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1. Anmalda forskare
Oona Lonnstedt
Ph.D. Forskarassistent
Institutionen for ekologi och genetik, Limnologi
Uppsala universitet
Peter Eklov
Professor
Institutionen for ekologi och genetik, Limnologi
Uppsala universitet

2. Anmalare
Fredrik Jutfelt
Ph.D., Department of Biology, Norwegian University of Science and Technology
Josefin Sundin
Ph.D., Department of Neuroscience, Uppsala University
Dominique Roche
Ph.D., Institute of Biology, Universite de Neuchatel
Graham Raby
Ph.D., Great Lakes Institute for Environmental Research, University of Windsor
Ben Speers-Roesch
Ph.D., Department of Biology, University of New Brunswick
Sandra Binning
Ph.D., Institute of Biology, Universite de Neuchatel
Timothy Clark
Ph.D., Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania

3. Beskrivning av arendet
Uppsala universitet mottog den 20 juni 2016 en anrnalan om oredlighet gentemot Oona
Lonnstedt och Peter Eklov. Misstankarna riktade sig mot artikeln Environmentally
relevant concentratioi2s ofi~aicroplcrstic particles inflarence larvalfish ecology som
publicerades i juni 2016 i tidskriften Science.
Lonnstedt och Eklov ar bada verksamma vid Institutionen for ekologi och genetik vid
Uppsala universitet.
Da anmalarna i sin skrivelse began att Expertgruppen for oredlighet i forskning vid
Centrala etikprovningsnamnden (Expertgruppen)skulle ytt~a sig angaende anmalan
begarde vicerektor Johan Tysk den 27 juni 2016 ett ytt~ande fran Expertgruppen.
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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
utfordes av Birgitta Bergman, professor vid Stockholms universitet, Per Jensen,
professor vid Linkopings universitet, samt Magnus Hallberg, universitetsjurist vid
Uppsala universitet. Den forberedande undersokningen lamnade sin slutrapport den 31
augusti 2016 ~bilaga 1). Rapportens slutsats var att utredarna 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.
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.
Oona Lonnstedt och Peter Eklov informerades den 29 maj 2017 om rektors beslut att
overlamna anmalan. Namnden har genomfort enskilda moten med Peter Eklov (27 juli
2017) och Oona Lonnstedt(18 September 2017). De har darefter getts tillfalle att
besvara enskilda fragor och ge sin syn pa underlag som tillkornmit i arendet.
Namnden gav den 24 juli 2017 en sakkunnig i uppdrag att utrona om det hade
forekommit oredlighet i forskningen. Som sakkunnig anlitades Erik Peterson, professor
vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Peterson lamnade sitt yttrande den 8 september
2017 med en komplettering den 23 oktober 2017.
Namnden har behandlat arendet vid fyra av sina sammantraden; den 21 juni, 19
September, 18 oktober samt 24 november 2017.
Nar Namnden behandlat detta arende har en av Namndens ledamoter, universitetsjurist
Magnus Hallberg, rote deltagit. Hallberg deltog i den forberedande undersokningen
under ar 2016 och har ansetts vara javig.

4. Utgangspunkter for Namndens provning
Namnden provar misstankarna om oredlighet med utgangspunkt i anmalan och
Expertgruppens utlatande.
Vid tiden for den ifragasatta forskningen gallde vid Uppsala universitet ands riktlinjer
an de nu gallande. Nay det galley Namndens handlaggning av arendet hay Namnden
tillampat de nu gallande procedurreglerna. Annorlunda forhaller det sig med de
materiella reglerna dvs. vad som ar att anse som oredlighet i forskning och den da
gallande bestammelsen om uppsat. Bakgrunden till detta ar att de nya reglerna
innehaller en skarpning pa det sattet att det numera ar tillracklig for ansvar att det
forelagt grov oaktsamhet fran forskarens sida medan det enligt de aldre riktlinjerna
kravdes uppsat. Grundlaggande rattssakerhetsintressen (legalitetsprincipen) goy att man
rote kan ansvarsbelagga retroaktivt.
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Namnden har alltsa i detta hanseende att tillampa de aldre riktlinjerna(UFV 2010/664).
Dessa innehaller savitt nu ar av int~esse foljande.
Med vetenskaplig oredlighet awes:
1. forfalskning och fabrikation,
2. plagiering,
3. obehorigt anvandande av information given i fortroende,
4. oberattigat havdande av forfattarskap, eller
5. underlatelse att folja vedertagna rekommendationer om inhamtande av
tillstand fran berorda myndigheter (t.ex, etikkommitteer for
humanforskning och djurforsok, isotopkommitteer, Datainspektionen,
Lakemedelsverket mm).
For ansvar krays att oredligheten har begatts uppsatligen.

