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BakgrUriC~

Uppsala universitet mottog den 20 juni 2016 en anmalan om
oredlighet i forskning gentemot Oona Lonnstedt och Peter
Eklov. Oona Lonnstedt och Peter Eklov ar bada verksamma vid
Institutionen for ekologi och genetik vid Uppsala universitet.
Misstankarna riktade sig mot artikeln Environmentally relevant
concentrations ofmicroplc~stic particles influence larvalfish
ecology som publicerades i juni 2016 i tidskriften Science.
Det aktuella forskningsprojektet ayser en studie av hur fisklarver
och fiskyngel paverkas av mikroplastpartiklar. Resultaten fran
studien har publicerats i tidskriften Science. I denna artikel
rapporterades att mikroplastpartiklar i vattenmiljo orsakade en
tydlig paverkan pa fiskynglen. Bland annat rorde de sig som
exponerats for mikroplastpartiklar rnindre an de som rote utsatts
och tog rote skydd for predator pa samma satt som de som rote
utsatts for paverkan.
Anmalarna begarde att Expertgruppen vid Cent~ala
etikprovningsnamnden skulle yttra sig angaende anmalan,
varvid vicerektor Johan Tysk den 27 juni 2016 begarde ett
yttrande fran Expertgruppen for oredlighet i forskning vid
Centrala etikprovningsnamnden (Expertgruppen).
I enlighet med da gallande riktlinjer ayseende forfarande vid
anklagelse om vetenskaplig oredlighet(UFV 2010/664)
beslutade vicerektor Johan Tysk den 5 juli 2016 aven att inleda
en forberedande undersokning. Den forberedande
undersokningen lamnade sin slutrapport den 31 augusti 2016.
Rapportens slutsats var att ut~edarna rote funnit stod for att det
forelegat oredlighet i forskning.
Yttrande fran Expertgruppen lamnades till Uppsala universitet
den 21 apri12017. Expertgruppen fann att de anmalda forskarna
gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet. Vicerektor
beslutade den 11 maj 2017, efter att ha tagit del av yttrandet, att
overlamna arendet till rektor for beslut.
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I enlighet med nu gallande riktlinjer ayseende forfarandet vid
anmalan om oredlighet i forskning(UFV 2016/1079) beslutade
rektor den 29 maj 2017 att overlamna anmalan och
Expertgruppens yttrande till Namnden for utredning av
oredlighet vid Uppsala universitet(Namnden)for vidare
utredning infor rektors beslut.
Namnden overlamnade sin utredningsrapport till rektor den 6
december 2017. Med utgangspunkt i Uppsala universitets
tidigare gallande riktlinjer ayseende forfarandet vid anmalan om
oredlighet i forskning och definitionen av oredlighet i
riktlinjerna gor Namnden den bedomningen att de anmalda,
Oona Lonnstedt och Peter Eklov, gjort sig skyldiga till
oredlighet i forskning. Peter Eklov pa det sattet att han brutit
mot bestammelserna om djurforsoksetiskt tillstand. Oona
Lonnstedt pa det sattet att hon brutit mot bestammelserna om
djurforsoksetiskt tillstand samt genom att hon rapporterat
resultat av forsok som rote kan ha genomforts varfor de resultat
som rapporterats ar fabricerade.

Beslut
Oona Lonnstedt och Peter Eklov, har gjort sig skyldiga till
oredlighet i forskning, Peter Eklov pa det sattet att han brutit
mot bestammelserna om djurforsoksetiskt tillstand, Oona
Lonnstedt pa det sattet att hon brunt mot bestammelserna om
djurforsoksetiskt tillstand samt for att forsoken rote har
genomforts sasom de har beskrivits i artikeln i den vetenskapliga
tidskriften varfor de ar fabricerade.
Slcdl
Utgangspunkten for bedomningen ar Namndens
utredningsrapport och de riktlinjer som gallde vid tidpunkten for
experimentens genomforande och redovisningen i den
vetenskapliga artikeln. Enligt riktlinjerna ar en forutsattning for
ansvar att uppsat foreligger.
Experimenten har genomforts utan att djurforsoksetiskt tillstand
for dem har forelegat. For detta svarar saval Oona Lonnstedt,
som varit huvudansvarig for experimentens genomforande, som
Peter Eklov, som haft ett sarskilt ansvar for att tillstanden
inhamtades. Uppsat for oredlighet i forskning foreligger.
Utredningen ger vidare vid handen att experimenten rote har
genomforts under den tid och i den omfattning som anges i den
vetenskapliga artikeln. Detta innebar att Oona Lonnstedt har
fabricerat resultaten nagot som Oona Lonnstedt varit medveten
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om nar artikeln publicerades varfor oredligheten ska anses ha
skett uppsatligen fran hennes sida. Peter Eklov har som
medforfattare, seniorforskare och handledare haft att kontrollera
att forskningen genomforts pa det Batt som beskrivits i den
vetenskapliga artikeln. Detta har han underlatit att gora och kan
darfor inte undga lcritik. Hans underlatenhet kan emellertid inte
anses medfora att han kan goras ansvarig for en uppsatlig
oredlighet i forskning.

Beslut i detta arende har fattats av undertecknad rektor efter
foredragning av Erik Lempert,lagfaren ledamot tillika
ordforande, i Namnden. Narvarande darutover var
akademiombudsman Per Abrahamson.
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