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Angående möjligheten att erhålla forskningsbidrag från 

Cancerföreningen i Stockholm eller Stiftelsen Konung Gustav V:s 

Jubileumsfond efter kännedom om prövning av oredlighet i forskning 

 

1. Inledning 

Det nuvarande systemet för prövning av frågor om oredlighet i forskning infördes den 

1 januari 2010. Det innebär bl.a. att statliga universitet och högskolor under pågående 

utredning får hämta in ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning hos 

Överklagandenämnden för etikprövning (tidigare Centrala Etikprövningsnämnden, i det 

följande ”Expertgruppen”. Formellt är detta närmast ett rådgivande yttrande till universitetet 

eller högskolan, som har det slutliga avgörandet (vanligen genom beslut av rektor med stöd 

av lärosätets egna etiknämnd). 

Det finns inga regler eller uttalanden i förarbetena som säger att ett beslut av Expertgruppen 

eller av ett universitet eller en högskola, som innebär att en forskare anses ha gjort sig 

skyldig till oredlighet i forskning, ska påverka behandlingen av fortsatta forskningsanslag. 

Några sådana bestämmelser föreslås inte heller i det nyligen avgivna betänkandet Ny ordning 

för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10). 

Skälet till att flera forskningsfinansiärer numera ändå beaktar beslut om oredlighet i forskning 

är väl snarast att man menar att den forskare som en gång gjort sig skyldig till oredlighet i 

forskning kan befaras göra det igen. Detta torde få anses vara en riktig princip, men den bör 

inte få drivas alltför långt. En forskningsfinansiär som Cancerföreningen i Stockholm eller 

Stiftelsen Konung Gustav V:s Jubileumsfond (i det följande ”Fonderna”) kan givetvis inte 

ompröva Expertgruppens beslut, men oredlighetsärendena kan vara av mycket skiftande slag. 

I det följande diskuteras några situationer där det kan finnas anledning att beakta en prövning 

av frågan om oredlighet. 
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2. Prövning av frågan om oredlighet pågår 

Om ett universitet eller en högskola har begärt prövning av frågan om oredlighet beträffande 

en forskare som sökt anslag men Expertgruppen inte har hunnit fatta beslut vid tiden för 

Fondernas beslut, bör frågan om anslag som regel bordläggas. Det skulle inte vara korrekt att 

avslå ansökan med tanke på den s.k. oskuldspresumtionen, som innebär att ingen ska 

betraktas som skyldig innan skuldfrågan har avgjorts (oskuldspresumtionen härrör från 

Europakonventionen, som visserligen inte är direkt tillämplig i de aktuella ärendena men som 

ändå brukar tillämpas i liknande fall.) 

Om en ansökan har bordlagts av detta skäl, bör det såvitt möjligt säkerställas att anslag i 

förekommande fall kan beviljas om det sedermera vid prövningen hos Expertgruppen fastslås 

att ingen oredlighet har förekommit. Detta kan förutsätta skuldföring av det sökta 

anslagsbeloppet (eller av det belopp som Fondernas forskningsnämnd anser böra beviljas). 

Det är en fördel om Fondernas forskningsnämnd (i det följande ”Forskningsnämnden”) redan 

på detta stadium gör sig underrättad om den fråga som anmälts till Expertgruppen. 

Undantagsvis kan frågan vara av så bagatellartat slag att den pågående prövningen inte 

rimligen bör kunna påverka anslagsbeslutet. 

3. Expertgruppen har fattat beslut men frågan ligger hos universitetet 

Om situationen vid tiden för Fondernas prövning är den att Expertgruppen har funnit 

forskaren ha gjort sig skyldig till oredlighet, men universitetet inte hunnit fatta beslut bör 

ansökan som regel bordläggas i avvaktan på universitetets ställningstagande. Detsamma gäller 

om Expertgruppen har funnit att forskaren inte har gjort sig skyldig till oredlighet. 