5. Kortfattad beskrivning av forskningen
Det aktuella forskningsprojektet ayser en studie av hur fisklary och fiskyngel paverkas
av mikroplastpartiklar. Resultaten fran studien har publicerats i tidskriften Science — se
nedan. I derma artikel rapporterades att mikroplastpartiklar i vattenmiljo orsakade en
tydlig paverkan pa fiskynglen. Bland annat rorde sig de som exponerats for
mikroplastpartiklar mindre an de som inte utsatts och tog inte skydd for predatorer pa
samma satt som de som inte utsatts for paverkan.

6. Anmalan
Anmalan ayser misstanke om oredlighet i forskningen som ligger till grund for den
vetenskapliga artikeln "Environmentally relevant concentrations of microplastic
particles influence larval fish ecology" som publicerades i tidskriften Science ar 2016.
Misstankarna om oredlighet ayser fyra delay;
1. aysaknad av radata,
2. problem rned rapporteringen i publikationen vad galley utforandet av de experiment
som artikeln baseras pa,
3. den statistiska behandlingen och analysen av erhallna data i experimenten samt
4. dislcrepans mellan hur experimentet rapporterades ha genomforts i relation till
ogonvittnesrapporter.
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7. Expertgruppens yttrande
Expertgruppen har huvudsakligen berort fragorna om djurforsoksetiskt tillstand,
bevarande av originaldata samt forsokens genomforande och kommit fram till att
oredlighet i forskning forelegat i vad ayser djurforsoksetiskt tillstand och bevarande av
originaldata.

7.1 Djurforsoksetiskt tillstand
I den vetenskapliga artikeln i Science uppges att det firms ett godkannande av
djurforsoksetiska namnden for de aktuella forsoken. Expertgruppen anser att uppgiften
om ett godkannande rote ar med sanningen overensstammande. Derma uppgift har
upprepats av Peter Eklov och Oona Lonnstedt i kontakterna med Expertgruppen. I
arendet firms ett djurforsoksetiskt tillstand utfardat for ands fiskarter an for arterna i de
aktuella forsoken samt for arter fran ett annat vattendrag. Detta tillstand ar dessutom
utfardat efter att forsoken som redovisas i den vetenskapliga artikeln ska ha inletts. Man
bedomer att Peter Eklov och Oona Lonnstedt genom att medvetet uppge att ett
djurforsoksetiskt tillstand funnits ~jort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet.

7.2 Bevarande av radata
Expertgruppen anger att Peter Eklov och Oona Lonnstedt uppgivit att en datorstold
legat till grund for aysaknad av originaldata men att merparten av derma funnits lagrad i
universitetets databank. Uppgiften om att data firms sparade i databanken uppges aven i
artikeln. Vidare havdas att originaldata aterfinns i det supplementara materialet till
artikeln. Expertgruppen anfor att det ar ett oeftergivligt krav att originaldata till
forskning sparas och halls tillgangliga. Det maste darfor finnas nagon slags
sakerhetskopiering om t.ex. en dator forsvinner. Man gor tolkningen att det forhallandet
att Peter Eklov och Oona Lonnstedt rote presterat mer an vaga fragment av originaldata
och inga sparbara datafiler i original, som Jigger bakom den forskning som presenteras i
artikeln, leder till misstanke om att forskningen rote har utforts, i vart fall rote i den
omfattning som uppges. Det ifragasatts vidare om forskningen pagatt under hela den
tidsperiod som uppges i arendet. Expertgruppen anser att bristerna nar det gaper
originaldata ar sa allvarliga ur forskningsetisk synpunkt, att Peter Eklov och Oona
Lonnstedt genom att rote kunna presentera originaldata till forskningen har ~jort sig
skyldiga till vetenskaplig oredlighet.

