
❙ ❙ Staffan Josephson uttrycker stark
skepsis mot Vetenskapsrådets sätt att an-
gripa problemet forskningsfusk. Det
system med en arbetsgrupp inom Veten-
skapsrådet, till vilken en forskares ar-
betsgivare kan anmäla ett ärende om
misstänkt forskningsfusk och få en opar-
tisk bedömning, är enligt Josephsons
mening helt otillräckligt. En rektor kan
vilja mörklägga och låta en affär stanna
inom universitetet/högskolan.

Vi har övervägt möjligheten
Staffan Josephson vet att också Veten-
skapsrådet övervägt om den erbjudna
möjligheten är tillräcklig eller om det
behövs något ytterligare för att tillgodo-
se de olika intressen som är involverade.
Men han dömer ut det förslag till ett
system med ombudsmän som rådets
etikkommitté utarbetat och som styrel-
sen sänt ut på remiss under sommaren
och hösten till ett antal högskolor, Sveri-
ges Universitetslärarförbund och Sveri-
ges Förenade Studentkårer. 

Det finns många olika hänsyn att be-
akta i det här ämnet. Den som med fog
misstänker en kollega för fusk måste ha
en möjlighet att föra fram sin misstanke
och att få den prövad. Den som oriktigt
utpekas för fusk behöver en möjlighet att
bli rentvådd. Arbetsgivaren behöver en
hanteringsordning som utesluter alla
misstankar om att otillbörliga hänsyn
tas. Allt detta försöker Vetenskapsrådet
beakta vid utformningen av det system
som ett forskningsråd kan bistå med. 

Fortsatt dialog med forskarsamhället
Remisstiden på förslaget med ett om-
budsmannasystem gick ut i början av ok-
tober, och frågan ska nu diskuteras vida-
re. Staffan Josephsons synpunkter, även
framförda direkt till oss, är värdefulla i
den beredning som pågår. Vetenskaps-
rådet välkomnar ytterligare dialog med
forskarsamhället i denna för forskningen
så viktiga angelägenhet. •
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föreställning vore naiv. VR måste förut-
sätta även det osannolika för att kampen
mot fusk skall bli framgångsrik. VR
måste öppna dörren för alla anmälare
som företer rimliga motiveringar, precis
som sker bl a i USA [7], föregångslandet
i dessa avseenden. 

Dessutom saknas fortfarande över-
prövningsinstrument och skydd för an-
mälarna (»whistleblowers«).

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Det finns inga personliga eller
professionella omständigheter eller
kommersiella relationer med företag el-
ler organisationer som antas kunna på-
verka min syn på det aktuella ämnet. 
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Replik:

Många hänsyn att beakta,
välkomnar fortsatt dialog

❙ ❙ Frihet är en förutsättning för kreativa
verksamheter, t ex forskning. Professor
Matti Bergström, Helsingfors, har i två
av Sveriges Radios »stafettprogram«
sommaren 2003 utvecklat begreppet
kaos i relation till kreativitet. Lek, nyfi-
kenhet, fantasi och kreativitet hör sam-
man. Kaos hör samman med kreativitet.
Kaos måste dock balanseras av ordning
för att en verksamhet skall bli produktiv.
Det kan ske inom en och samma männi-
ska eller genom samverkan mellan kaos-
och ordningsmänniskor. Kreativitet kan
inte organiseras eller styras fram men
måste beaktas för att skapa gynnsamma
forskningsmiljöer och för att optimera
forskarrekryteringen. 

Paradoxalt nog tycks Skolverket ha
större tilltro till skolbarns förmåga att
nyfiket och självständigt skaffa sig nya
kunskaper via dator och bibliotek än vad
Högskoleverket visar för forskares för-
måga att söka de specifika kunskaper
som varje forskningsprojekt kräver.
Varför skall forskare sättas i obligato-
risk, statligt reglerad forskarutbildning,
och dessutom förbjudas att påbörja
forskningen innan de blivit formellt an-
tagna till forskarutbildning?

Högskoleverket har nämligen nyli-
gen konstaterat att det finns personer
som bryter mot det statliga forskarut-
bildningsreglementet genom att påbörja
forskarutbildning innan de blivit for-
mellt antagna [1]. Fenomenet olagliga
doktorander, så kallade skuggdoktoran-
der, är absolut vanligast inom medicin
och odontologi, något som ger anled-
ning att förmoda att det statliga regle-
mentet är särskilt illa anpassat för dessa
ämnesområden.

Frihet är en grundpelare för forsk-
ning. Det gäller i allra högsta grad kli-
nisk forskning [2]. Klinisk forskning är
grundbulten för framsteg och effektivi-
tet i sjukvården. Det gäller inte bara
forskning som resulterar i doktorsav-
handlingar. Frihetsinskränkningar som
följd av det statliga forskarutbildnings-
systemet innebär en käpp i hjulet för den
kliniska forskningen som i Sverige be-
finner sig i en allvarlig kris
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