skall också säkerställa allmänhetens och enskildaatt
individers behov, intressen och rättigheter förhållandei till högskolesys-

blir väl tillgodosedda. sinI verksamhetsplantemet för 1998 betonade
verkschefen vikten verket kommer igång med egeninitieradeatt utvär-av
deringar, analyser och tillsynsfrågor. Kommittén föreslår väsentligatt en
del denna Högskoleverket egeninitierade verksamhet inriktas på deav av

punkter redovisatssex som ovan.

När det gäller övervakning och tillsyn rörande de förslag Kommittén
lägger ocksåbör Sveriges Universitets- och Högskoleförbund SUHF
uppmärksammas. Detta förbund bildades 1995 och samtliga universitet
och högskolor frivillig grund medlemmarär i förbundet. Det högsta
beslutande förbundsförsarnlingenär där allaorganet medlemmar fö-är
reträdda. Arbetet leds arbetsutskott och desutom finnsett mindreav ett
kansli. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt
och inåtarbetar i olika frågor där samordning behövs. Kommittén har
tidigare hänvisat till den utredning SUHF gjorde rörande oredlighetsom
i forskning. likhetI med och i samarbete med Högskoleverket torde
SUHF kunna spela viktig roll för följa arbetet universitetenatten upp
och högskolorna utgångspunktmed från de angivna punkterna.ovan sex

Beträffande kliniska läkemedelsprövningar har Läkemedelsverket och
Socialstyrelsen tillsynsansvar. Gentekniknänmden har tillsammans med
övriga operativa myndigheter det gäller etikprövningnär i samband med
genteknik också i lag stadfäst tillsynsansvar.ett
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resursbehovSammanställning11 av

förtillskottkräverförslag attKommitténsdel ett extraEn resurseravav
Kommittén dockberäknardel fall attgenomföras. Ikunna resurseren

preciseringföljeranslag. Härbefintligaredaninomtillskapaskan aven
resursbehoven.

oredlighet iminskaförResurserl 1.1 att

forskning

andrahögskolor ochuniversitet,harbedömningKommitténsEnligt
forskningsinrättningarliksomforskningbedrivermyndigheter somsom

riskernaminskaegenintressenstarkaformerprivaträttsliga attbedrivs i
naturlig delforskningsverksamhet. Det ärsininomoredlighetför aven

det i bilagakvalitetssäkring. visatsSommedarbetetordinariedet genom
Kommitténlåter sig deninstitutetKarolinskafrånexempletanförda4 av

välforskningsprocessendokumentationförordningenföreslagna av
Någraverksamhetsanslagen.befintligaför de ytter-inom ramenrymmas

ekonomiskabefintligaforskningsinrättningar utövermedel tillligare an-
på-inteskälbedömning dessaKommitténsenligtochslag är avramar

kallat.

skall be-förtroendenämnd,centralaForskningensInrättandet somav
fi-delentillberäknasforskningsinrättningar, störstaallatjäna typer av

kanKanslietnärrmden.utnyttjarfrån deavgifternansieras somgenom
Högskoleverket. Denmyndighet,befintligtillfördel knytas t.ex.med

därför kunnanämnd beräknasdennainrättandetförkostnadenextra av
kostnad dettäcka dennakronor/år. ärFör000till 200 attbegränsas

regeringen.tillmedel skjutsrimligt att extra av
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etisk11.2 forskningResurser för prövning av

etiska prövningen forskning naturligDen del detär enav av ansvar som
åligger någonredan den instans bedriver eller finansierar formsom av

Några medelforskningsverksamhet. för täcka kostnader förextra att
Kommitténs påkallade.denna etikprövning enligt bedömning inte Be-är

träffande myndighetsdriven forskning den bedrivs vid uni-änannan som
versitet och högskolor beträffande forskningsinrättningarsamt som

finns enligt Kommitténsdrivs i privaträttsliga former förslag möjlighet
få etikprövning uförd oberoende forskningsetiskavgiftatt mot aven en

högskola.kommitté vid universitet eller Denna ordning gäller redan idag
kliniska läkemedelsprövningar. Kommittén föreslåravseende det äratt

högskola sluter sådanrespektive universitet eller avtal medsom en ex-
etikprövning.intressenttern av

för utbildning forskning11.3 och iResurser

forskningsetik

behovetKommittén har kraftigt understrukit utbyggnad detnärav en
forskning i forskningsetik. Utbildningsfrågornagäller utbildning och

den Andrénska utredningenaktualiserades redan forskningsetikav om
satsningförutsättning för ökad utbildning1989. En och forskning ien

lektors- och professorsnivåforskningsetik tjänster kan tillska-är att
tvärvetenskapligaoch utvecklandet forskningsmiljöer stimule-att avpas

behöver avdelasMedel för dessa satsningar i budgetarbeten och iras.
verksamhetsplaner.universitetens och högskolornas

föreslår påKommittén resursbehov satsningde utbild-att extra som en
forskning forskningsetik nödvändiggörning och i beaktas ompriori-när

samband med bearbetningenteringar medel i de förslaggörsav av som
utredningenden forskningspolitiska Forskningväckts 2000.av

till Forskningen11.4 ochResurser Folket

forskningsinrättningar inklusive forskningsfmansiärerSamtliga bedöms
ha tillräckliga befintliga ekonomiskaanslag inom för utföraattramar
den sk. tredje uppgiften, informera och inbjuda till dialog forsk-att om

Kommitténs förslagningen och dess resultat. organsiation medatt en
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emellertidFolket skall initierasForskningen ocharbetsnamnet tarvar
dels kunnatillsatsning beräknasdennaKostnaderna förextra resurser.

därutöverKommittén bedömermedlemsavgifter.ñnaniseras attgenom
Kommitténårligen.OOO kronor2 000anslag medbehövs extraett ca

sådan organi-tillskapandetresursbehovföreslår de extraatt enavsom
iomprioriteringar medel görsbeaktasnödvändiggörsation när sam-av

forskningspo-denförslag väcktsdebearbetningenband med som avav
2000.Forskningutredningenlitiska
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Reservationer

Reservation ledamoten HallqvistInger Lindvall mpav

Utredningen har gjort förtjänstfullt arbete och lägger fram mångaett
viktiga förslag förverkligas, kommerde föra forsknings-deattsom, om

frågorna framåt och goda förutsättningaretiska för medborgarnasge
Påinsyn och delaktighet. punkt vill jag emellertid anmäla avvikandeen

uppfattning och det beträffande beslutsordningen i de forskningsetiskaär
förordar beslutssystemkommittéerna. Jag medger juridisktett som en

överprövningsmöjlighet.reglerad Det Kommittén föreslår in-som om
hämtande second opinion visserligen i riktning,är rättett stegav men
uppfyller inte de krav kan ställa rättssäkerhet och gäller dess-man

avslagsbesluten.bara Jag det skall finnas överprövnings-utom attanser
ocksåmöjlighet beträffande bifallsbeslut. Mer detta nedan.om

Några utgångspunkterviktiga för mitt ställningstagande

beslutandeForskningsetikkommittéerna praktikeniär

Även forskningsetiskade komrnittéerna idag formellt ochär,settom
föreslås rådgivande, såförbli, de i praktiken beslutande. Kom-även är

ocksåmittén konstaterar sidan 141 det i praktiken tordeatt vara
svårt omöjligt den forskningsetiskainte kommitténs be-att emotom
slut.

enbart värdefrågorInte etikkommittéernai

viktig utgångspunkt gårEn det inte tydligt särskilja vadär att attannan
renodlade etiska värderings- och moralfrågor och vadär ärsom som

frågor metodfrågor.etiska kopplade till vetenskapliga Därmed faller i
påmitt tycke det förs sidan 137 överprövningattresonemang som om
någonskulle förutsätta det skulle finnas form i värdefrå-att experterav
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kommittéernas inte enbarthandlarDe forskningsetiska arbete omgor.
värdefrågor.

och juridiska beslutssystemgår skilja på etiskaDet inte att

ifrågasättassidan 137 kan andraförsDet även avresonemang som
uti-utgångspunkterna felaktiga.skäl. AttJag är argumenteraattmenar

på och juridiska enligtfrån skiljer etiska beslutssystemmodell ären som
hållbart. juridiska beslutssystemen byggermitt inte De tvärt-synsätt

Ävenfinns i samhället. betänkandetspå etiskade omnormer somom
så hållerlåta vid första anblick de intebestickandeformuleringar kan en

kan det visserligen intressantanalys. Teoretisktvid närmare attvaraen
frågeställ-bara för tydliggöragjorda distinktionemaframföra de attmen

debatten.och därmed stimuleraningar

konsensusmodellenIdealiserad bild av

kännetecken sidornakonsensusmodellens 140-bildDen som gesav
mening väl idealiserad. I praktiken kan detenligt min141 tvärtomär

minoritetsåsiktså konsensusmodellen hindrar istället föratt envara ex.
uppmärksammande olika fordrastill perspektiv. Detinbjudaatt av

ledamot hållaför skall i övrigtmycket civilkurage emotatt ensam enen
säkert det låtakommitté. heller inte alltid det bästaenig Det är äratt att

projekt utslagsgivande.kravet Kanske kandet strängaste ett vara
bromsasforskning komma det kravetviktig strängasteatt om an-ex.

rådandeprövning hypotes stridervänds för förhindra motatt enav som
paradigm.

Rättssäkerhet

således,beslut kan de for-forskningsetiska kommittéernasDe även om
såvälrådgivande, få avgörande betydelse för forskaremellt är somen

principfrågaDå kravförsökspersoner. det rättssä-är gängseatten
riskerarlagreglerat överprövningsförfarandekerhet Utan ettgaranteras.

informella domstolar sigbli slags kankommittéerna ägnaatt ett som
sådet skulle kunna skälmaktutövning. Blotta misstanken ärattom vara

Fråganverksamheten. huruvida det faktiskt före-regleraatt omnog
eller huruvida detta skullekommer ovidkomrnande hänsyn tasatt vara

relevant förförekommande eller inte den slutsatsen. Om detvanligt är
formell överprövningsmöjlighet fungerar bra inuvarande systemet utan

något antal överprövningsärendenså det inte bli ochsig kommer stortatt
byråkratiskfarhågor och beslutsprocess kom-de rests tungsom om en

också så de rättssäkerhetsreglerdärmed skam. Det är att sommer
tillkommitandra delar samhället har för skydda enskil-i attsatts upp av



Reservationer 281SOU 1999:4

samhället Deetiskaenlighet med deda i satt upp.normer sompersoner
skulle vanligtöverklagastill detkopplinghar därmed ingen varaom som

fåtal behöverFörhoppningsvis detförekommande eller är ut-ett som
överprövningsmöjlighet kom-vetskapennyttja möjligheten. Bara om en

gäller kom-preventivt det riskenockså verkasannolikt när attattmer
i sitt be-påverkas ovidkommande hänsynlåtaskulle sigmittéema av

slutsfattande.

godkännereftersom kommittéemaframförtsdebatten nästanhar iDet att
något överklagande.behov Dettaså inte finnasprojekt skulle detalla av

också kunna finnasutifrån faktum det skulledetrelevant attsynsätt är
Exempel dettablivit godkänt.projektöverklagandeskäl till ett somav

finnsfostercellsstudierHuddingefallet medhaft i det khar som ex-s
i och för sig risken förminskarbetänkandet.emplifierat i Nu ennog

förslaget antalet lekmäni och medHuddingefalletupprepning attav
med principenkommittérna, i enligetforskningsetiskaöka i deskall men

inte medför reglering. räckerkvarstår ändå skälet Deträttsskydd, enom
tacka nej tillförsöksperson hartilltänktvarje rättdagens attsystem att

finnas behov helt kunnaingå studie. kani Det att stoppaatt enaven
juridisk instans.få idettastudie och prövatatt enav

detaljregleringIngen

frågan någonaldrig bli juridiskfrågomas kan dettillMed hänsyn art om
så många sammanhang inomi andrahandlar,detaljreglering. Det som

blirjuridisk där beslutsprocessenjuridiken, sättaatt ramenom upp
så båda fårsidor komma till tals.systematiseratreglerad sätt attett

detaljerna. har utredningen inte gjortfår TyvärrsedanPraxis avgöra
forsknings-analys med avseende dejuridisknågon genomgripande

juridiskt regleratDock finnsbeklagar.vilket jagkommittéema,etiska ett
förespråkar i Danmark.jagden artsystem somav

överprövningsmöjlighet detta slagframhållajagSlutligen vill att aven
föremålfrågorna blir förforskningsetiskabidra till deskulle kunna att

enhet-utvecklingutsträckning. Enidiskussionallmän större mot meren
forsk-dokumenterad praxis vid bedömningsystematisktlig och avmer

främjas.också kunnaskulleningsprojekt

SOU1999:419-010410
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Reservation ledamoten Rolf L Nilson vav

Då dåoch flammar det forskningsprojektdebatter utförs påomupp som
människor, mänskliga celler, arvsanlag eller vävnad och den etiska
granskningen forskningen. debatternaI kommer allmänhetens starkaav

frågori forskningsetiska till Likasåuttryck. intresset ochengagemang
vaksamheten inför forskningens utveckling. frågorMan ställer vadom

försiggår i laboratorierna och samhället verkligen har insyn ochsom om
kontroll. Kommittén forskningsetik kom till i svallvågoma så-om av en
dan debatt.

Kommittén forskningsetik skall enligt direktiven: ...undersöka hurom
för forskningsetisk granskning fungerar idag och föreslå desystemet

förändringar bedöms nödvändiga...som

reservationDenna behandlar delar Kommitténs förslag inom dettaav
område. vill understryka flera förslagenJag påtagligainnebär för-att av

fårbättringar Prövningen stöd i lag. Lekmannarepresenta-systemet.av
såtionen förstärks det blir lika representation för forskare och lek-att

ocksåDet finns andra förbättringar.män.