7.3 Forsokens genomforande
Expertgruppen ifragasatter aven Peter Eklovs och Oona Lonnstedts uppgifter om de
fynd som rapporteras i artikeln liksom hur forsoken utforts. Expertgruppen har darfor
forsokt att belagga naval fynden som forskningen dar dessa har ifiagasatts. Salunda
uppges i artikeln t.ex. att det funnits fyra bubblare per akvarium. Expertgruppen har
efterfragat bilddokumentation men detta har rote uppvisats av de anmalda. I artikeln
uppges vidare betydande klackningsfrekvens/dodlighet i de agg/fiskyngelgrupper nom
exponerats for milcroplastpartiklar. Expertgruppen noterade aven att forsoken
genomfordes utan att den detergent som firms i den koncentrerade partikelsuspensionen,
renats bort. Om forsoken genomforts pa det Batt som forfattarna angett anser
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Expertgruppen att tolkningen av hela forsoksserien och arbetet i sin helhet maste
ifragasattas pa grund av aysaknaden av adekvata kontrollforsok.
I artikeln i Science aterfinns ytterligare uppgifter vilka ifragasatts av anmalarna. Trots
att Peter Eklov och Oona Lonnstedt getts Hera mojligheter att forklara dessa
forhallanden anser man att fragetecken kvasstar. Avsaknad av originaldata liksom att
ord i allt vasentligt star mot ord leder till slutsatsen att Expertgruppen inte kan uttala sig
om dessa forhallanden.

7.4 Ovrigt
Mot bakgrund av det man noterat anser Expertgruppen att det ar anmarkningsvart att
Uppsala universitet i sin forberedande undersokning rote funnit stod for att det
foreligger vetenskaplig oredlighet i den forskning som utforts av Peter Eklov och Oona
Lonnstedt.
Expertgruppen firmer sammantaget att Peter Eklov och Oona Lonnstedt gjort sig
skyldiga till vetenskaplig oredlighet. Aven om Oona Lonnstedt varit den som i
praktiken statt for merparten av den pastadda forskningen undantar detta rote ansvar for
Peter Eklov. Peter Eklov har i sin roll som senior forskare haft ett betydande ansvar for
det intraffade. Peter Eklov och Oona Lonnstedt har darfor ett delat ansvar for anforda
brister.

