
❙ ❙ Diskussionen om intressekonflikter i
klinisk forskning, etiska problem och i
viss mån frågan om avgränsning av vad
som är fusk i forskning gäller framförallt
de forskare som, anställda av universitet
eller annan huvudman, uppbär ersätt-
ning från de kommersiella företag de
samarbetar med. 

De stora medicinska tidskrifternas re-
daktörer har gjort ett förtjänstfullt arbete
med att se till att de artiklar som kommer
till stånd med stöd från kommersiella in-
tressenter innehåller uppgifter om för-
fattarnas eventuella intressekonflikter.
Genomgående intygas nu att den kom-
mersielle sponsorn inte har haft något in-
flytande på uppläggningen av arbetet
och tolkningen av resultaten. Det är
kanske framförallt de senare som varit
av intresse.

Heltidsanställlda forskare
På senare tid har emellertid ett särskilt
problem kommit fram i detta samman-
hang. Alltfler kliniskt betydelsefulla ar-
tiklar, framförallt gällande nya behand-
lingsmedel eller behandlingsmetoder,
har bland sina många författare flera
forskare som är heltidsanställda i det
företag som sponsrat arbetet. Även i
dessa artiklar förekommer en passus
som talar om att företaget inte haft nå-
got inflytande i tolkningen av resulta-
ten, samtidigt som det intygas att »samt-
liga författare har bidragit till utform-
ningen av artikeln och det arbete som
ligger bakom den«. Ofta intygas – vilket
borde vara självklart – att samtliga för-
fattare också står bakom de slutsatser
som dras.

Naturligtvis skall även forskare som
är anställda i ett företag ha rätt och möj-
ligheter att publicera de vetenskapliga
arbeten de utför eller deltar i. Det finns
alltså inte någon anledning att kritisera
att företagsforskare finns med bland ar-
tikelförfattarna. 

Frågan som uppstår är i stället: Hur
kan man intyga att »företaget« inte har

haft något inflytande om dess forskare
aktivt har deltagit i arbetet? En forskare
som är anställd i ett företag måste genom
sitt anställningsförhållande representera
företaget, dess policy och ambitioner.
Det är svårt att tänka sig ett företag som
låter sina anställda göra uttalanden som
inte är sanktionerade av företaget eller
som skulle gå emot dess intressen. Ge-
nom att en företagsforskare aktivt deltar
i ett vetenskapligt arbete kommer företa-
get att ha både insyn och möjlighet att
påverka forskarens insatser och bidrag
till arbetet. 

En del i marknadsföringen?
Måste inte den självklara slutsatsen bli
att de vetenskapliga artiklar som till-
kommer med aktiv medverkan av fors-
kare anställda i det sponsrande företaget
uttrycker företagets syn på arbetets upp-
läggning och resultat? Kan uppgiften i
uppsatsen att sponsorn inte haft något in-
flytande vara sann om av sponsorn an-
ställda individer samtidigt deltagit i (och
därmed påverkat) arbetet med artikeln?
Måste man inte se de artiklar där en eller
flera företagsanställda står bland de hu-
vudförfattare som fått ansvar att författa
meddelandet till allmänheten som en del
av företagets bidrag till sin marknads-
föring?

Det etiska dilemmat är att alla forska-
re som bidrar till ett arbete skall få kredit
av det, framförallt genom författarskap.
När de publicerar sitt arbete kommer det
från företagets vetenskapliga division.
Det publicerade arbetet måste då ses
som godkänt av företaget. Det utgör i re-
aliteten en del av det arbete som företa-
get lagt ned på att marknadsföra sin nya
produkt – det är oftast i sådana samman-
hang som problemet uppstår. 

Läsarna måste känna till förhållandet
Både tidskrifternas redaktörer och ve-
tenskapssamhället synes ha förbisett
detta etiska problem när man accepterat
arbeten från företags laboratorier. De in-
tressekonflikter som diskuterats i sam-
band med stora multicenterstudier av
nya läkemedel har sett mera på situa-

tionen för de akademiska än på de före-
tagsanställda forskarna. 

Någon lösning på problemet är svår
att föreställa sig, men det uppenbara re-
sultatet är att läsarna av dessa uppsatser
måste ha klart för sig det inflytande som
sponsorn i realiteten har, trots alla intyg
om motsatsen. 

Jag har inte velat ge något exempel
eftersom det inte finns anledning att
»hänga ut« någon särskild forskare, tid-
skrift eller företag, eftersom det jag på-
talat förekommer i allt större omfatt-
ning. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Ett etiskt dilemma 

I diskussionen om intressekonflikter vid publicering av medicinska
artiklar har på senare tid uppmärksammats det dilemma som uppstår
när bland författarna ingår forskare som är heltidsanställda i det
företag som sponsrat arbetet. Någon enkel lösning på problemet är
svår att se, men läsarna bör åtminstone ha klart för sig sponsorns in-
flytande, trots allt intygande om motsatsen.
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”Genom att en företagsfors-
kare aktivt deltar i ett veten-
skapligt arbete kommer
företaget att ha både insyn
och möjlighet att påverka
forskarens insatser och bi-
drag till arbetet. 