Den modell, Kommittén forskningsetik föreslår för granskningsom om
forskningsprojekts utgårgenomförande från den enskilde forskarensav

Forskarsamhällets intresse forskningsetikgodeget äransvar. av en an-
viktig förutsättning. Modellen utveckling det förär systemnan en av

granskning forskningsprojekt, finns inom medicin och odontolo-av som
har frivilligSystemet byggts och utvecklats i fleraväg stegupp

bestårsedan slutet l960-talet. Det forskningsetikkommittéer,av av som
har för granskning forskningen i sjukvårdsregion. Undan-ansvar av en

tvåStockholm, har lokala och regional kommitté.är Forsk-tag som en
ningsetikkommittéema tillknutna de medicinska och Odontologiskaär
fakultetema vid universiteten.

Systemet inte reglerat i lag.är
Granskningen formellt frivillig, i praktiken obligatoriskär sett men

rådgivandeForskningsetikkomrnittéemas beslut är
Beslut skall kommittéenig konsensus.tas av en
Det finns ingen möjlighet överklaga beslut till överordnad instans.att

Kommittén problemen och bristerna huvudsakligen forskarnas ochser ur
universitetsvärldens perspektiv och de lösningar, föreslår hållersom man
sig inom dessa omgivande samhälletsDet och allmänhetens in-ramar.
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undan-forskningsetisk hargranskningfungerandeväl entresse av en
roll i gransk-argumentation. Allmänhetensi kommitténsskymd plats

uppmärksamhet.får också för liteningsprocessen

valt.Kommittén har Detperspektiv,fördelar med detfinnsDet som
på fungerar ganskaochtraditionpå svenskbygger ett system, somen

också be-finnsforskarna. Detocksåbra. Systemet är accepterat av
förknippade med det.och svaghetergränsningar ärsom

forskningsetiskt granskningssystembyggaAlternativa sätt ettatt upp0
tillräckligthar inte övervägts noga.

har intehögskoleförordningenhögskolelagen ochLagstiftning utanför0
utretts.

något,instans har avvisatsi högreöverprövningMöjlighet till som0
granskningen.etiskafrämmande för denärsom

Lagreglering

skall iforskningsetiska granskningen reglerasföreslår denKommittén att
lika bra.detta inte Kom-Sättetframsteg. göra ärlag. Det är attstortett

skall få tilläg. general-högskoleförordningen Enföreslårmittén ettatt
mänsklig vävnad skallmed människa ochförsökskallklausul attange

föreslårkommitté. följande lydelse:Manoberoende etiskprövas av en

med eller mänskligförsök människainnefattaForskningsprojekt som
enlighetoberoende forskningsetisk kommitté iskall ivävnad prövas en

arbets- beslutsordning.fastställd ochhögskolamed varjeav

vävnad skallmänniska eller mänskligforskningall prö-Syftet är att
högskolevärlden.når utanför Förintehögskoleförordningen attvas, men

medregleringen kompletterasmåste föreslagnadenheltäckandebli mot-
förmyndigheter och forsk-för andragällandeförordningarsvarande

privaträttsliga former. Hur dettaorganiserade iningsinrättningar, ärsom
frågansärskild beredning". Dvs.överlåter till enkommitténskall ske

förverkligas blir resultatetförslagKommitténsolöst. Omlämnas en
forskningsetisk prövning.lagstiftningsplittrad om

alladen etiska prövningen forsk-reglerarramlag,särskildEn avsom
föredra.enligt min meningmed människaningsprojekt är attmm.
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Överprövning mm.

föreslår 99°rådgivandeVad gäller beslutsordningen Kommittén konsensus-
beslut med möjlighet till second opinion". Besluten skall enligt försla-

gå överklaga.integet att

detdelar inte denna uppfattning. Jag naturligt ochJag godärattanser en
demokratiska medborgarnaprincip i samhällen i det här fallet fors-att -

möjlighet myndighetsbeslut.karna har överklaga Granskningen i deatt-
innebär, redan idag,forskningsetiska kommittéema i praktiken, myndig-

diarieföring,hetsutövning. Med detta följer krav offentlighet Ochetc.
möjlighet till överprövning. dagens forskningsetikkomrnittéerAtt sigser

framgårsjälv myndigheter Riktlinjer för värderingetiskavsom av me-
Forskningsrådetsdicinsk humanforskning. Medicinska 1996,rapport

för forskningsetisk gransknings.54. Ett bör därför, bl.nytt system a. av
rättsäkerhetsskäl, innehålla möjlighet till överprövning

.

två nivåer:kan med fördel organiseras iSystemet regional/lokal ochen
nivå.överordnad central överprövningsinstans.Den är Densenareen

kommittén bör regeringen beståcentrala ochutses representanterav av
för de lokala/regionala kommittéema forskare och lekmän och i öv-- -

sådant formellarigt påkravsätt överpröv-sammansatt ett attvara
uppfyllas.ning myndighetsbeslut kanav

nivåEn central överordnad i granskningssystemet kan ha flera funktio-
önskvärt det inte bara forskare, fått påDet avslag sinärär attner. som

Ävenansökan, kan till den centrala kommittén.vända sig godkändasom
projekt bör kunna ochVar särskilt berördprövas. sätt äretten, som

forskningsprojekt bör kunna begära ärendet behandlas denett attav av
centrala kommittén.

också policyskapande.En central kommitté kan kan biståDen devara
råd;lokala kommittéema samordna utbildningmed ledamöternaav m.m.

Regionala/lokala kommittéer bör kunna vända sig till den centrala kom-
med särskilt fall eller heltmittén knepiga eller delvis etiska frå-när nya

regional/lokal nivå.geställningar aktualiseras

Enligt min mening skall de forskningsetiska komrnittéernas godkänna
eller avslå forskningsprojekt, På såde granskas. skapas klarhetsättsom
i systemet.
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föreslår, beslutenhåller vid baraKommittén fast ärOm attman som
på klarhet in i detvidare oönskad bristrådgivande för nyaenman

råd intetolkas Somskall avslaggranskningssystemet: Hur attettett
tolkning,förbud starta Denellerforskningsprojekt; attettettstarta som

svårt intei praktiken tordedetattKommittén gör är omvarasom
rådkommitténs beslut" s.141. Ettforskareföromöjligt emotatt en

möjlighet tilleller avslag, medbifall överpröv-alltså beslut Klaraär ett
föredra.ställetning, iär att

ordning medönskvärda,givetvisenighet konsensusBeslut i är men en
i sig ingetMajoritetsbeslut principrimlig.rnajoritetsbeslut lika ärär som

kommittéema ellerdiskussioner ietiskagenomlysandehot mot attmot
såkani enighet. Oeniga besluti praktiken öns-flesta beslutende tas om

forskningsetikkommittén. Kommitténcentralatill denhänskjutaskas om
forskningsetiska granskningenför denhuvudansvaretläggavalthar att

högskolor.inom universitet ochbyggtpå ochforskaren systemettupp
forskningsetiska kommittéemai deledamöternabl.innebärDet atta

universitets/högskolestyrelse.skall utses av

och samhällets iutgå ifrån allmänhetensställetvill iJag engagemang
Då gransknings-utveckling.och vetenskapensforskningsetiken i är ett

särskild forskningsetisk gransk-ramlagkringbyggtssystem omensom
sådant heltäckande.Det lättarening rimligare. göraär ett systematt

bestå kommittéer med regionalti huvudsakbörSystemet ett ansvarav
överordnadmotsvarande och central in-sjukvårdsregioner eller enex.

tidigare.så beskrivitsstans som

forskningsetiska gransk-och denperspektivetvänderOm serman
allmänhetensdemokratiskt inflytande ochfråganingen enga-en omsom

demokratisktblir det naturligareutvecklingforskningensi att engemang
forskningsetiskai de regionala/lokalaledamöternaförsamlingvald utser

det.och högskolornas styrelseruniversitetens görkommittéerna än att
borde därför ledamöterna.föreningenskilt eller iLandstingen utse--

förslag forskar-deforskare,och hälftenlekmänHälften senare av
vårt Danmark och funge-i grannlandfinnssnarliktsarnhället. Ett system

undvikit delKommitténbara beklagaväl. kanJag attnogsamt taattrar
erfarenheter.derasav
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referenserInternationellaBilaga

granskningEtisk

Danmark

granskningforskningsetiskreglerar samtlagstiftningDanmark har som
2201997-03-04Lovbekendtgorelseråd:etisktnationellt omnrett

viden-1992juniaf 24503 etråd Lovetiskafoprettelse samt omet nr.
forskningspro-biomedicinskeafbehandlingkomitésystemskabsetisk og

lovoch1994-12-211133lovföljerändringarnamedjekter, nr.avsom
1996-06-12.499nr

videnskabsetisk komitésystem1992-06-24503Lov etomnr
forsknings-förrättsligafastläggatillinnehåll syftar attLagens ramar
uppnå dettaforskningsprojekt. Förbiomedicinska attbedömningetisk av

forsk-centralkommittéerforskningsetiskaregionala samtinrättas en
kommitté.ningsetisk

mänskli-försökinnefattarforskningsprojektbiomedicinskaAlla som
vävnader-celler-mänskligakönsceller,mänskligaindivider,levandega

dengodkännasanmälas till ochskallavlidnaarvsbeståndsdelar avsamt
detfårProjekt intekommittén. attutanforskningsetiska startasregionala.

projektetsunderändringareventuella ut-gällerdetsammaochgodkänts
förande.

forskningsmi-finansieraskommitténforskningsetiskacentralaDen av
finansieraskommittéernaforskningsetiskaregionalaoch denisteriet av

Allaanslagsgivare.från projektensavgifterinkomnalandstingentill
ochverksamhetårsbeskrivningpubliceraårskall varjekommittéer av

forsknings-regionalsigtillståndprojektIgångsattapraxis. utan av vare
kommittén ellerforskningsetiskacentraladenellerkommittéetiska

medföra böter.kani lagformuleraderegleröverträdelse av
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De regionala forskningsetiska kommittéema tillsätts landsting 4 stav
och Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd 3 st. Kommittén
utformar sina stadgar väljer ordförande och vice ordförandesamtegna
inom sig har inkalla utomståenderättsamt att experter.

Projekt den regionala forskningsetiska kommittén inte sigsom- anser
kunna behandla skall vidarebefodras till den Centrala forskningsetiska
kommittén och kommittén skall skicka projekt med kliniska läkemedel-
sprövningar vidare till Sundhetsstyrelsen för ytterligare godkännande.

Lagen innehåller antal kriterieräven måste uppfyllasett försom att-
projekt skall kunna godkännas:

Informerata samtycke skall skriftligen inhämtas försökspersonen.av
b I informationen skall det klart framgå försökspersonen harsom attges
möjlighet vid alla tidpunkter återkalla sittatt samtycke och de ekonomis-
ka bidningar forskaren har till verksamheter eller fondersom som an-
tingen direkt stöder genomförandet projektet eller indirekt har intresseav
i resultaten.
c Projektet skall dessutom god vetenskapligrepresentera standard samt
redovisa god grund för genomförandet.

Den regionala kommittén skall följa projektens arbete och till deattse-
sådantutförs tillåtelsesätt till, dessutom skall följaman gav man

forskningens utveckling områdetinom och verka för kunskapatt om
eventuella etiska frågeställningar förbundet med den sprids.

Den Centrala forskningsetiska kommittén tillsätts forskningsministe-av
riet och de regionala forskningsetiskautses kommittéema 2av st varav
l de ledamöter i den regionala forskningskommitténav utsettssom av
Sundhedvidenskabelige forskningsråd, forskningsministeriet 2 st varav
l statliga forskningsintressenrepresenterar och 1 allmän-representerar
heten sundhedsministeriet 2samt allmänheten.st representerar

Den Centrala kommittén har till uppgift koordinera arbetet i deatt- re-
gionala kommittéerna, följa forskningsutvecklingen och verka för förstå-
elsen etiska problemställningar, behandla forskningsprojektav desom
regionala kommittéema vidarebefodrat till dem, projekt fått avslagsom

regional kommitté och där sökande krävt prövningav till-samt attny
med de regionala kommittéema samtligasammans pröva projekt som

innefattar försök på befruktade mänskliga och könscellerägg enligt
gällande lag.