8. Utlatande fran Namndens sakkunnig
Namnden utsag professor Erik Peterson vid Sveriges Lantbruksuniversitet som
sakkunnig i arendet. Peterson delade, i sin utredning, upp arendet i fem delay; forsokets
djurforsoksetiska status, den ursprungliga anmalan, tidigare namnda 20 fragor om
studien fran anmalarna med komplettering till ovanstaende med 11 olika punkter,
ytterligare 10 fragor/anklagelser fran anmalarna samt Oona Lonnstedts och Peter Eklovs
svar pa fragor/anklagelser.
Nar det galley forsokets djurforsoksetiska status anser den sakkunnige att det star klart
att Oona Lonnstedt och Peter Eklov rote bade en godkand djurforsoksetisk ansokan nay
forsoket utfordes, vilket de anger i artikeln. Oona Lonnstedt och Peter Eklov hay saledes
med stor sannolikhet ~jort sig skyldiga till brott mot djurskyddslagen. Nar de den 26
juni 2015 fick en ansokan godkand av Uppsalas djurforsoksetiska namnd (dnr C59/15)
anger den sakkunnige att den skiljer sig pa Hera punkter fran det som anges i artikeln i
Science; insamlingsomradena for djuren, anlaggningen day forsoken utfordes och
forsoksupplagget. Den sakkunnige anser att havdandet att det farms ett sadant tillstand
ar osant och darmed oredligt.
Nay det galley de ovriga anklagelserna anser den sakkunnige att det wart att bevisa att
oredlighet i forskningen verkligen hay skett. Den sakkunnige anger att Oona Lonnstedt
och Peter Eklov rote hay presenterat dokumentation for en egen tidslinje over vad och
nay olika moment i studien hay utforts vilket gjort det wart for dem att bemota visa av
anklagelserna fran anmalarna.
Vidare ser den sakkunnige Hera besvarande oklarheter i beskrivningen av
forsoksuppstallningen. Vad galley byte av vatten utan att mikroplastpartkilar forlorades
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anser den sakkunnige att det mycket val kan ha skett pa det satt som Oona Lonnstedt
och Peter Eklov beskriver. Dock firms ingen som sett Oona Lonnstedt granska
bottenslammet for att se om det farms mikroplastpartiklar dar. Dessutom hade ingen
ombetts att utfora vattenbytet pa beslcrivet satt nar Oona Lonnstedt var borta fran
forskningsstationen Ar den 9-10 maj 2015.
Den sakkunnige anger vidare att det ar anmarkningsvart att Oona Lonnstedt(och Peter
Eklov) gjort anstrangningen att laborera med tre sorters Artemia(sma kraftdjur) for att
fa fram passande nauplier (laver som anvandes som foder) och sedan inte redovisa
detta i Supplementary Materials. Detta tolkas vara slary som nastan gransar till grov
oaktsamhet eftersom fragan ar viktigt for hela forsoksupplagget. Den sakkunnige anser
dock att det ar wart att bevisa uppsat.
Den sakkunnige firmer aven att det ar mycket wart att fa ihop varden/omhandertagandet
av abboi~raggen med den angivna tidslinjen och att de uppgifter som lamnas i artikeln i
Science ar vilseledande. Han anger att det ar anmarkningsvart att Oona Lonnstedt (Peter
och Eklov)inte protokollfort detta pa ett overtygande Batt och anser att det firms en
misstanke att visa tidsangivelser ar efterkonstruktioner. Den sakkunnige noterar att
Oona Lonnstedt och Peter Eklov i Scienceartikeln skriver att fyra luftstrommare
anvandes, men pa de bilder sorn firms framgar endast en. Den sakkunnige har vidare
wart att fa ihop alla uppgifter som angivits om hur manga abbarragg som anvandes i
studien. Oona Lonnstedt och Peter Eklov skulle latt ha kunnat tillbakavisa kritik genom
att ha dokumenterat det hela betydligt battre.
Att man tog sig modan att mata temperatur och salthalt vaije dag och sedan inte
anvanda dessa varden utan istallet ange att dessa foljde de naturliga vardena, anser den
sakkunnige vara anmarkningsvart. Dessa matningar ingick inte i de instruktioner som
andra pa forsoksstationen fick for skotseln nar Oona Lonnstedt var bortrest den 9-10
maj 2015.
Saknad information och saknade data ska enligt Oona Lonnstedt och Peter Eklov hero
pa att den enda kopian med den fullstandiga samlingen av information om studien farms
pa en enda Bator och att derma Bator bleu stulen (tillsammans med en eller Hera losa
harddiskar). Oona Lonnstedt och Peter Eklov antog att informationen i Lonnstedts Bator
automatiskt hade sakerhetskopierats pa Uppsala universitets servrar, men av nagon
anledning sa var sa inte fallet. Den sakkunnige anger att han firmer Bet anmarkningsvart
att man inte hanterat detta pa ett mer ansvarsfullt Batt. Man bade mer an ett ar pa sig
mellan forsokets ayslutande och datorstolden da man hade kunnat sakerstalla att
informationen farms pa mer an ett stalle.
Den sakkunnige ger som ett overgripande perspektiv att Bet lcrays en narmast polisiar
insats for att reda ut de fragor Bar misstanke om oredlighet kvarstar, bland annat med
noggrann genomgang av resebestallningar, kreditkortsanvandning och epost-trafik.
Efter detta utlatande inhamtade Namnden ytterligare information i arendet av den typ
som den sakkunnige efterfragat, framforallt ayseende Oona Lonnstedts narvaro pa
Gotland och resande till och fran Gotland, men aven ayseende den tidpunkt da de
anvanda milcroplastpartiklarna bleu tillgangliga. Efter att derma information gjorts
tillganglig tydliggor den sakkunnige i en komplettering sitt tidigare svar att de forsok
som beskrivits i artilceln inte kunde ha utforts under den tid som statt till foi~fogande.
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9. Namndens bedomning
Namnden har att to stallning till om oredlighet i forskning forekommit i
forskningsprojektet iform av forfalskning och fabrikation samt underlatenhet att
inhamta tillstand. Det som Namnden narmare har undersokt ar fragorna om
djurforsoksetiskt tillstand, forsokens genomforande samt fi~agor om forskningsdata.
Fragorna om forskningsdata behandlas under tva aysnitt, namligen tillgangliggorande
av publicerad forskningsdata samt bevarande av forskningsdata.

