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Yttrande över Remiss avseende SOU 2017:10 Ny
ordning för att främja god sed och hantera
redlighet i forskning

SMHI har tagit del av rapporten om Ny ordning för att främja god sed och hantera
redlighet i forskning och instämmer i allt väsentligt i utredningens förslag till åtgärder.
SMHI har dock följande kommentarer.
SMHI instämmer i förslaget att inrätta en nationell myndighet för prövning av
oredlighet i forskning, Oredlighetsnämnden. Vi noterar särskilt utredningens förslag
att Oredlighetsnämnden ska utreda misstankar om oredlighet i forskning hos alla
statliga universitet och högskolor, övriga statliga och kommunala myndigheter och
organ som kan likställas med myndigheter samt hos enskilda utbildningssamordnare
som har tillstånd att utfärda vissa examina. Vi noterar också att utredningen valt att
inte föreslå att nämndens behörighet också skulle omfatta den forskning som bedrivs
inom den privata sektorn då detta skulle vara ett alltför långtgående ingrepp i
näringsfriheten.
Det är SMHIs uppfattning att nämndens behörighet även bör omfatta all sådan
forskning som bedrivs med stöd av offentlig finansiering och/eller där det finns krav
på offentliggörande av forskningsresultatet. Detta kan enligt SMHIs uppfattning
motiveras bl a med grundlagens regler om saklighet, opartiskhet och effektivitet samt
myndighetsförordningens regler om effektiv användning av statliga medel. SMHI
menar att det är viktigt att den nya ordningen också omfattar den forskning som utförs
med stöd från de statligt kontrollerade forskningsstiftelserna.
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SMHI stödjer förslaget om framtagande av en lagfäst definition av oredlighet i
forskning och vi delar också uppfattningen att förslaget till definition har
förutsättningar att få stöd i forskarsamhället.
SMHI delar också uppfattningen att förfarandet hos nämnden bör präglas av
offentlighet med de lagstadgade möjligheterna att sekretessbelägga känsliga uppgifter.
SMHI stödjer också förslaget att i samverkan mellan i forskarsamhället verksamma
institutioner och aktörer ta fram en uppförandekod gällande god forskningssed. Vi
upplever dock att den lagstadgade rapportering som har föreslagits kan komma att
uppfattas som onödigt betungande och detta gäller även nämndens rätt att begära in
information genom förelägganden förenade med viten.

Generaldirektör Rolf Brennerfelt har beslutat i detta ärende efter föredragning av
chefsjuristen Michael af Sandeberg. Forskningschefen Joakim Langner har även
medverkat i handläggningen.
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