Lov 220 1997-03-04 oprettelse af etisk rådnr om
Lagen innebär inrikesministem tillsätteratt etiskt råd för sjukvårdenett
och den biomedicinska forskningen innefattar människor. Rådetsom

forskningsministerietutses i folketinget utsedd kommittésamtav en som
har till uppgift följa rådets arbete dessa ledamöteratt rådeti får vara
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sek-Till rådet knytskommun.landsting eller ettfolketing,medlemmar i
inrikesministeriet.anställtformelltretariat är avsom

förreglerfrågori aregeringenbiståuttala sig ochRådet skall om:-
boch foster;fosteranlagmänskligaanvändande ägg,skydd vid ge-av

befruktadekönsceller, mänskliga ägg,mänskligabehandlingnetisk av
med-teknik fördiagnostiskanvändandetfoster;och cfosteranlag nyav

nedfrysningvidreglerbehovdsjukdomar;ochdefekterfödda avav
ochde etiskamänskliga ebefruktade ägg;könsceller ochmänskliga av

innebä-kanforskningsutvecklingbiomedicinskfrågeställningarjuridiska

ra.
fråge-etiskasjukvården i allmännaförrådgivandeRådet skall vara-

ställningar.
frågeställningari etiskamyndigheteroffentligarådRådet skall ge-

sjuk-ärftligarörandeupplysningaranvändandetochregistrering avom
respektiveenskildaegenskaper hosellerdomar grupp.

analyse-kommittéernaforskningsetiskademedsamarbeteskall iRådet-
människor.försökmedsambandifrågeställningaretiskara

områdendeutvecklingeninformerafölja ochskallRådet somom- års-blandinnebäransvarsbeskrivning. Detta ammatunder dessligger en
inrikesministeriet.tillöverlämnasochpublicerasredovisning som

forskningvissreglerarlagstiftningDanmarkSverige harLiksom som
lov L5reglerarTill exempelfrån människor.materialellermänniskor nr

behandling, diagnos-medförbindelseibefruktningkonstlad1997-05-27
kommittélagenskomplettering tillinnebärforskning. Lagenochtik en

sambandfår genomföras iförsökvilkaregleringliksomuppgifter somav
Även måsteförsökallatydliggörshärbefruktning.konstlad attmed

kommitté.forskningsetiskgodkännas av

Norge

harDäremotforskningsetisk granskning.lagregleringingenharNorge av
forskningsetiskaregionalafembeslut upprättafattatregeringen attom

universiteten.organiserasforskningmedicinskförkommittéer avsom
vilket inne-förvaltningslagenunderintelyderrådgivande ochDessa är

dettaförutomfinnsinsyn. Detfinns krav treinte öppendetbär att
ärrmesområde medicin,uppdelade efterkommittéer naturve-nationella

sarnhällsvetenskap/humaniora/juridik/teologitenskap/teknologi, som
orienterade i ak-hållarådgivning, siguppgifthar tillbland attannat ge

informationspridafrågeställningar,etiska samt attochforskningtuell
inom respek-frågeställningarforskningsetiskaaktuellafrämja debatt om

dessutomkommittén harmedicinskanationellaänmesområde. Dentive
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koordinerings- och vägledningsansvarett de regionala forsk-gentemot
ningsetiska kommittéema inom medicin.

Lov 56 08. 1994 medicinskt bruk bioteknologi reglerar behand-nr om av
ling och forskning på människor. En del bruk bioteknik förbjudetärav
enligt lag, exempelvis påforskning befruktade och försök fram-ägg att
ställa arvsmässigt liknande individer. Vissa behandlingar, utförande av
diagnostik, forskning och försök bland mänskliga fosterrörannatsom

tillståndbehöver från Gentekniknänmd eller ansvarigt departement. La-
dessutom tillståndendast till institutioner godkändaärgen ger som av

departement sig bioteknikanvända medicinskt.att av

Finland

Finland har inte någon lagstiftningännu reglerar forskningsetisksom
granskning. För närvarande finns forskningsetiska kom-ett system av
mittéer för medicinsk forskning och 1998 startades etisk delegationen av

hälsovårdsministerietsocial- och skall behandla frågoretiska inomsom
kommissionemalsjukvårdenhälso- och och stödja de regionala etiska

Den 23 oktober 1998 kom den finska regeringen med propositionen om
medicinsk forskning RP 229/1998 beslut från lagstiftande församling
har tagits. Denna föreslårpropositionännu lag skall fastläggaen som
bestämmelser, rättigheter ställningoch för dem blir föremål försom
forskning slåroch fast principer för forskning där människor, mänskliga
embryon och foster forskningsobjekt. Måletutgör mini-är upprättaatt
mikrav för prövning medicinsk forskning och för de etiska kommitté-av

verksamhet.emas

Varje sjukhusdistrikt skall ha minst etisk kommitté främstaen vars upp-
gift blir förhandsprövning de forskningsplaner i denna lagav som avses
medicinsk forskning människa Sammansättningen kommitténav
regleras lagen så tillvida tvåminst ledamöter måste lekmänattav vara
får forskningspersonal eller verksam inom hälsovårdenvara vara
och båda könen skall representerade till minst 40%.vara

Lagen kommer innebära alla forskningsprojekt måste utvärderasatt att
etisk kommitté igångsättande.innan Kommittén kan vid handlägg-av en

ning begära tilläggsutredning projektet innan den utlåtande. Omav ger
kommittén ändock negativt utlåtande kan den sökande föraett ären-ger
det tillbaka till den etiska kommittén för behandling och dennaen ny

Förordning 494/1998
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utlåtande vederbörande sek-kommittén begäragång måste etiskaden av
sjukvården.ochhälso-delegationen inomriksomfattandetion vid den

kommittén.etiskabindande för denställningstagandeSektionens är

fårpå människor bedrivasforskninghurreglerarLagen även genom en
detgälleroch rättigheter. Dettaställninglagen patientersändring omav

handikappade, forskninggällandeforskningsamtycket,informerade
kvinnor,och ammandegällande gravidaminderårig, forskninggällande

och embryon.gällande fosterforskningfångargällandeforskning samt

forskningOredlighet i

Danmark

i forsk-hantering oredlighetlagreglering föringenharDanmark ännu av
under Sta-i forskning finnsoredlighetutredningförning. Ett avorgan

Forskningsråd har i uppgift granskaochSundhedsvidenskabelig atttens
områdenhälsoforskningensmedicin- ochoredlighet inommisstanke om

följande lydel-forskningsrådens verksamhet har i §4reglerarLagen som
se:

rådgivningfagligforskningsråds vedrörandestatslige§4.c. De opgaver
omfatter:

internationalfor danskindsatsornråder indenTendenser,1 ogm.v.
forskning.

"3samfundet.--forrelevanskvalitetForskningens2 og
möjligheter-för närvarandeDanmark undersökerForskningsministeriet i

oredlighet.utredning vid misstankenationellt förtill ett omorganna
forskningsråden reglerade itillsåfall knutet ärskulle iDetta somvara

af 19/08/ 1997.676rådgivningslagen LBKenligtlag nr

2 Videnskabelig UredelighedVedrorendeför UdvalgetVedtaegterSe vidare
Forskningsråd 921218SundhedsvidenskabeligeStatensgodtagna av

3 §4caf 19/08/1997676LBK nr
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Norge

Norge har ingen lagstiftning reglerar hanteringen oredlighet isom av
forskning. Norges Forskningsråd har inom medicin hälsoområdetoch ett
nationellt bistår enskilda institutioner vid utredning miss-organ som av
tanke oredlighet i forskning.om

Finland

I Finland finns för ingennärvarande lagstiftning reglerar hantering-som
oredlighet i forskning. Forskningsetiska delegationen, inrättaden av

förordning Undervisningsministeriet 1347/91, har tillav attansvar
främja debatt, informationsverksamhet vad gäller forskningsetik och ta
initiativ i syfte främja forskningsetiken. Denna delegation har 1998att
utarbetat riktlinjer för hanteringen vid fusk och från god sed iavsteg
forskning man hänsyn skallpoängterar till redanäven existeran-att tas

förordningar.4de lagstiftning och flestaDe finska universitet och forsk-
ningsinstitut har förbundit sig till dessa anvisningar i början 1998.av

Erfarenheter USAi

Scientific misconduct har debatterats mycket i USA, både inom och
utanför universitetsmiljön. Definitionen oredlighet har diskuteratsav

hur problemet skall hanteras, någon nationellsamt enighet förelig-men
inte. Dock finns riktlinjer för prevention ohederlighet i forskningger av

scientificgood practice och för hantering anklagelser sådanav om
institutionensohederlighet mångavid De lokala variationema bety-är

dande olika amerikanska organisationer förordar olika vida definitioner-
begreppet scientific misconduct.av

Beträffande kliniska läkemedelsprövningar tillämpar i USAman en pro-
cedur för diskvalificering avsiktligtprövare felaktigarapporteratav som
data till åberopati sin dem hos FDA Food and Drugtursponsorn, som
Administration, den amerikanska myndigheten för prövningsinspektion.
FDA underrättar de kan ha legitimt intresseett attpersoner som vetaav

kan bli diskvalificeradprövaren prövaren,att vederbörandesponsorn,
federala, statliga och lokala myndigheter, institutioner där vederbörande
arbetar eller undervisar.

4 Tieteellisen vilpin ehkäiseminen. Prevention vetenskaplig fusk Forsknings-av
etiska delegationen, Undervisningsministeriet 1998.
5 T. Harvard Medical School: Guidelines for Investigators in Scientificex.
Research. Cambridge, Massachusetts 1988.
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överenskommelse mellanfrivilligmöjlighet pröva-1980 infördes tillen
Istället kanavskrevs därmed.Diskvalifrceringsprocessenoch FDA.ren

avstå från visspå prövningen, barafrivilligtmed göraprövaren att en
förunder FDAövervakning.eller utföra prövningen görprövningtyp av

diskvalificerade och demlistainternt bruk prövareöver somenupp
till restriktioner.samtyckt

research integrityUSAs Commission on
frågor vetenskaplig oredlighetrörandeför utredningkommissionEn av

ofuppgift Secretary He-1993. Dessinrättades kongressen attvarav
vad krävdes förutredaoch kongressenServicesalth and Human attsom

oredlighet i den biomedicinska ochvetenskaplighanteringenförbättra av
finansieras Public Health Ser-beteendevetenskapliga forskning som av

definitionen vetenskapligarbetade medKommissionenvice PHS. av
ärenden utveck-handläggningenadministrativadenoredlighet, samtav

anmälaren the whistle blower.skyddarreglerlandet somav

bestående forskare, administra-hade medlemmar,12Kommissionen av
hade följandeoffentliga Manbl.a.och ordnadeoch etiker möten.törer

sitt arbete:riktlinjer för
forskare,mellan enskildabäst balanserarUtreda hur ansvaretman-

samhället.forskningsinstitutioner och
komma till med forsknings-det federala intressetKlargöra rättaattav-

fusk.
förebyggandepåföljder för stävjande ochregler ochFormulerar av-

fusk.
påtalas rädsla för följderfusk kanforskningsklimat därSkapa utanett-

anmälaren.för
i utredningar fuskopartiskheträttvisa ochGarantera av-

rekommendationer:kommissionensSammanfattning av
forskningsfusk ochdefinitionKommissionen föreslog typannanavnyen

Utbildning i forsk-kopplad till forskning.professionell oredlighetav
finansieradeför alla forskare i projektobligatoriskskaningsetik avvara

ska utvecklasregelsystemHealth Service. EttPublic garanterarsom
för anmälaren.skydd

oredlighetvetenskapligDefinitionA. av
oredlighetbegreppet vetenskapligrekommenderarKommissionen att

skall avse:
fabrikation dataav-
falsifiering dataav-
plagiat-
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dataövertolkning av-
beteendeolämpligtannat-

B. Utbildning
föreslår både ochKommissionen utvecklandet spridandet riktlinjer förav

och förbättrad utbildning i forskningsetik bådegod forskning för seniora
föreslår varje institutionforskare. skall haoch juniora Man att ett ut-

för forskningsetik. Man förordar kongressen till-bildningsprogram att
och forskning forskningsetik.skjuter för undervisningpengar om

Skydd anmälarenC. av
ömsesidigt förKommissionen rekommenderar anmälare ochett ansvar

måsteAnmälaren respektera känslig information hanterasanmäld. att
Samtidigt förordas skydd vedergällningar.konfidentiellt. Det in-ärmot

eller delta istitutionens inte tolerera trakasserier anmälareattansvar av
fusk.god anmält misstänkti trosom

anklagelserUtredningD. av
friståendebör inte den institu-Utredningen göras ettav organ, av egna

snabb, rättvis och opartisk.tionen, och den bör vara

ORIOffice of Research Integrity
frågorför i den, interna ochORI etiska forskningexterna,ansvarar som

ingårbedrivs regi Public Health Service, PHS. ORIi i DHHS, theav
of Health and Human Services.U.S. Department PHS "Operatingär en

följande uppgifter:DHHS. ORI harcomponent" av
policydokument, regler och bestämmelserutveckla för undvika fuskatt-

i forskning;
handlingsberedskap vid anmälan fusk;utveckla omen-

kontroller forskning och internt;utföra externtav-
hearings etiska frågorordna offentliga och i forskningen.möten om-

fanns samordningFram till 1981 inte den finns inom medicinsksom
medforskning idag i USA, arbetet stävja vetenskaplig oredlighetutan att

forskningsinstitutionersköttes informellt enskilda och universitet.av

vetenskapligföljande definition oredlighet.ORI ger av

Vetenskaplig oredlighet eller fusk i forskning innefattar fabrikation
förfalsknin plagiat, och andraoch data, förehavanden all-av som

rånavviker accepterade i vetenska dåvarligt de ssamhället, det gäl-
ler startande, utförande eller rapportering orskning. Det innefattarav
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oenighetelleravsikter sedvanligbegåtts oärligainte missta utansom
databedömningtolkning ler ave1

ochforskningsfuskmisstänktutredningföransvarigt veten-ORI är av
forskningsom-Andraregi PHS.utförd ii forskningoredlighetskaplig av

ResearchfromOffice for ProtectionTheOPRRråden kontrolleras av
behandlingmänniskor, bldjur ochför forskningRisks: avaansvarar

forskningsetiskunderlåtelsesamtycke, pröv-informeratförsöksdjur, av
of AssessmentOffice ManagementTheOMAICprojekt mm.,ning av

felaktigfusk,ekonomisktförControl:Internaland an-somansvarar
vid ansökanuppgiftslämningfalskforskningsanslag,vändning omav

kränk-fusk,Andramedel mm.redovisningmedel och typer somavav
kvalitetskontrollsamarbetsöverenskommelserupphovsrätt,ning mm,av

verk-forskningsinstitutionernasenskildaför defaller inom egenramen
samhet.