9.1 Djurforsoksetiskt tillstand
Ndfnnden anser det vara styrkt att deforsok som ligger till grandfor artikelia i
Science genomforts actan att sadant tillstai2dficnnits so»Zfof~eskrivs i Djuyskyddslagen
(1988:534).
I ett yttrande till Namnden uppger Uppsala Djurforsoksetiska Namnd foljande.
Peter Elclovs ansokan C 59/15 naed titeliz "Miljoeffelzter pa beteende- och
morfologislz variation ifislzsamhdllen" ko~n in till dja~rforsoksetiska
ndm~zden deiz 29 april 2015. Av ansolzaiaframgcrr att deiz var undertecknad
av solccrnden Peter Elclov sc~»Zt nnsvarigfdrestandare den 28 c~pril 201S.
Ansokcrn bereddes av ndmndens beredningsg~°app 3som z sift protokoll
daterat den 13 i~2c~j 2015, efter aft hc~ began svar p~c eft c~ntalfragor
(Izompletteringar)fr~zii soltcznden, tillstyrlcte crnsolcc~n. Ansolccrn
behandlades ddrefter pa nd»zndens plenarscrmnzantf~ade den. 29 rnczj 201S
vczrvid ansolcan bordlcrdes och solzanden onzbc~ds Icontaktc~
beredningsgrarppens ordfdrande Mats Nilssonfor aft besvarc~ ytterligare
fragor finnan beslatit Ic~inde tas. Beredningsgrupp 3 iizh~imtc~de ytterligc~re
Icomplette~~ingarfran solcanden oc7z i sift protolzoll den 8ja~~zi 2015
tillstyrizte de per. nytt ansolcan. Ansolcan behandlc~des dd~~efter vid
izdr~zndens ple~iarsa»imm2trcide den 26jinni 2015 van~id den godlcdndes
och sokan~denficic tillstand att utforaforsoket med de lzoi~zpletteringar som
gjorts. Av n~inzndens beslattframgaY c~ttforsolzets sva~~lzetsgrad
Iclassificercrdes som crvsevcird och crttforsolcet slccrlle cctvdrderas i
efterha~zd. Tillst~rndet griller under tiden den 26juni 2015 till de~z 26juni
2020. So1ca~~den tillstdlldes vin post besla~tet i eft r~ieddelande daterat Glen 3
jccli 2015. Det sir olclart ndr meddelcrndet expedie~•ades. Solranden, Peter
Elzlov, delgcrvs, enligt pccslzrivet delgivningsl~~itto, beslactet den 17juli
2015.
Aven om ansokan rote hade behovt kompletteras skulle eft godkannande rote ha funnits
klart under den tidpunkt da de aktuella forsoken genomfordes, dvs. med ayslut under
dagarna kring den 15 maj. Det star saledes klart aft Oona Lonnstedt och Peter Eklov rote
hade en godkand djurforsoksetisk ansokan nar forsoket utfordes, vilket de anger i
artikeln. Vidare omfattar ansokan om djurforsoksetiskt tillstand rote hela den forskning
som sedermera kom aft utforas — bl.a. forsok med predatorer.
Oona Lonnstedt och Peter Eklov har med stor sannolikhet gjort sig skyldiga till brott
rnot djurskyddslagen. Den sakkunnige papekar explicit aft den djurforsoksetiska
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ansokan skiljer sig pa Hera punkter fran de forsok som angel i artikeln i Science;
insamlingsorruadena fgr djuren, anlaggningen dar forsoken utfordes och
forsoksupplagget. Namnden gor bedomningen att pastaendet i artikeln, "All tivork
reported herein was condaticted in accordance tivith the guidelinesfor the care and arse
ofaniinczls in research ofthe Svvedisl2 Board ofAgriculture tivith approval by the
Uppsala University Ethics Committee", inte ar sant. Namnden gor aven bedomningen
att detta pastaende har formulerats med insikten att dess innehall inte var forenligt med
de canna forhallandena, och att det darfor ar gjort med uppsat.