4. Universitetet eller högskolan har fattat beslut som går emot 

Expertgruppen 

Om det vid tiden för Fondernas prövning förhåller sig så att Expertgruppen har funnit att 

forskaren gjort sig skyldig till oredlighet men universitetet eller högskolan har kommit till 

motsatt resultat och alltså frikänt forskaren, kan det diskuteras hur man bör förfara. Som 

förut har sagts har ett yttrande av Expertgruppen karaktär av ett rådgivande yttrande till 

lärosätet, som har sista ordet. Den förut nämnda oskuldspresumtionen talar därför för att 

det i detta läge inte ska finnas något hinder mot att bifalla ansökan om forskningsbidrag. 

Förhåller det sig tvärtom – Expertgruppen har funnit att forskaren inte gjort sig skyldig till 

oredlighet men universitetet eller högskolan har kommit till motsatt resultat – talar detta för 

att ansökningen om forskningsbidrag inte ska bifallas. 

I båda dessa fall kan det vara befogat att Forskningsnämndens ordförande tittar närmare på 

ärendet och redovisar detta för styrelserna. 
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5. Hur länge ska forskaren anses förhindrad att erhålla forskningsbidrag? 

Utgångspunkten bör vara att ett beslut om oredlighet hindrar forskaren från att få 

forskningsbidrag endast under en ansökningsperiod. Eftersom Fonderna som regel arbetar 

med treåriga ansökningsperioder, innebär detta att forskaren bör vara förhindrad från att 

erhålla anslag under en period av tre år. En treårsperiod bör alltså vara ett riktmärke. Har 

begäran om anslag från forskarens sida bordlagts (”frysts”), bör den tid under vilken 

forskaren har varit i sådan karantän dras av från treårsperioden. I mycket allvarliga fall kan 

det finnas skäl att utsträcka denna karantän. En sådan bedömning förutsätter naturligtvis att 

man tar del av beslutet. 

Karantänstiden bör beslutas av aktuell styrelse efter hörande av Forskningsnämndens 

ordförande. Tiden för karantän bör meddelas forskaren. 

 

Denna oredlighetspolicy har beslutats vid ordinarie styrelsemöte i Stiftelsen Konung Gustav V:s 

Jubileumsfond och Cancerföreningen i Stockholm den 21 november 2018. 
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Kortfattade riktlinjer avseende möjligheten att erhålla forskningsbidrag från 

Cancerföreningen i Stockholm eller Stiftelsen Konung Gustav V:s Jubileumsfond efter 

kännedom om prövning av oredlighet i forskning: 

 

Om prövning av Expertgruppen pågår sker följande: 

• Kännedom om ärenden under prövning av Expertgruppen ska fastställas i ett daterat 

protokoll, antingen från ett styrelsemöte i Fonderna eller från ett möte med 

Fondernas arbetsutskott.  

• Inkommen men ej behandlad ansökan bordläggs. Redan beviljat anslag fryses.  

• Forskningsnämnden informerar sig om ärendets art och gör en bedömning om 

Expertgruppens utlåtande ska inväntas. 

Om Expertgruppens prövning avslutats sker följande: 

• Fonderna inväntar rektors beslut i ärendet.  

• Inkommen men ej behandlad ansökan bordläggs. Redan beviljat anslag fryses.  

Om rektors beslut ej fastslår oredlighet sker följande: 

• Inkommen ansökan behandlas (beviljas eller avslås) enligt ordinarie 

bedömningsgrunder i Forskningsnämnden. 

• Redan beviljat anslag frisläpps. 

Om rektors beslut fastslår oredlighet sker följande:  

• Berörd forskare hindras från att söka medel från Fonderna under en 

ansökningsperiod (normalt tre år). Karantänstiden räknas från Fondernas kännedom 

om utredning (enligt ovan) fram till rektors beslut i ärendet. Utredningstiden avräknas 

karantäntiden. 

• Redan beviljade anslag fryses i tre år. Karantänstiden räknas från Fondernas 

kännedom om utredning (enligt ovan) fram till rektors beslut i ärendet. 

Utredningstiden avräknas karantäntiden. 

• I mycket allvarliga fall kan det finnas skäl att utsträcka karantänstiden. Karantänstiden 

bör beslutas av aktuell styrelse efter hörande av Forskningsnämndens ordförande. 

Tiden för karantän bör meddelas forskaren. 

 

 