tvåstegsmodell vidförordasframtagitORIpolicydokumentdetI enen
förförundersökningförstManoredlighet.misstänkt göranmälan enom

varjeutredning. förordarManskäl förfinns störredet attatt enomse
research in-frågor forskningsetikhandläggareharinstitution omaven

förochundersökningarnainitierarHan/honofficer. atttegrity ansvarar
snabbt. ORIskallUndersökningenkallas in. göraslämpliga experter

deltar i undersök-Handläggarendagar.60föreslår tidsgräns maxen
förmaterial dokumenterasalltansvarig föroch attsamtningarna är att

anmälde.och den Rapportenanmälarentill ORI,resultatet rapporteras
skriftlig.skall vara

institutionsledningenansvarigatill denskickasutredningenResultatet av
påföljderpåföljder. Möjligabeslutfattarofficialdecidingthe omsom

kan vara:
materialpubliceratindragning av-

forskningsprojektetfrån aktuelladetavstängning-
löneavdrag-

anslagindragning av-
förflyttning-
avsked-

viktenORI-dokumentetfrias betonaranklagade attdenOm av
resultatetsker bästDettaåterupprättas.ryktehans/hennes att avgenom

anrnälarePå liknandebrett. sättpubliceras attutredningen manmenar

6 Responding Allegations ofModel Policy forORI-homepage-document: to
http://ori.dhhs.gov/Misconduct, sid.Scientific
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anmält vad måstei kallar skyddasgod repressalier. Omtrosom motman
utredningen visar inte handlatanmälaren i god anmältatt tro utan av
andra skäl bör institutionsledningen påföljder denne. Helaöverväga mot
fallet dokumenteras och arkiveras årORI i efter avslutad under-treav
sökning. Personal från ORI och har tillgångDHHS till materialet efter
anhållan därom.
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RemissammanställningBilaga av

vetenskapensAtt värnarapporten: om

forskningssed.godochintegritet en

vetenskaplig oredlighet.Rapport om

motiv föroredlighet,begreppet atttill definitionKommentarer av
utredningförmodelloredlighetenmedtill samtkomma rätta av

oredlighet.misstänkt
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.Tillsvtyvrkeqr Salma: en
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Förord
godkäntsdoktorsavhandling,uppdagadesår sedanFör att somett enpar

fjär-minsttilli Stockholm,fakultetensamhällsvetenskapligavid den en
Linkö-fram itidigare lagtsavhandlingplagiatdedel ett somav envar

forskningsfuskfallallvarligtminstytterligarehardessSedan ettping. av
doktorandnivå. självklaraDetockså ärdettafakulteten,inträffat inom

sigforskningsfusk har visatförebyggasjälvklart. Attuppenbarligen inte
angelägenhetsgrad.högstauppgift avenvara

skyl-åtgärden.förebyggande Det ärviktigastedenUndervisning är en
nivåerallaalla studerandetillse,institutionför varjedighet attatt

problemen.ochforskningsetiskadeuppmärksammagörs normerna
stjäla"skall icke"dureglertvivelsmålfår i typattIngen sväva avom

forskningen.inomgäller även

samhällsvetenskapliga fakultets-påutarbetatsskrift harFöreliggande
lämpligvisa sigden skallVår förhoppninguppdrag. ärnämndens att

stånd.måste tillkommaundervisningdenunderlag för somsom
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Kjell Goldmann /Dekanus

God praxis i vetenskapligt arbete
Forskningsetiska frågor ständigt aktuella i detär vetenskapliga var-
dagsarbetet. hög etiskEn halt i forskningen förutsätter fortlöpandeett

frågornasamtal de forskningsetiska i forskningsvardagen. harDetom
visat hållssig detta samtal inte levande sig själv behöver im-att utanav
pulser olika Då dåslag. och uppmärksammas de forskningsetiskaav
frågorna för det acceptabla överskrids. Frågornagränsenattgenom

påställs sin och tvingas till preciseringar och klargörandenspets av
ideal och normeri vetenskapssamhället.

sådanDenna skrift resultatet reaktion iär vetenskapssamhället, iav en
detta vårfall vid fakultet. fallEtt plagiat har aktualiserat åtskil-egen av
liga forskningsetiska frågor och uppfordrar åtgärdertill kan minskasom
risken för liknande händelser i framtiden. Vi kan konstatera något iatt
vetenskapens föroch rutiner självkontroll denna gång inte funge-system
rade det tänkt. finns anledningDet för varje forsknings-led iattsom var

fråga vad kan för säkra hållerdengöras att attprocessen oss som
hög etisk kvalitet.en

Fig. Några forskningsverksamhetens aktörer Hennerén, 1982.av
Forskningsfusk och andra forskningsetiska
frågor saknas i bilagan

Fusk och bedrägligt förfarande särskilt problemkomplex påutgör ett ett
Ävenvitt fält väsentliga forskningsetiska frågor. det faller utomav om

för denna framställning redovisa det forskningsetiska fältet iattramen
sin helhet, kan kort orientering sin plats. Ett sigsätt närmaatten vara
området identifiera forskningsverksamhetens intressenter.är Skissen iatt
Figur några1 redovisar de viktigaste intressenterna, alltifrån forskar-av

själva till uppdragsgivare/finansiärer och samhället i övrigt. Struktu-na
och aktörernas roller sig olika för olika discipliner. Skissens syfteterren

illustrera hur alla dessaär harnärmast intressen kanatt grupper som
komma i konflikt med varandra. När forskare tvingas ställning tillta
dessa konflikter ställs de inför etiska problem Hermerén, 1982.
Oegentligt förfarande i forskningen, framför allt sådant leder tillsom
felaktiga slutsatser, åstadkommer eller mindre skadastörre för alla de
intressenter redovisas i Figursom

Utmärkta Översikter forskningsetiken tillämpad samhällsvetenskapav
och humaniora har under år. Den i radenpresenterats ärsenastesenare
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första1994. DenkoderForskning och etiskabokBo Peterssons om
prisKunskapensHermeréns bokGöranigrundtextensvenska ämnet var

reglerforskningsetiskadebakgrundstext till1986, utgör somensom
forskningsrådetHumanistisk-samhällsvetenskapligatillämpas av

1994.HSFR,

olika slagenuppfattning debilda siginledningsvisbraEtt sätt att omen
etiskt tvek-fallkonkretafrågor delforskningsetiska är att ta avavav

genomgångsådan här,tillåter inteförfaranden. Utrymmet ensamma
välkända fall.relativtochnågra klassiskamedfår nöja nämnaattoss

munken Gregorochärftlighetsforskarenhörhistoriska fallenTill de
stöd förstarkareförsina datamisstänks ha friseratMendel att gesom

korrekt. Ettsigi och förvilkengrundläggande hypotes annatsin var
England,i södraPiltdown-människans.k.denfyndetkänt fall är somav

felan-denbetraktadesvida kretsar1920-talet itillfrån l9l2 fram som
Darwinmänniskaochövergångsform mellanlänken,de somapaen

falsifikat.avslöjades sedermeraFyndetexistera.skulleförutsagt ettsom
MilgramsStanleybeteendevetenskapenfall inom ärkontroversielltEtt

Milgram sinafickinformationvilseledandeGenomlydnadsexperiment.
därinlärningsexperimentdeltog ideförsökspersoner ettattatt tro upp-
På detta"elev.avgivnavid felsvarelstötarutdelagiften att av envar

fogligtdeltagarnamajoritetförfärandevisahankunde storsätt att aven
från ele-skrinochvädjandenuppgiftsinutförde t.o.m.protester,trots

ven/offret.

bådeexempel,illustrativaerbjuder raderskrifternanämndaDe avovan
forskningsetiskaoch fiktivadokumenterade fallinträffade,på faktiskt

också iforskningsfuskkan kallasFall vaddilemman. presenterassomav
Forskningsråd i Dan-Sundhedsvidenskabeligefrån Statensrapporten

lättillgängligiRiis, 1992AxelsenAndersen, Attrup,mark samt en
och NicholasWilliam Broadjournalisternasammanställdredovisning av
fusk och be-Omdödgrävare.rubriken Sanningensunder1982Wade

drägeri i vetenskapen.

ochfuskhörforskningsprocessenfrågorna kring självaTill de etiska
iochvetenskapliga datavid framtagningförfarandeoegentligt texter,av

publicering. Isamband medoch imedelsansökningarsamband med
frågor forskarnassamhälleomgivanderelation tillforskningens omryms

aspekterkunskap, etiskaforskningsbaseradanvändningenför avansvar
kontakter medforskningensforskningsinformation,forskningspolitik,av

förhållningssättfall forskarenshumanvetenskapernasoch imedia --
informanter.ochundersökningsdeltagaregentemot
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Skyddet för undersökningsdeltagares/informanters säkerhet och integri-
har under de decennierna kommit dominera forsknings-tet, senaste att

etiska diskussioner inom samhällsvetenskapen i Sverige. Diskussionen
Metropolitprojektet, longitudinellt forskningsprojekt följdeettom som

årskull stockholmare från skolåren i ålder, fåkom t.ex. atten upp vuxen
betydelsefull roll och ledde till genomförandet statlig utredningen av en

SOU 1989:74. HSFR inrättade redan i början 1970-talet etik-av en
kommitté med uppgift förhandsgranska projektplaner just indi-att ur
vidskyddsperspektiv. påkrav tillståndDatalagens för föraatt personre-

ocksågister har bidragit till uppmärksammandet integritetsperspektivav
i humanforskningen.

På frågortid har forskningsfusk kommit intaattsenare om en mer cen-
tral plats i forskningsetiskaden debatten tidigare. Detta märktesän till

Ävenbörjan inom medicin och naturvetenskap. majoritetmesten om en
de kända fallen hör hemma inom naturvetenskap och rådermedicinav

enighet liknande fall förekommer alla områden.attom

dåligFusk slarv vetenska;g- -
Vetenskapssamfundets trovärdighet inför samhället i övrigt kräver att
kan redovisa vad vi med forskningsfusk. Den diskussion hit-menar som
tills förts, fr.a. i Nordamerika, har emellertid visat avgränsningen inteatt

okomplicerad för utförligare belysning,är Werkö, 1994; Hermerénse
Hjemdahl, På1994. övergripande plan har forskare, politiker ochett
forskningsñnansiärer varit eniga till forskningsfusk hänföra fab-attom
rikation förfalskning data och källmaterial plagiat. I dettasamtresp av
ligger inslag måsteavsikt föreligga för förfarande skallatt ett att ettav
kunna klassas forskningsfusk. belägga sådanAtt avsikt har utgjortsom
den svårighetenkanske försökt utreda misstänktstörsta forsk-när man
ningsfusk.

Från forskarsamhället har starkt hävdat begreppet bör begränsasattman
till gälla bedrägligt förfarande, inte dåligt omdöme, okunnighetatt rent
eller naturliga misstag. I USA tillsatte National Academy of Sciences,
National Academy of Engineering och The Institute of Medicine en ge-

kommitté bl.a. forskare, universitetsadministratörer och eti-mensam av
ker. Kommittén arbetade två åri lyckades inte nå full enighet i sinamen
slutsatser. Av 1992, framgår dockrapporten, attsom avgavs man ena-
des själva definitionen forskningsfusk misconduct science.om av
Den hävdar forskningsfusk omfattaratt

fabrication, falsification, plagiarism in proposing,or
performing and reporting research. Misconduct science
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of judgment, in recording,include thedoes not errorserrors
differences of involvinganalysis of data, opinionsselection or
misconduct researchinterpretation of data urelated thethe toor

process.

också varje fall fusk i vetenskapligenighet konstateradeI full attman av
måste utredas adekvatforskning allvarligt och sätt.är ett

mfl., konstateras scientific1992dansk utredning Andersen,I atten
misconduct otillräckliga begrepp. Medsåväl scientificfraud ärsom

normöverskridanden härpå de slagstanke alla attmenar mansom avses
därförbegrepp behövs. Man avvisarövergripandebetydligt ävenett mer

fusk eller bedrägeri, och förordar ivetenskaplig svindel,uttryck som
förfarande iuredelighed oegentligthand videnskabeligförsta ung ve--

verksamhet.tenskaplig
vetenskapssamhället klart vad skallfrånAmbitionen avgränsaatt som

lett till utförligaforskningsfusk har i olika sammanhangtillhänföras
samband med hantering da-oegentliga förfaranden. Ilistor över av

metod har förutom fabrikationvetenskapligta/källmaterial och man,
påkällmaterial, pekat selektion materi-förfalskning data och avavresp.

undanhållande ellerteorin/hypotesenstöder den ute-resp.egnasom
den teorin/hypotesenvetenskapligalärrmande motsägerrön som egnaav

feltolkning data eller källmaterial.övertolkning eller medvetensamt av

bl.a. stöld andras och plagieringomfatta dataPlagiering har ansetts av
alster publicerade eller opublicerade. Hit hörvetenskapligaandrasav

innehållet andras anslagsansökningar, helt eller delvis,också istöld av
sambandmissvisande citat- och referatteknik. I medanvändandesamt av

slags ohederligt beteende,finns tillfälle till flerapublicering t.ex. uppre-
originalidé hänvisning till originalet,publiceringpad utan ve-av samma

smådelar föruppdelning resultat i utökatenskapligt omotiverad attav
konfidentitalitetskravet vid review-antalet publikationer, brott mot peer
författarskap.falskt föregivetförfarande samt

forskningsfuskoch motverkaförebyggaAtt
forskningen ing-oegentligheter i innebär bl.a.Mångfalden möjliga attav

åläggasvetenskapssamhället kan helaeller aktör ienskild intressenten
förebyggs. enskilde forskaren harforskningsfusk Denföransvaret att
kommer detDärtill ankommersjälvklart huvudansvaret. ansvar som

någon måntidskriftsredaktioner iuniversiteten, vetenskapliga samt
forskningsfinansierandede organen.
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det följande behandlas två inslag i vetenskapligI verksamhet för vilka
fåruniversiteten huvudansvar: denbära vetenskapliga fram-sägas ett

ställningsformen, särskilt citeringspraxis, arbetsordningen inomsamt
forskarutbildningen.