Vera bdr ansvc~ret
Oona Lonnstedt har under utredningen angett att hon sjaly inte var inblandad i ansokan
om det djurforsoksetiska tillstandet och att hon var van vid andra rutiner fran Australien
dar hon fatt hela sin forskarutbildning. Det foresvavade henne darfor aldrig att sjaly
kontrollera det etiska tillstandet. Ett mail fran Lonnstedt av den 27 apri12015, det vill
saga dagen finnan ansokan om etiktillstand sandes in, beror hon emellertid en "massa
tjafs om etiktillstand". Detta visar att Oona Lonnstedt var medveten om det farms
problem med ansokan.
Peter Eklov var den som sokte tillstandet. Bade han och Oona Lonnstedt anger att Oona
Lonnstedt genomforde forsoken, Peter Eklov deltog rote vid nagot tillfalle fysiskt vid
forskningsstationen i Ar. Aven om Peter Eklov rote deltog i det praktiska
genomforandet var han den som sokte godkannande for djurforsok och som sokanden
har man ett ansvar att kontrollera att det som skrivs i ansokan foljs.
Namnden bedomer att bada forfattarna bar ansvaret for att forskningen genomforts utan
att sadana tillstand forelegat.

9.2 Tillgangliggorande av publicerad forskningsdata
Namfzden anser att de anmalda gjortforsok att pacbliceraforsliningsdata, de har
saledes rote snedvetet acndvikit att tillhandahallaforskningsdata vid ptcblicering.
Artikeln i Science innehaller pastaendet "The data reported in this paper cc~•e archived
at the research database at Uppsala University c~nd are also included in the online
supplementary »zaterials."
Utdrag fran loggen fran DIVA helpdesk, Uppsala universitets databas for publicering
och registrering av publikationer, visar att Oona Lonnstedt kontaktat databasens
helpdesk den 22 apri12016 med texten:
Jc~g och Peter Eklov (bada pa EBC, lir~iizologeiz) har precisf~rtt en artilzel
accepterad i Science och vi maste gorcc var data tillgdnglig sa DiVA voce perfelct.
Vi Izcrde tdnlct att Iza en uttalaizde i i~iaizi~slc~~iptet soon lyder:
"Tlze data reported in this paper are archived cat the DIVA research d~tc~b~se at
Uppsala University, arzd are also incltitded in the online sa~ppleme~ztary
materials."
Slccrlle ni kunna Izjdlpa ~nig att lcrdda Hipp det? Jag hcrr bifogat 2 pdf-fzler som
i~z~zelialler beteeiz~le data......"
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Hon fick bekraftande svar pa derma forfragan. Vidare kontaktade hon samma helpdesk
den 10 juni, dvs. en vecka efter att artikeln publicerats och aven en vecka efter det att en
internationell kollega efterhort data. Onskan var da foljande:
"Jag Izc~de Izoppats att clu ka~nde hjdlpa Haig »ied en sale gdllande ~irendet nedan.
Sist s~zficlz dufelfiler till vart nya ~nanuslcYipt. Allt sor~z salcnas iir den racz datan
till propoYtional change irz predator responses. Jc~g Tzar i2u sett till att dc~tan iir i
grc~fform. och den dr bifognd. Slcaclle du kunncz lczdda upp den (ocla to bort dem
anclr~filerna) och gore datan tillgdnglig p~ in~rndag ndsta vecicc~?"
DIVA-Helpdesk anger att filerna publicerades den 13 juni 2016, det vill saga dagen
efter att Lonnstedts dator med originaldata anmaldes stulen. Namnden har tagit del av
samtliga filer och noterat att de filer som oversandes till Helpdesk aven firms i artikelns
supplement hos Science.
Namnden anser det inte vara styrkt att Oona Lonnstedt underlatit att arkivera data fran
artikeln i Uppsala universitets forskningsdatabas. Tillaggas bor att Science godtagit de
data som tillhandaholls av Oona Lonnstedt.

