


När det gäller de två meningar som i anmälan pekas ut som exempel på plagiering 
anför han att han håller med om att det ligger viss oförsiktighet i hur han uttryckt sig. 
Han menar dock att bristerna hade varit lätta att åtgärda, vilket han åberopar att även 
referenten angivit. Han anser inte heller att citaten ligger tillräckligt nära originalet för 
att det ska vara plagiat. Utöver detta nämner han att språkliga missbedömningar och att 
han är i början av sin forskarutbildning även påverkat situationen. 
 
Nämnden har inhämtat ett sakkunnigutlåtande i ärendet. Den sakkunnige1 bedömer att 
plagiering föreligger, men att det inte är fråga om en allvarlig avvikelse från god 
forskningssed då textmassan som plagierats endast avser ett fåtal rader och Ross artikel 
angivits som inspiration till manuskriptet och refererats i flera andra stycken i texten. 
 
 
Motivering av beslut 

Rättslig reglering 
Nämnden ska pröva frågor om oredlighet i forskning enligt lagen (2019:504) om 
ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (nedan lagen). 
Definitionen av oredlighet i forskning är enligt 2 § ”en allvarlig avvikelse från god 
forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med 
uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av 
forskning”. 

Planering, genomförande eller rapportering av forskning 
De avvikelser som kan utgöra oredlighet i forskning ska enligt definitionen i 2 § lagen 
ha begåtts vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Formuleringen 
innebär enligt förarbetena att begreppet oredlighet avser avvikelser under hela 
forskningsprocessen.2 Med rapportering avses både publicering och andra typer av 
offentliggöranden.3 
 
Manuskriptet har skickats in till tidskriften för publicering. Det är således fråga om 
genomförande av forskning och ett led i rapportering av forskning. Den 
omständigheten att granskningsprocessen kan komma att innebära justeringar av 
manuskriptet ändrar inte den bedömningen. Manuskriptet omfattas därmed av 2 § och 
ska prövas av nämnden.  

Fabricering, förfalskning eller plagiering 
De former av oredlighet som nämnden ska pröva är fabricering, förfalskning och 
plagiering. Begreppen är inte definierade i lagen, men i förarbetena refereras till att de 
finns beskrivna i forskningsetiska kodexar och riktlinjer som till exempel Den 

 
1 Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet och 
Försvarshögskolan. 
2 Prop. 2018/19:58, s. 100. 
3 Prop. 2018/19:58, s. 49. 
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Nämnden har fattat beslut i detta ärende efter föredragning av kanslichefen Karin 
Nylén.  
 
 
 
 
Thomas Bull   Karin Nylén 
Ordförande    Kanslichef  