Den vetenskapliga framställningsformen

Den vetenskapliga syftetextens
frånvetenskaplig vanlig skönlitterärEn skiljer sig eller joumalis-text en

tisk flera olika vetenskapligaDen syfte redovisasätt. ärtextens att
forskning, dvs. kunskap för i insatt, kritisk läsare. Textenämnet ärny en

sådantuppbyggd den kritiske läsare skall blisätt ävenattett mest
påståenden iövertygad de belagda, dvs. vilargörs äratt textenom som

empirisk grund.en

vetenskapligt tränade läsaren skall omedelbart påståendeDen misstro ett
belagt, inte kan följainte dvs där hur författaren arbetat,är mansom

vilkenvilket material utnyttjats, metod föranvänts, etc., attsom som
påståendet.kunna det aktuellagöra

inteDen vetenskapliga syftar endast till den kritiskeövertygatexten att
läsaren. syftarDen till underlätta för den kritiske läsarenäven att att ta
ställning. för vetenskapliga framställningenFormen den bestäms av
hänsynen till läsaren. Forskaren skyldig detaljerat redovisaär huratt

gåtthan/hon tillväga nåför de resultat hävdas. Någon har be-att som
skrivit husbygge. Till skillnad från arkitekten,ettprocessen som som
endast behöver visa sitt hus för allmänheten i färdigt skick, alltnärupp

klart måste vetenskapsmannen i sina skrifter ständigt efterär sträva att
visa frånhela bygget första grundstenen till den färdiga fasadenupp - -
så alla ständigt lätt kan kontrollera hållbar,grunden regelverketäratt att
säkert och taket tätt.

Vetenskap och forskning handlar producera kunskap. Detatt ärom ny
därför oerhört viktigt klartforskaren redogör för vad tidigareatt vetman

dvs. forskningsläget före den undersökningen. Nästan undan-egna-
tagslöst måste påstående generell i vetenskapligett naturav mer en un-
dersökning relateras till tidigare forskning. För underlätta gransk-att
ningen för den måstekritiske läsaren därför alla hänvisningar tydli-vara
ga.

utgångspunkterOm alla dessa skulle "fusk inteöverens före-var om
Såkomma. inte fallet. Man har alltid möjlighet medvetetär manipu-att
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minskar for-till manipulering demöjligheternaläsaren.lera Men om
uppbyggd klaraframställning skallkraven hurmella ärvaraen -

tvångströja.så rigida de blir tillbliför den skull attutan att en

för-på grundutbildningen studenternaviktigt redan görDet är att man
måste skrivaoch med devetenskapliga arbetssättetdetmed atttrogna

Studen-utgår från de redovisade principerna.vetenskapliga texter, som
vetenskapligsig hurutbildning läratidigt i sin ärbör textterna upp-en

börjar.vetenskapliga skolningen Ihär den trä-varför. Detbyggd och är
forskare, dvs. producentbådeingå fungerabörningen veten-att avsom

granskare,fungeragranskas, ochskall kritisktskaplig atttext somsom
dvs. opponent.

tillformen och i stället endastbetydelsenunderskattalättDet är att seav
nått. aldrigFormell exercisstudenternaresultatenvetenskapliga ärde

formenden viktig. Den korrektasammanhangDock, i detta ärrolig. är
hålla samtalet vid liv.det vetenskapligaförförutsättningviktig atten

vetenskapligtockså nonchalans denden visarBryter motmot manman
formellaforskare inte respekterar detinställde läsaren. Om ärkritiskt en

hans resultat.litakommerheller ingendet attsom

åberopaAtt
sinaför hur skall beläggautvecklathistorieärnnet finnsI systemett man

det bästa,något hävda dettapåståenden. ärUtan sätt att systematt
framställ-ändamålsenligt för historievetenskapligasigdet dock visathar

mångatämligenframställning finnerhistoriskningar. En läsare enav
källamed hänvisning tillpåstående skall beläggasVarjenoter. somen en

läsaren skall deteller källmaterial. Förlitteraturkaraktärenkan ha av
hänvisningar tillinnebäråterfinna beläggen. Dettaalltid lätt attattvara

Åberoparförsedda med sidangivelser.alltid skalllitteratur nästan vara
denteori skall jageller föruppgiftskrift för ävenjag en angeen en

finns. Undantag kandär beläggenaktuella skriften görassida/sidor i den
all-i princip gällerframställningarför kortare attuppsatser, enmen-

på hundra sidor klarttill bok fleraförfattarehänvisning till ärmän enen
skall underlätta den kritiskabeläggsteknikenotillräcklig. Syftet är att

monograñer inte i tillräck-hänvisningar tillAllmännagranskningen. ger
granskning.för kritiskförutsättningarlig utsträckning en

referensercitatteknik ochCitat,
återgeför formu-Citat användssjälvfalletskallCitat attanges. ennoga

därför beläggas och lättskallcentral.lering Denna attär varanogasom
från refe-åberopas. Citat skall skiljasåterfinna den litteraturi nogasom

språk och forska-framgå vad forskarensskall klartDet är egetrat. som

SOU1999:419-010412
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slutsatser och vad redan påståtts.tidigare arkivmate-Detrens egna som
rial åberopas skall tillräckligt angivet för kritiskattsom vara noga en
granskare svårighet kan betsälla fram materialet arkivutan ett etc.
Det finns olika formaliserade för hur beläggsteknikentyper systemav
kan gårutformas. Vi på dessainte här. Varje författare bör själv välja

och konsekvent hålla sig till det. Vilket spelar kanske inte såett system
roll i det fall det sig monograñ. För skall pub-rörstor texterenom som

liceras i artikelform i vetenskapliga journaler gäller självklart att man
följer respektive tidskrifts format och anvisningar exempelvisnoga om

referensangivelser.

Vi har känsla just det gäller citatteknik förekommer helnäratten av en
del missledakan den kritiske läsare. Vi vill därföräven mest ut-som
nyttja tillfället någrauppmärksamma problem i sammanhanget.att

åberopaVanligt eller citera källa eller författare villär att nären man ge
påstående.stöd Citaten kan generellt tvådelas iextra ett eget sett

huvudkategorier. Den första citat direkt från åberopad källa,ärgrova en
i sig inte tillkommen led i vetenskapligär ett utansom som en process

forskaren skall vetenskapligtutnyttjas i syfte. Den andra citatärsom av
eller referat tidigare litteratur uppsatser, avhandlingar, etc.,av som
syftar påståendentill stödja och slutsatser de uttalatatt attegna genom
sig i anslutande frågor.

första måsteDen kategorin för kritisk granskning i syfteutsättas att ut-
vinna tillförlitlig information, syftar till besvara vetenskapligaattsom
frågor. åberoparDen måstekällan ställning till relevans- ochtasom re-
presentativitetsproblem. måsteMan akta sig för inte övertolka källan,att
dvs. dra hållerslutsatser vad den för. Man måstestörre än angelä-vara

framhålla begränsningar och motsägelsefullheter. Vårt in-attgen om
tryck i de flesta särskilt i där dennaär ämnen, ämnenatt typman av
källor vanliga, uppehåller sig relativt mycket vid denär metodiska trä-
ningen behandlingen primärmaterial.ettav av

Värre det det tvågäller kategori citering tidigareär när litteratur.av-
Principiellt bör tidigare behandlaslitteratur med precis kritiskasamma
inställning vid behandlingen primärmaterial ochgörs och dettasom av -

viktigt läsaren bör erbjudas möjligheterär följa författaren iattsamma-
spåret det gäller redovisningen den forskningen.när Densom av egna ;
kanadensiska psykologen Martin L. Lalumiére lhar fäst uppmärksamhe-

några "fällor i sammanhanget Lalumiêre, 1993. utgångs-Hansten
punkt Citaten skall empirisktha värde, dvs. påär vila vetenskapligatt ett
grund. Han urskiljer fyra fall där forskaren stöder sig uttalanden
gjorda i tidigare åberopalitteratur. Citaten kan
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åsiktförfattaresen
han/hon gjortefter detförfattaregjordaslutsatser att enav en

forskningsområdegenomläsning ettav
empirisk studiegenomfördoch resultatmetod av en

kvantitativgenomfördpå handresultatmetod och egenenav
studier Meta-analys.empiriskaflerasammanställning av

i vetenskapligatvå beläggsistaendast deerkännerLalumiere sam-som
endast denvärde.empiriskt Poängendvs. de har ärmanhang, attett om

stånd ställningsjälv iforskningtidigarevill citera ärförfattare att tasom
åberopas stöd fördessaresultat kanempiriskaforskningstill denna som

visserligen legitimtkanståndpunkten. Detteorin ellerden attvaraegna
bakgrundsbeskrivning,iåsikter eller slutsatser,andrasredovisa t.ex. en

framgå.då kanåberopas skall klart Dettadetkaraktären sommen
Formuleringama "NNverb.nås val korrektibland attmenaravgenom

litteraturgenomgång aktuellomfattandeefter"NN drar,eller aven
sådan vägledning, liksom ...NN...på området, slutsatsen att ger en

den löpandedenna studie Igrundval resultatenhävdar attavav
framgå empirisktockså vilken karaktärskall detvetenskapliga texten av

åberopar.belägg man

forskare själv bli vilseledd ochfördet lättsammanhangdessaI är atten
granskare. Genomvilseleda sina läsare ocheller omedvetetmedvetetatt

för sina "resultat"stödforskningåberopa tidigare ettatt ger mansom
själva verket har.vad det ipåstående auktoritethögre än

för ökadet finns myckettycker liksom göraLalumiere attattatt pre-
framställningen. Här finnsvetenskapligacitattekniken i dencisionen i en

Medalltförtillåter forskaregråzon oförvägna svängrum.stort mersom
gråzonen kan minskas.träningpreciserade regler och större tror att

viktig ingrediens i detuppfattar"principiella tvivletDet som ensom
påmisstro auktoriteter litasyftar tillarbetet sä-vetenskapliga att men

misstro ogrundadeinställning medförresultat. Dennakerställda moten
klartresultat där metodernaförmån empiriskapåståenden till för är re-

också i citattekniken.skall avspeglasetiska grundsyndovisade. Denna

alltså för läsareskall möjliggöragällerSammanfattningsvis textenatt en
följa hur byggna-spåret, hur grundenifölja författaren ut,attatt serse

metaforen ytterligareförslutligenform ochden anstränga taatttar --
färdiga byggnadsverket verkligendettill hur mycketställning ärsomav

arbete.forskarensresultat egetett av
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Begränsningar
lättEn vetenskapligt skolad läsare inser här angivna regleratt ovan

inte i alla sammanhang. Historieärrmet, med sina relativt enhetligapassar
kriteriermaterialtyper, kan utveckla precisare för dokumentation änt.ex.

många kan förhållaandra discipliner, ha sig tillutövare attvars mera
Mångavarierade material. socialantropologer och åt-etnologer liksom

bedriva långva-skilliga sociologer kan exempelvis sin forskning genom
de kombinerarriga vistelser i speciella miljöer där mycket omfattande

genomgångskilda slags intervjuer, liksomobservationer med flera av
kanskeeventuellt skriftligt material, och samtida mediamaterial.annat

påbygger kombinerandeslutgiltiga framställningarna bearbetningDe en
sådana detaljdokumentation alla enskildamaterialtyper. En obser-av av

bli framställningsmässigtvationer eller intervjuer skulle här alltför
också leda till andraOtymplig, och skulle kunna slags forskningsetiska

med de berörda individernas integri-problem har tillgöra rättattsom
jfr. 1993. Det heller intetetsskydd Dahl Smedler, möjligtär att

sådan undersökning i situation där allt hållasupprepa skulle li-enen
experimentsituation.ka, i kontrolleradsom en

med erfarenhet forskningEn läsare denna har generelltypavegen av en
förståelse forskningsprocessens egenskaper, dess fördelar och felkäl-av

Studerande i kontakt med arbeten sådanalor. kommer slagsom av
behöver här skolning i relevanta former kritisk metod-även ges en av
granskning, medan det knappast kan begäras principdiskussionemaatt