9.3 Bevarande av dokumentation
Namnde~z anser att det ar styrkt att Oona Lonnstedt ifate vidt~git tillrackligt med
atgarderfo~~ att sakra bevarandet av forskningsdata. Agerandet har varit grout
oaktsatnt men har rote skett t~ppsatligt.
Namnden anser att en central fraga i utredningen galler forskarens ansvar att
dokumentera sina forsok som underlag for extern granskning. Samt i vilken omfattning
franvaron av dokumentation i sig ar oredligt och kan apses falla under begreppet
falsifiering. Inneborden av begreppen "forfalskning och fabrikation" kan rote enbart
uttolkas fran Uppsala universitets riktlinjer utan Namnden har aven att beakta de
nationella och internationella vetenskapssamhallenas uttolkningar av begreppen
I Vetenskapsradets dokument Goocl Scientific Practice anges foljande om falsifiering:
"Falsificatioiz, hotivever, is a more ~nailtifaceted plienof~zeizoiz. The concept
co»Zprises all the possible ways of manipulating the research process, egacipn2ent,
»iczterial or data that snake it impossible to present a resec~rclz project in a
trarst~vo~tlzy way. The sane can 7zappen ifceYtain data or expef•i~nents care left out
ofthe report. It is also possible to nzanzpa~lc~te the resec~~cla ~~eport itself,for
instance through changing dic~grmns crizcl otlzei°pictures. New technology has
~znde manipulation increasingly easier."
Namnden har alltsa att to stallning ti11 om franvaron av adekvat dokumentation och
sparande av sadan dokumentation ar en sadan atgard som"Jncrlce(s) it impossible to
present a research project in a t~usnvorthy tivny". Om sa ar fallet galler i derma
utredning fragan om detta kan apses ha skett uppsatligen. Den nedre gransen for vad
som ar uppsat room ramen for svensk lagtolkning anges vara sa kallat
"likgiltighetsuppsat"(se NJA 2004 s. 176).
Namnden har utrett vilka rutiner for uppbackning som forelegat room institutionen vid
aktuell tidpunkt. Institutionens datastod uppger att Oona Lonnstedt erhallit en basbar
dator fran Uppsala universitet i samband med sin anstallning. Varje person som ar
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anstalld vid institutionen far en egen folder pa institutionens egna centrala filserver,
samt tillgang till en, for avdelningen, gemensam lagringsyta. Desna lagringsytor/foldrar
ar automatiskt uppbackade pa universitetets centrala backupsystem. En genomgang av
innehallet pa servern och pa backupen av Oona Lonnstedts folder visade att dessa var
tomma vilket innebar att Oona Lonnstedt aldrig anvant sig av sin folder pa servern.
Institutionens rutin ar att forskaren sjaly maste se till att utnyttja den resurs som servern
innebar, antingen genom att arbeta mot servern eller kopiera over material dit. Servern
ar tillganglig via det lokala natverket eller genom att anvanda sig av VPN. Oona
Lonnstedt har inte haft VPN-uppkoppling (sarskild natverksanslutning till universitetets
natverk) till sin Bator. Vid Limnologiska avdelningen fanns vid tiden ett forsok da en
del forskare har haft ett system av sk "redirected folders" dvs, mappen "Dokument" pa
den lokala datorn firms inte lokalt utan ligger pa anvandares folder pa servern. Det har
dock inte gallt alla vid avdelningen och inte for Oona Lonnstedt. Daremot har Peter
Eklov haft sin Bator uppsatt pa detta satt. Det framhalls att Bet fanns problem med den
lokala lagringen och Bet forelag, sarskilt fore ar 2015, kortvarig utrymmesbrist.
Anvandare som drabbades fick duekt information om detta vid tillfallen da
uppbackning rote kunnat genomforas. Institutionens datastod uppger att Bet rote firms
nagra kontaktmail fran Oona Lonnstedt fran den aktuella tidsperioden som indikerar att
hon har haft problem att ansluta till servern. De uppger sig haft ett flertal kontakter med
Oona Lonnstedt, men endast om inkop eller installation av mjukvara.
Det firms saledes inget som antyder att Oona Lonnstedt forsokt undersoka hur hennes
Bator skulle backas upp pa Uppsala universitets servrar. Inget tyder heller pa att hon
aktivt forsokt testa serversystemet och Bess funktion, rote Keller att hon forsokt anvanda
serversystemet nom lagringsyta. Detta galley under hela tidsperioden fran och med
november 2014 da hennes Bator inkoptes, under den tid da de aktuella experimenten
gjordes under maj 2015, samt under tiden darefter till och med juni 2016 da artikeln i
Science publiceras.
Namnden goy bedomningen att atgarder for att astadkomma en saker dokumentation av
forskningens alla steg liksom av de data som tagits franl i forskningen utgor en central
del i forskningsprocessen. Som stod till universitetets forskare firms Bet room Uppsala
universitet Hera serversystem. Detta innebar rote att anvandning av dessa resurser ar den
enda godtagbara losningen for en saker lagring av farskningsdata. Icke digitala
losningar, liksom ands typer av digitalt spasande som i sig innebar att basala
sakerhetskrav uppfylls hay samma funktion och ar godtagbara.
Oona Lonnstedt hay rote sett till att Bet farms en fungerande backupp for de radata som
Jigger till grund for artikeln i Science. Namnden goy bedomningen att franvaro av
adekvat dokumentation och sparande av sadan dokumentation gjort Bet omojligt att
presentera forskningen pa ett tillforlitligt satt. Fraga ar da om detta objektivt sett kan
rymmas i definitionen av forfalskning och fabrikation. Att sa skulle kunna vara fallet
talar de regler for som galley i Bet amerikanska forskningssamhallet och som inforts i
Office of Research Integrity. Dar angel;