Önskvärtigen i varje enstaka studie. dock framställningenärtas attom
så beträffarallmänt "genomskinlig" vad materialets karaktärär att en

läsare förtrogen med forskningstypens riktlinjer har möjlighetär attsom
in i specifik metodbaserad kritik.en

måstevetenskapliga framställningen alltid syftaDen till i möjligasteatt
mån granskning, måsteunderlätta kritisk forskaren också haen men

gårmöjlighet använda metoder där det inte mekaniskt följa varjeattatt
har förtroendeOm inte den kritiske läsaren för forskaren riske-steg. ett
konstaterandehamna i absurditeter. Detta för till problemetöverrar

etik.vetenskapligom gemensamen

gråzonenI
Syftet med det vetenskapliga arbetet fram kun-är, sagt, att tasom ny

Raison dêtre.skap. Det forskningens Detta förutsätter etiskär en
gmndhållning inblandadehos dem i verksamheten. måsteManärsom

så redovisningenärlig kan i tidigare forskning och klartvara man av
frånredovisa vad andra ochhar hämtat vad själv bidrar med.man man

får bidrarVidare det material själv med inte presenteras ettman
missvisande fall dettaI de flesta relativt enkelt. Alla begriperärsätt.
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hanterabesvärligakan"gråzoner"finnsdetMen attpoängen. varasom
exempel.följerforskaren. Härför den enskilde ett par

ochkvantitativa uppgifteranvänder sigempirisk forskning sta-I avsom
gråzonenetiskai denhamnatillfällenfinns rikatistisk analys att om man

statistis-hårddra övertolkaellertillämpning. Attmed statistikensslarvar
självklartdet inte alltidmissvisande,fel och ärka resultat är varmen

framställninggrafiskgällerDetsammagår för det oetiska.gränsen av
Y-axelnsig avsevärdkanoch 90mellan 80Skillnadendata. t.ex. te om

från noll.skalan löpermåttligvid 50,kapats ommen

översikt forsk-framställningvetenskapligvarje överNormalt finns i en
ochsjälv inläst litteraturforskarenoftastbyggerningsläget. Denna av

teorierFramlyftandet tidigareforskning.tidigaresystematisering avav
vetenskapliga arbete. Inteforskarensresultatoch hypoteser egetär ett av

välgjorda forsk-internationella litteraturenforskaren i densällan hittar
undersökning.för hans/hennesanvändaskan ävenningsöversikter som

utforma heltmedarbetetdå forskarenBehöver göra att en egenom
inte. kankonstruerad Självfallet Manannorlundaforskningsöversikt,

översikt och referera denna.befintligutgångspunkten ivälmycket ta en
den eller denbyggerdå ovillkorligenskallMen attuppge manman

Även systematisk framställningframställning.författarens ettaven
kunskap och skallproduktionkaraktärenforskningsläge har nyavav

forskninggäller för tidigareprinciperenligtalltså redovisas somsamma
Äras bördenöverhuvudtaget. ärassom
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förriktlinjerinstitutetsKarolinska4:Bilaga
dokumentation.

ochgenomförandeplanering,förRiktlinjer
videxperimentell forskningdokumentering av

InstitutetKarolinska

för human-gällande reglerföljaskyldighetvid harKIForskare att
forskning forskningdjurexperimentelloch

Practice3 bör beaktas.LaboratoryGoodrörandeRekommendationer
slutsatserna iunderlaget förredovisakunnaskallForskare även

originaldata och hurformpublikationer, iochforskningsrapporter av
följandebeaktadärför viktigtDetprojektet.bearbetats äri attdessa

forskningen.samband medformella krav i
Djurförsök-frånTillståndinnehållerförsöksplanEn som
forsknings-närrmd ellersetiskforskningsprojek-beskrivning av

human-etikkomrnitté avserskrivasbördelarväsentligatets
förekommandeskall iforskningförsö-projektansvarig innanav

projektetinnanfall inhämtasdelsså arbetetpåbörjas,ken att
erforderligi startas.planeras ut-kan

redo-kandelssträckning, senare
skalldagböckerLoggböckertill-utomståendevisas för ett

observa-försök,allaföras, därFörsökspla-fredsställande sätt.
mätningaroch/ellertioneretis-medöverensstämmande somner,

Eventuellaförtecknas.utförtsböransökningar, över-ka vara
så denskalländringarbåde göras attförentydigaochskådliga

framgår ochursprungligaochutomstående textenochmedarbetare
signeras.specifikaprojekttitel,innehålla:

undersöknings-målsättningar,
skall föras,Försöksprotokollochprocedurer mät-material,

angivelseochdateringmedberäk-ochdatainsamlingningar, av
försökensförstatistiskaplaneradeningar, ansvararsomvemsamt

Försöksproto-genomförande.analyser.
så för-skall utformaskollen att
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söken kan reproduceras, ringsbaraäven och märktakorrekt
flera år och i andra labo- fotografier morfologiska datasenare av
ratorier. Detta innebär eller molekylärbiologiska analy-att man
bör dokumentera både undersök- t.ex. geler, utskrifterser av
ningsmaterialet djur, celler, etc. statistiska beräkningar ut-som

Ävenoch såsom och förts, resultatannat, apparatur etc.. som
mätprocedurer, kemikalier, isoto- publiceras bör bevaras. Det

har betydelse för skall möjligt i det arki-per m.m., attsom vara
resultaten. verade ursprungsdatamaterialet

identifiera vilka originalobser-
Försöksrapporter skall färdig- vationer ligger till grund försom

ställas möjligt efter för- publicerade tabeller och figurersnarast
sökens genomförande och skall t.ex. angivandegenom av pro-
innehålla åtföljaseller bilagor tokollnummer för de aktuellaav
med uppgifter beräkningar försöken.om
och statistiska analyser, samt
beskrivning och motiveringar Projektledaren skall bevaraav
för eventuella korrektioner inhämtade tillstånd från olikasom

sågjorts, kan rekonstrue- myndigheter frånt.ex. den djur-att man
hur de slutliga resultaten försöksetiska nämnden. Origi-ra er-

hållits. All dokumentation naldata skall möjligtsnarastav
forskningen skall påske svenska efter projektets slutförande
eller engelska och kunna tydas iordningställas för arkivering; iav
utomstående. de fall data utnyttjas i ef-även

terföljande projekt skall tydligt
Uppgifter kvalitetskontrol- redovisas och hur de förva-om var

ler mätningars riktighet, Protokoll och resultat skallsamtav ras.
vilka metoder och datorprogram sedan arkiveras så de kanatt

vid analyser redovisasanvänts och eventuell kritiksom av re-
sultaten bör finnas. bemötasDetäven under rimlig tid efter
skall möjligt bedöma publiceringen, d.v.s. underattvara
experimentell variation, inom och minst år10 efter det resulta-att
mellan försök, reproducerbarhet kommit i tryck. I förekom-ten
och eventuella systematiska fel mande fall skall behov sek-av

kan förekomma. t.ex. där affärsintressenretesssom
föreligger bådebeaktas under

Resultaten såskall i projektets genomförande och istor ut-
sträckning möjligt i samband med arkiveringen.som sparas
form rådata i lättläslig ochav
identifierbar form, beständi- Institutionen prefektent.ex. an-

utskrifter elektroniska data, för arkiveringen; forskarega av svarar
lagringsbara frånutskrifter bör tillgångha till kopior av
mätutrustning eller skrivare, lag- arkiverade fråndata egna pro-
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projektansvarigeOm denjekt.
skallfrån KJflyttarforskaren

tilltillgångöverenskommelse om
skedatabasenarkiveradeden

ansvarigochmellan denne pre-
fekt.

juni 1998Stockholm

LindstenJanWigzellHans
fak.Med.Dekanus,Rektor -

KlingeBjörn
fak.Odont.Dekanus,

till författ-hänvisningarochbeskrivningarmed utförligareLitteratur
ningar, etc.:
Riktlinjer forsk-humanforskningmedicinskvärderingetiskför av -

Sverige. MFRiorganisationpolicy ochningsetisk
1996.rapport

2Centrala rådoch allmännaFörfattningarförsöksdjursnämnden: m.m.
ändamål.vetenskapligaföranvändningen djuravom

djurexperimentellförRegler/riktlinjer1997;skriftserie 17,CFN: nr.s
försöksdjurs-ochVeterinär-vid KI.forskning

1998.verksamheten, mars
3The Practice.OECD/GD 92Good LaboratoryforPrinciplesOECD

föreskrifterLäkemedelsverketsParis 1992;32 om-
1996: 10.LVFSGLP-laboratorier.vidverksamheten

genomförande ochplanering,förRiktlinjer
forskningepidemiologiskochkliniskdokumentering av

InstitutetKarolinskavid

gällande regler för human-följaskyldighetvid harKIForskare att
2forskning redovisakunnaskallDeforskninggod klinisk ävenoch . publikationer iochforskningsrapporterslutsatserna iförunderlaget

där-projektet.Detbearbetatsdessa i äroriginaldata och hurform av
medsamband forskning-formella krav iföljandebeaktaviktigtför att

en.

forskningsprojektetfrågefor- rörStudieprotokoll, som
överskådliga ochskalldatainsamlingsformu-mulär, vara
både medarbetareförentydigaReport Fomis;s.k. Caselär

utomstående. Dokurnen-ochandra dokumentochCRF
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inkl. etisk ansökan, skall patienter eller hurrekryteras,ten,
innehålla följande: projekttitel, välja ochutattman avser
specifika målsättningar, kontakta tilltänkta deltagarepa-
tient/försökspersonsmaterial, från befolkningen skall vara
procedurer och mätningar, tydligt formulerade. Hante-
datainsamling och beräkning- ringen eventuella bortfallav

planerade statistiska drop-outs bör beskrivassamt ävenar,
analyser. på förhand. All dokumentation

skall ske svenska eller eng-
Forskningsprojekt skall elska och kunna tydas ut-av

planeras med den framförhåll- omstående. Om primärdata
ning krävs för möjlig- korrigeras, skall texten/siffranattsom

frågeformulärtestning innangöra ändringen fortsattav synas
och procedurer, för in- och ändringen skall daterassamt
hämtande de tillstånd och signeras.av som

Tillståndkrävs. för human-
forskningsprojekt krävs alltid 4. Loggböcker dagböcker
från forskningsetikkommitté, skall föras, där alla försök,

från strål-eventuellt observationer och/ellersamt mät-
skyddskommitté, Läkeme- ningar utförts förtecknas.som
delsverket eller Socialstyrel- Eventuella ändringar skall

Forskare skall följa såäven dengöras ursprungligaattsen.
gällande frånregler Datain- framgår, daterastexten samt
spektionen för insamling och signeras.av
persondata och upprättande av
personregister. Man bör i 5. Personrelaterade primär-
samarbetsprojekt ha tyd- data från kliniska/även epidemio-
liga överenskommelser logiska projekt skall kunnaom
"äganderätt" och möjligheter identifieras säkert och upp-

utnyttja data och insamlat gifterna skall dateras ochatt sig-
biologiskt material för framti- Uppgifter saknasneras. som
da forskning. skall "missing"noteras som

eller markeras lämpligt sätt
Forskningsprotokoll och ej lämnas "öppna". Person-

bilagor skall tillräckligt data skall förvaras under be-vara
detaljerade för möj- tryggande former, så deatt t.ex. att
liggöra värdering urval åtkomligablir för obehöriga.av om

patienter/personer ärav repre-
sentativa för den ursprungsbe- Resultaten såskall i stor
folkning vilken de utsträckningär möjligt do-ur re- som
kryterade. Både urvalskriterier kumenteras i form original-av
och hur individerna inkluderas data i lättläslig form, t.ex.
i studien konsekutivat.ex. beständigt lagrade elektronis-om
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de fallibevarasbörlistorutskrif-lagringsbaradata,ka
möjligt.detta ärellermätutrustningfrånter

lagringsbaraskrivare,dess
skall bevaraProjektledarenfoto-identifierbarasäkertoch

myndighe-från olikatillstånddatamorfologiskagrafier av
origi-enligt ovan, samtmolekylärbiologiska tereller
efterfrån projektetnaldatautskrif-geler,analyser t.ex.

Godkändgenomförande.dessberäkningarstatistiskater av
ochetikkommittéansökanfrånResultatutförts, etc..som

skall be-samtyckenskriftligaenkäter,ellerintervjuer samt
protokollOriginaldata,pati-ielleruppgifter varas.ur

möjligt efterskalllikaledes snarastskallentjournaler mm
iord-slutförandeprojektetsDetsäkert sätt.bevaras ett

arkivering;förningställasi detmöjligt omskall att ar-vara
efterföl-iutnyttjasdataidentifiera ävenmaterialetkiverade

tydligtskallprojektjandeoriginalobservationer re-de som
förva-hur deochdovisaspublicera-förgrundtillligger var

skall bevarasResultatenfigurer.ochtabellerde ras.
ochredovisaskunnaför att

underbemötaseventuell kritikkvalitetskon-Uppgifter om
publiceringen.tid efterrimligriktighet,mätningarstroll av

läkemedelsprövningarFörda-ochmetodervilkasamt
arkiveringsskyldighetgällervidanväntstorprogram som

år, för övrigminst 15underskallresultatenanalyser av
år.minst 10underforskningsamtyckeInformeratfinnas.

från RiksarkivetInstruktionerförhand,normaltinhämtas
förekommande fallskall i ävenprocedurer ärenligtalt. som

beaktas.etikkommitténgodkända av
skall dokumente--samtycken

prefektenInstitutionen10.varjeförlämpligtpå sättras
arkiveringen;förprojektet.individ i ansvarar

tillgång tillhabörforskare
fråndataarkiveradekopiorsammanställdaslutligtDen av

projek-denprojekt. Omellerinnehållaskall egnarapporten
flyttarforskarentansvarigemed debilagoråtföljas sta-av

överenskornrnel-från skallKIutförts,analysertistiska som
arkive-tillgång till denmoti-ochbeskrivning se omsamt av
mellanskedatabasenradekor-eventuellaförveringar

prefekt.ansvarigochdenneDetgjorts.rektioner som
irekonstrueramåste att

erhål-resultatenefterhand hur
skallPatientsekretessenlits.
kod-eventuellabeaktas, men
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Stockholm juni 1998

Hans Wigzell Jan Lindsten
Rektor Dekanus, Med. fak.

Björn Klinge
Dekanus, Odont. fak.

Litteratur med utförligare beskrivningar och hänvisningar till författ-
ningar, etc.:
l Riktlinjer för etisk värdering medicinsk humanforskning forsk-av -
ningsetisk policy och organisation i Sverige. MFR

1996.rapport
zRiktlinjer för god klinisk forskning. MFR-rapport 1996.
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Uppsalaforskare.förkodexEtiskBilaga
universitet I

Slutversion1984-01-24Uppsala

för männi-betydelseharverksamhetomistlig storForskningen är somen
för hen-förhållanden,materiellahennesvärldsbild, förför hennesskan -

bidraga tillkanForskningenvälbefinnande.liv, för hennessocialanes
såsom kämva-står införmänsklighetenproblemdelösningen storaav

fördelningen Jor-och den ojämnalivsmiljönförstöringenpenkrig, avav
värdefullochberättigadforskningentillgångar. Dessutom ärdens som

ochfrittbedrivas medbör öppetdenochkunskapssökande, ettrentett
också, direkt ellerkanforskningenresultat. Menochmetoderutbyte av

problem.mänsklighetensförvärraindirekt,

grundtillkommithar överforskarekodex företiskaDenna oroav
tycksSärskiltkonsekvenser.ochtillämpningarforskningsresultatens

detsåkrigföring i dag ärvidmänskligheten attstora,förriskerna vara
etiskt för-från forskarevapenutveckling ärtillnågot stödtveksamt om

svarbart.

hareller honsjälv hanforskarenanvändas attavseddKodexen är att av -
svår ochalltidsådan bedörrming ärverksamhet. Ensinbedöma egen

regel interåderForskarenomöjligså sällan göra.intekanske att som
verk-sininteoftaanvändning, överoch derasreslutatsina egenöver ens

försökabörärligtvarje forskareinte atthindrardettaMensamhet. att
infor-forskning,sinkonsekvenser atttänkbarabedömafortlöpande av

eller honhansådan forskningavstå frånochdessa an-att sommera om
oetisk.ser

beaktassärskiltskallHärvid att:

med utgångspunkt il antologiforskare. EnEtik förred.Rydén, L.Publicerad i
ochForskningHögskoleämbetet,ochUniversitets-Uppsalakodexen,medarbetet

1990:1Skriftseriehögskolan,förutveckling
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Forskningen skall sådan inriktning dess tillämpningar och and-attges en
konsekvenser inte orsakar väsentliga ekologiska skador,ra

Forskningen skall sådan inriktning dess konsekvenser inte för-attges en
svårar för dagens kommandemänniskor och generationer fåatt tryggen
tillvaro. Vetenskapliga insatser skall därför inte syfta till tillämpningar
och färdigheter för kriganvändas och förtryck. Forskningen skallatt
heller sådaninte inriktning dess konsekvenser står i strid medattges en
grundläggande mänskliga rättigheter de uttrycks i internationellasom
överenskommelser medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala ochom
kulturella rättigheter,

Forskaren har omsorgsfullt bedöma forskningens konsek-ett attansvar
och informera dessa,attvenser om

En forskare bedömer den forskning han eller hon utför eller del-attsom
ståri i strid med denna kodex skall avbryta denna forskningsverk-tar

informerasamhet och sin bedörrming. Vid sådan bedörrming skallom en
hänsyn både till sannolikahur och hur allvarliga de negativa ef-tagas
fekter kan följa forskningsinsatsen.är som av

Det mycket angeläget forskarsamhälletär stöder forskareatt som anser
sig behöva avbryta sin forskning skäl anförs i denna kodex.av som
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ikurserFörteckning överBilaga
forskningsetik.

enligtlärosäten,vid svenskaforskningsetikikurserFörteckning över
1997:höstenkartläggning

ochSLULantbruksuniversitetvid SverigesForumForskningsetiskt
Universitet:Uppsala

fakvid tek.nat.doktoranderforskningsetik tilli5-poängskurserErbjuder
fri-Kursenvid SLU. ärdoktorandertillUUhum.sam.fak. vidoch samt
påGesforskarutbildningen.underhelstväljaskanoch närvillig som

föreläsningarformiUndervisningtermin.halvhalvfart avöver gesen
hernskrivning, PM-i formskerExaminationenseminarier.och av

redovisning.muntligskrivande samt

Linköping:tillämpad etik,förCentrum
fak.tek.nat.vid främstdoktorandertillforskningsetikikurserErbjuder

halvfart enknappUndervisningen3omfattar poäng.Kursen ges
deltagandeaktivtformExamination iveckor.vecka i 8gång avper

hemskrivning.PM-skrivande ellerkompletterat av

Uppsala:Med. fak.
i forskarut-inslagobligatorisktforskningsetikutbildning i ettHar som

engelskspråkig och2 Enomfattar poäng.Utbildningenbildningen. en
utbild-underhelstkan läsas närKursensvenskspråkig version somges.

vetenskapsteori.ochtillämpad etikteori,innehåller etiskDenningen.
resultatgodkäntföreläsningar. FörformifrämstUndervisningen avges

inläm-PM-uppgift,inlämningseminarier,ideltagandeaktivtkrävs av
analysmed etiskkommittéforskningsetisktillprovansökanning avav

år inter-varjefakultetenproblem. Dessutomforskningsetiskt engerett
20 Iläkemedelsutvecklingkliniskipostgraduate-kursnationell om

beto-meddelmomentobligatorisktforskningsetikingårdenna ettsom
8-10omfattarUndervisningenläkemedelsprövning.på etik vidning ca

studiebesök. Ex-seminarier ochföreläsningar,formiochtimmar avges
skriftlig.aminationen är
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Med. fak., Göteborg:
Ger obligatorisk påkurs forskarutbildningsnivå: Etik och forsk-en
ningsetik. Undervisningen i form föreläsningar och seminarierges av
och omfattar 20 timmar. Examinationen sker deltagande i kursengenom
och väl genomförd presentation arbete vid det avslutandeett egeten av
seminariet. Ansvarig för kursen Stellan Welin.är

Med. fak., Lund:
Ger obligatorisk grundkurs för forskarstuderande i forskningsetik.en
Kursen 2 Omfattning 4 3 timmar.poäng. Examinationen skerger x ge-

skriftlig inlämningsuppgift.nom

Med. och odont. Umeå:fak.,
Ger frivillig introduktionskurs för forskarstuderande uppdelad i femen
olika avsnitt. Delkurs fyra benämns Etik, risker och säkerhet i forsk-
ningen och koncentreras kring forskningsetik. Kursen eftermid-ges en
dag i veckan år,under och ligger i början utbildningen. Ingaett poängav

för forskarutbildningskurser vid med. fak. i Umeå. Examinationenges
sker i form hemskrivning.av

Karolinska institutet, Stockholm:
Ger i dag frivillig kurs i vetenskapsteori och -fllOS0fl. Från och med len
juli 1998 införs obligatorisk kurs 5 innehållandepoäng, fem-en om en
dagarskurs vetenskapsteori och Någotetik. explicit forsknings-om om
etik inte.nämns

Odont. fak., Göteborg:
Ger obligatorisk kurs i etik omfattande l inom forskarutbild-poängen
ningen. Examinationen skriftlig.är

Hälsouniversitetet i Linköping;
Undervisar forskningsetik i basblocket för doktorander. Hela kursenom

forskningsmetodik 10 Den ligger i börjanpoäng. forskarut-om ger av
bildningen, frivillig rekommenderasär doktoranderna. Examinatio-men

skriftlig.ärnen

Hälsohögskolan, Stockholm:
Undervisar etik fortlöpande hela biomedicinska analytikerut-om genom
bildningen. Forskningsetik termin 3 och termin 6 i anslutningtas tillupp
genteknik och vetenskaplig metodik. Omfattning och examination fram-
går inte.
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Skövde:Hälsohögskolan Väst,
anslutningExamensarbete iforskningsetik iUndervisar momentetom

framgår in-examinationOmfattning ochmetod.vetenskapsteori ochtill
te.

Vänersborg:Hälsohögskolan Väst,
SkiljerForskningsmetodik.forskningsetik i momentetUndervisar om

vårdetik.frånforskningsetiken t ex

folklivsforskning:förInstitutet
etnologi,kritiskochmoral"Etik,titelnmedseminarieserieGer sam-en

doktorander.förläskursS-poängsmed nyantagnaordnad en

Folkhälsoinstitutet:
fortbild-internforskarutbildning,ellergrund-ingenHar men geregen

folkhälsoområdetinometikbl tasdärning, upp.a

Uppsala;fak.,Tek. nat.
Forskningsetiskt Forum.de kurserUtnyttjar ges avsom

Vet.med. fak., SLU:
Forskningsetiskt Forum.kurserUtnyttjar de ges avsom

StockholmZoologiska inst.,
biologiiforskarstudiertill"Introduktioningår kurseniForskningsetik

fyraomfattarHela kursenvetenskapsñlosoñ.med bltillsammans a
undervisning. Kursen ärdagarsForskningsetikheltid. utgörveckor, tre

deltagande.aktivtexaminerasfrivillig och genom

Stockholm:Sociologiska inst.,
obliga-Kurserna5 ärterminer poäng.vissadoktorandkurserGer om

sker i formExaminationenforskningsetik.ochbåde etiktoriska. Tar upp
uppsatsskrivande.av

Uppsala:fak.,Samhällsvet.
alla,intedoktorandnivå vid vissa,forskningsetikiutbildningGer men

demhar kurserinstitutionerinstitutioner. Defakultetens somgersomav
deltagande,aktivtdelsexaminerasKursernaobligatorium. genomett

skriftligdels tentamen.genom

Stockholm:Psykologiska inst,
år. Omfattar 2gångdoktorandnivåforskningsetikikursGer xperen
forskningsmeto-"Allmäniingår i kursochstuderande2 timmar enper
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pådik" 15 obligatorisk.Kursen Examination i form delta-poäng. är av
gande i obligatorisk gruppdiskussion.

Dalarnas Forskningsråd:
I alla utbildningar ingårDFR forskningsetik, kur-tarrangerar ex genom

i forskningsmetodik, omfattande l-l0 timmars8 obligatoriskpoäng.ser
undervisning, examination i fonn PM-skrivande.av

Chalmers Göteborg:Tekniska Högskola,
Ger frivillig kurs i forskningsetik, förlagd till slutet forskarutbild-en av
ningen: "Vetenskapsteori och forskningsetik", 2 Undervisning ipoäng.
form föreläsningar och seminarier omfattande 30 lektionstimmar.av ca
Examination i form 75% muntlig presentationsuppgiftnärvaro, samtav
hemskrivning. Kursansvarig: Stellan Welin och Göran Wallén.
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KommittédirektivBilaga

1997:68DirForskningsetik

maj 1997.22regeringssammanträde denvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

forskningen.frågor ietiskautredaförtillkallaskommittéEn att

uppstår ifrågoretiskaskall analyseraKommittén som
forskningsprocessen.

utbild-omfattningochutformninggranskavidareskallKommittén av
med-ökaåtgärder kanandraforskningsetik övervägainingen samt som

problematikforskningen. Denfrågor ietiskavetenheten avsersomom
analyseras.skallfuskochoredlighetvetenskaplig

forskningsetiskförnuvarandedetskall systemetKommittén överse
forskningsetiskaomfatta deskall bl.a.ochgranskning översynen

Kommitténsammansättning.ocharbetssättverksamhet,kommittéernas
ochkunskapsvinstermellanavvägningar görshurockså analyseraskall

offentlig insyn.behovetliksomrisker, av

under-förslag,Datalagskommitténsbakgrundskall,Kommittén mot av
granskningforskningsetiskutformningtillförslagläggasöka avavsamt

användninginnefattarprojektsådana personnummer.avsom

beaktaländer ochandraiutvecklingenskall belysaKommittén
konventioner.internationellaSverigeförkonsekvenser av
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Kommittén skall någon form författningsregleringöverväga be-om av
hövs. förekommandeI fall skall kommittén föreslå regler och övriga
åtgärder.

Bakgrund

I samhälle med starkt och ökande beroende vetenskap ochett ett av
teknik forskningsetiska frågor allmäntär intresse.stortav
Vad forskningen på,inriktas vilka projekt prioriteras och vilkasom
metoder används till delen forskarna själva.avgörs störstasom av
Samtidigt har dessa frågor, frågorliksom hur resultaten används,om

politisk räckvidd.stor

Forskning aktualiserar frågorrad etisk karaktär. Det kanen av vara
metoderna etiskt problematiska, därför de innebärär experimentattsom

människor eller djur eller bygger känsliga uppgifteratt om
enskilda människor ställs Den hittillsvarande granskningen ochsamman.
debatten har framför frågor,allt berört dessa forskningsetiskamen

omfattar frågor.överväganden andra T.ex. objektivitetäven ochär
sakkunskap vid utvärdering forskning och bedömning samhälls-av av
problem också viktig forskningsetisk fråga.en

För förtroendet för forskning i allmänhet och för forskarna självaatt
skall kunna bevaras och stärkas krävs det forskningen bedrivs påatt ett
ansvarsfullt måsteForskarna redovisa såvälsätt. öppet positiva som
befarade negativa tillämpningar forskningens resultat. Forskningensav
konsekvenser bör också del den etiska debatten. Politikernavara en av
har emellertid det för beslut forskningens tillämp-yttersta ansvaret om
ning.

Under de åren30 har för forskningsetisk granskningsenaste ett system
vuxit fram i Sverige. Riktlinjer har tillkommit för de enskilda fors-att
kama ska bli medvetna sitt Vid flera universitet finnsom ansvar. i
det eller forum för forskningsetik. Undervisning ii forsknings-ett centrum

|etik bedrivs inom såväl grundutbildning forskarutbildningsom
vid fakulteter,vissa i regel inte obligatorisk.ärmen

Sedan mitten 1960-talet finns det forskningsetiska kommittéer medav
uppgift bedöma biomedicinsk forskning innefattar försökatt som
människor. De knutna till de medicinskaär fakultetema. Syftet med
verksamheten bl.a. bevaka försökspersonerär deltar iatt att som
forskningen får behövligt skydd, samtidigt möjlighet attsom ges
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MFR harforskningsrådetMedicinskakunskap.värdefullutveckla ny,
deförsamrådsorganfungerarforskningsetik. Denförnämnd somen

kommittéeforskningsetiskakommittéer. Defakulteternasmedicinska na
projekten.uppgift följaiinteoch harrådgivandeenbartdock attär upp

ochforskningsrådet HSFRHumanistisk-samhällsvetenskapliga
etikkommittéerbådaharforskningsrådet SFRSocialvetenskapliga som

råd och irespektiveställda tillprojektansökningar ärgranskar som
forskningsfinansiärer.från andraremitterassådanaocksåvissa fall som

policyskapan-etikkommittéerdessa ävenetiknänmd harMFR:sLiksom
uppgifter.de

rådgivande1985råd tillsattesmedicinsk-etiska ettStatens organsom
utvecklingenföljauppgifterrådets främsta ärEn attregeringen.till av

förkänslig denkanbehandlingforskning ochsådaninom anses varasom
Rådetmänniskovärdet.respekten förpåverkaellerintegritetenmänskliga

forskningsprojekt.enskildatillställningdock intetar

uppgift följa denhar tillår och1994inrättadesGentekniknämnden att
genteknikornrådet, bevakapåutvecklingeninternationellaochnationella

etisktfrämjaverksamhetrådgivandefrågor ochetiska engenom
så ochmänniskorsgenteknikenanvändningoch säkerförsvarbar attav

skyddas.miljöndjurs hälsa samt

prövningForskningsetiskbetänkandeutredningensforskningsetiskadenI
forskningsetiskförformernaregleringföreslogs viss1989:74SOU av

beslutadeRiksdagenforskningsetik.iutbildningoch förgranskning
forskningspolitiskaårsi 1990förslagenmedenlighetemellertid, i propo-

interskr 328,1989/90:UbU25,bet.1989/90:90, att ytter-sition prop.
verksamheten.regleraligare

goda erfarenheterfannsansåg detoch riksdag systemenRegering att av
fannsforskarsamhälletinomoch detgranskningforskningsetiskför att

behovetSamtidigt framhöllsproblemen.medvetenhet attgod avomen
rådgivning.information ochmedvidarearbetadekommittémaetiskade

möjlighet tillbordeforskningsetiskai deLedamöterna gesorganen
dessutomkundeLekmannaledamötemaanalys.etisketik ochutbildning i

metodik.vetenskapligiutbildningvissbehöva

Både iandra länder.givetvis ifrågor diskuteras ävenForskningsetiska
främstgranskningkommittéer företiskaharoch i NorgeDanmark av

ställningsanktioneradcentraltfått tydlig,biomedicinska projekt en
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med bred sammansättning. I England och Nya Zeeland riktlinjerhar nya
för etiska kommittéer nyligen utarbetats.

På nivåeuropeisk har flera initiativ tagits inom detta område. Inom EU
finns förslag till direktiv, "Directive the Implementation ofett on
Good Clinical Practice and Clinical Trials", frågandär etiskom
granskning tid sedanFör kort undertecknade Sverige dentas upp. en

Europarådetinom utarbetade "Konventionen mänskliga rättigheterom
och biomedicin". denna villkorenI regleras för forskning på människor.
The Forum for ClinicalEuropean Good Practice i juni 1995 rikt-utgav
linjer och rekommendationer för etiska kommittéer i Europa Guidelines
and Recommendations for European Ethics Committees.

Lagstiftning avseende etisk granskning finns i vissa länder, ibland i
form ramlagstiftning, i andra fall detaljerade direktiv. EGav genom mer
har såvälutarbetat regler relaterar till registerforskningäven som som
medicinsk forskning.

I propositionen Forskning och samhälle prop 1996/97:5 aviserades att
utredning skulle tillsättas för allsidig belysning forskningsetiskaen en av

frågor. Utredningen skulle tillsättas med hänsyn till forskningsetiskade
frågornas betydelse för forskning och samhälle, den snabbastora ut-
vecklingen inom vetenskapen, bl.a. inom det biomedicinska området,
och tid förflutitden sedan den forskningsetiska utredningensenastesom
avslutade Frågansitt arbete. har ytterligare aktualiserats dengenom se-

tidens debatt i och i andraSverige länder konsekvensernanaste om av
utvecklingen inom cell- och molekylärbiologin.

Uppdraget

En kommitté tillkallas med följande uppgifter. Kommittén skall föreslå
åtgärder för uppnå tillfredsställande hantering etiska frågor iatt en av
forskningen.

mångfasetteratForskningsetik begrepp. Det innefattar frågorär ett t.ex.
forskarnas personliga samhälleligaoch vad väljer attom ansvar, man

forska och vilka metoder används, hur hanterar sina resul-om som man
och hur det kollegiala samspelet i forskarsamhället fungerar.tat

För vissa aspekter finns rekommenderade förhållningssätt angivna i
forskningsetiska regelsamlingar. Andra aspekter hanteras informellen
nivå. Forskaren kan frågorställas inför etiska i varje led forsknings-av

från uppslag till slutredovisning. Det kan krävas etiska över-processen,
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materialbearbetning och förvaringsåväl insamling,vidväganden av
resultat.presentationvid avsom

djurför-ellerdjurförsökrelaterade tillfrågorinbegriper inteUppdraget
utredningenbehandlaskommerdessaeftersomnärrmdersöksetiska att av

försöksdjursanvändningensochdjurförsökmetoder till"Alternativa om-
dir.1997:43.m.m."framtidenfattning i

ochforskarsamhälletÖversynen genomgång vadinnefattaskall aven
frågor denforskningsetiskadelvisgjort förandra har möta somatt nya

särskiltKommittén skallmedför.utvecklingenvetenskapligasnabba
forskarut-inomutbildning i etikomfattningutformning ochgranska av

ocksåforskningsetik bör över-forskning iBehovet ämnetbildningen. av
vägas.

ochoredlighetvetenskapligkringproblematikenskall belysaKommittén
forskarsamhälletsoch formeromfattningFöreteelsens samtfusk.

hurskallKommittén övervägaingå analysen.iden börhantering manav
behövs, fö-detoredlighet och,vetenskapligförriskernaminskakan om

granskningforskarnasregler företiskareslå tydligare avegen
Likaså forskarnas medveten-börinsyn.allmänhetensförochforskning

utvärde-vidförpliktelser,ochbegränsningarexpertrollens t.ex.het om
analyseras.samhällsproblembedörrmingochforskningring avav

innebär forskarepeer-review-modellens.k.tillämpade attallmäntDen
forska-väsentligtarbete. Detforskares äri andra attkvalitetenbedömer

hänsyn vidovidkommandeinteforskningandrasgranskar tarsomre
skolbildningar,beroendeställning,Vänskapsförhållanden,bedörrmingen.

påverkamotsättningar kanpersonligaellerbeslutvissafördelar avegna
utvärdering och be-vidsakkunskapochObjektivitetbedörrmingarna.

svå-fråga. Särskildaforskningsetiskdärförforskningdörrming är enav
Sverigeslandiforskninggranskningenuppstår vid ettrigheter avav

inflytandeforskare haretablerade överlitendär stortstorlek avgruppen
mån kompenserasi vissförhållande kan ut-många beslut. Detta genom

separationellerländerfrån andrasakkunniganyttjande avgenomav
beslut.granskning och

uppstå forskningfrågor kanetiska näranalyseraskallKommittén som
därellerindustriella intressenmedsamverkanifinansierasellerbedrivs

sigkunskapsuppbyggandeförutsättningslöst görintressenandra än
samverkankravställer allt högresamhällsutvecklingengällande.

ochutvecklingsarbeteindustrielltochforskningakademiskmellan t.ex.
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produktion. Denna i och önskvärdaför sig ökning forskningssamver-av
kan mellan industriella intressen och akademisk forskning kan emellertid

förknippad med etiska problem. Den kritiska granskningenvara av
forskningen påverkaskan komma liksom forskarnas möjligheteratt att
delta i den offentliga diskussionen.

Kommittén skall den offentliga insynen behöveröverväga ökas ochom
vid behov lämna förslag till hur detta kan ske. Likaså bör allmänhetens
insyn i forskningsprocessen belysas. Det finns behov öppnaett stort av
informerade samtal där forskare och allmänheten kan föra dialogen om

Öppenhetfrågor.forskningsetiska förutsättning för förtroendetär fören
forskningen och forskarna. Kommittén skall undersöka och föreslåäven
åtgärder informationhur principiella frågor når be-som avser om nya
rörda kan bådeDet gälla forskning och tillämpningorgan. av
forskningsresultat. tidigareSom har Statensnärrmts medicinsk-etiska råd
i uppgift bevaka och utvecklingen det gäller sådanatt närrapportera om
forskning och tillämpning kan känslig för den mänskliga integ-som vara

påverkariteten eller respekten för människovärdet. En förutsättning för
rådet skall kunna fullgöra sin uppgift emellertid det finnsär rimli-att att
möjligheter i fåtid information sådan forskning ochatt typga om av

tillämpning.

Kommittén skall undersöka hur för forskningsetisk granskningsystemet
fungerar i dag föreslåoch de förändringar bedöms nödvändiga. Ensom

utgångspunktema skall forskning har människorattav vara som som
forskningsobjekt, finansiär eller utförareär forsk-oavsett somvem av
ningen, skall för etisk granskning.utsättas

De regionala och lokala forskningsetiska kommittéemas verksamhet och
arbetssätt skall granskas. Kommittén skall analysera hur avvägningar

mellan eventuella kunskapsvinstergörs och risker för försökspersoner,
hur behovet offentlig insyn kan tillgodoses liksom de etiskaav om av-
vägningar i kommittéerna och i detgörs medicinska vardagsarbetetsom
skiljer sig åt. ingårFör närvarande inte i de forskningsetiska kommitté-

uppgift följa de projekt tillstyrkts. Kommitténatt böremas upp som
lämna förslag sådanhur uppföljning kan ske.om en
Kommittén skall också det bör finnasöverväga möjlighet tillom
överprövning de forskningsetiska kommittéemas beslut.av

De forskningsetiska kommittéerna har i dag klar majoritet forska-en av
Dessa de medicinska och Odontologiska fakulteterna.utses Ire. av

kommittéerna brukar också finnas lekmän, utsedda landsting-ett par av
Kommittén skall och föreslå hur de forskningsetiskaöverväga kom-en.
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för-därvid särskiltoch övervägamittéerna bör sammansatta envara
tillförasandra kompetenser börlekmannainflytandet,stärkning omav

dessabäst skickadelandstingenkommittéema och är att utse repre-om
könsför-behovet jämnanalyseraLikaså kommitténbörsentanter. av en

kommittéema.delning i

föreslå forskningsetiskutformningenochundersökaskallKommittén av
En-användninginnefattarprojektgranskning personnummer.avsomav

registerforskningsprojektDatainspektionen DIgranskarligt datalagen
forsk-granskasprojektflertaletintegritetssynpunkt, ävenfrån av enmen

da-Datalagskommittén Ju 1995:08 överkommitté.ningsetisk settsom
Integritet, Of-betänkandesittöverlämnat1997den 2 apriltalagen har

före-1997:39 till regeringen. DärSOUInformationsteknikfentlighet,
i förvägskyldighetennuvaranderoll för DI. Denslås förändrad atten

minimum. DI:sföreslås bli begränsad tillbehandlingar till DIanmäla ett
råd-ochtillsyn, informationtillskall i stället koncentrerasverksamhet

kommittéer-på de forskningsetiskaökade kravkan ställagivning. Detta
föreslå åtgärderundersöka ochdärförkommittén böroch som avserna

sådangranskningenforskningsetiskaden av
analys kring användningbehovforskning. finnsDet även ett av gene-av
forskningssammanhang,information imedicinskochtisk t.ex.annan

DNA-analyser.

forsknings-forskningsetik och denpågår diskussionflera länderI omen
belysaKommittén skall därföruppbyggnad.granskningensetiska

regelverk ierfarenheter ochbeaktainternationella debattenden samt
exempel-beakta vilka konsekvenserliggerländer. I dettaandra även att

biomedicinrättigheter ochmänskligaEuroparådets konventionvis om
granskningssystemet.få svenskaför detkan

utredningenparlamentariskasamråda med denskallKommittén om
1997:43djurförsök dir.utredningenmed1997:67,dir.forskning om

myndigheter ochutredningar,berördaandramedsamt organ.

någon författningsreglering be-formskallKommittén överväga avom
föreslå åt-regler och övrigakommitténskallförekommande fallhövs. I

åtgärder ekonomiska konsekven-föreslårkommitténgärder. Om som ger
föreslås.ÖvrigtFör gäl-utredningsarbetetfinansiering dessaskall avser

särskilda utredarekommittéer ochsamtligadirektiv tilller regeringens
dir.1992:50,regionalpolitiska konsekvenserangående redovisning av
redovisa jäm-dir. 1994:23,åtagandenoffentliga attprövaatt omom

redovisadir. 1994:124konsekvenserställdhetspolitiska attsamt om
brottsförebyggande arbetet dir.och detför brottslighetenkonsekvenser
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det brottsförebyggande dir.konsekvenser brottsligheten och arbetetför
1996:49.

Redovisning uppdragetav

uppdrag den februari 1999.Kommittén skall redovisa sitt 1senast
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