Sections 93,106 and 93.516 have been changed to state that the destruction,
absence of, or respondent'sfailure to provide records adec~~~c~tely documenting
the questioned resea~~ch is evidence ofresearch i~zisconcltrct tivhere the institution
iE
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or HHS estczl~lishes by tc preponderance ofthe evidence that the respondent
intentionally, knowingly, or Yeclzlessly had research records and destroyed them,
had the opportunity to ~zaintain the records butfailed to do so, or maintained the
records, butfailed to produce them in a timely manner, c~fzd that respondent's
conduct coizstitactes c~ significant ~epczrtLcrefrom accepted practices ofthe relevant
Yesec~rclz co»itnunity. Tliis is in Iceepirzg with the definition offalsification to
inclacde oi~zitting dcztcz or resatilts sacch that the research is not c~ccicrately
represented in the research record (Sec. 93.103(b)) and with the regatiirementsfor
afinding ofresearch misconduct in Sec. 93.104.

§ 93.516 Standard and burden of proof.

(b)Burden ofproof. (1) ORI bears the bacrden ofproving thefindings of ~•esearch
misconduct. Tlie destruction, absence of, or Yespo~zdent'sfc~ila~re to provide
r~esec~rclZ records ~degattctely docaunenting the gtcestionecl researclZ is evidence of
~~esearch miscondccct tivliere ORI establislZes by a preponderance ofthe evidence
that the respondent intei2tioncrlly, knowingly, or recklessly herd research records
n~zd destroyed them, hc~d the opportunity to »zaintain the records but did not do so,
or i~~~aintaiized the records c~ndfailed to produce them in c~ timely manner and the
respondeiZt's conduct constitutes a significant departurefrom accepted~rczctices
ofthe relevaTZt research community.
Fed Regist.2005 May 17;70(94):28369-400.

Med ledning av det ovan sagda gor namnden den bedomningen att aysaknad av radata i
sig ar en sadan omstandighet som kan omfattas av begreppet forfalskning och
fabrikation. Fraga ar da om underlatenheten att presentera radata ska anses ha skett
uppsatligen eller av grov oaktsamhet.
Som framgar under aysnittet om lagring av publicerade forskningsdata har Oona
Lonnstedt varit aktiv for att se till att forskningsdata sparades och ~jordes tillganglig.
Hon har pa inlet Batt varit likgiltig infor behovet av tillgang till data for att underbygga
sina forskningsresultat. Nagot likgiltighetsuppsat eller annat uppsat att undanhalla eller
rote sakra tillgang till radata kan rote anses ha forelegat.
Men med hansyn till den vikt som forskningsvarlden Jagger vid tillgang till radata, bl.a.
for att kunna verifiers och kontrollera farskningsresultat, maste Oona Lonnstedts
underlatenhet att sakerstalla att backupp farms for radata apses ha varit grout oaktsamt.
Grov oaktsamhet skulle, med de riktlinjer som nu gaper vid anmalan om oredlighet,
vara tillrackligt for att Oona Lonnstedt skulle apses ha gjort sig skyldig till aredlighet i
forskning pga. aysaknad av radata. Men, som tidigare har namnts, gallde en annan
ordning for ansvar vid den tid som Oona Lonnstedts och Peter Eklovs forskning pagick.
Enligt da gallande riktlinjer kravdes for ansvar ett uppsat — nagot ansvar for oredlighet i
forskning vid grov oaktsamhet forelag rote.
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Namnden anser att Oona Lonnstedt inte ska anses har gjort sig skyldig till oredlighet i
forskning med anledning av aysaknad av radata.

9.4 Forsokens genomforande
Namnden anser attforsoken rote kafa ha genomfdrts sa sofa de beskf ivs i artikeln. De
resultat som pi~blicerats ar saledesfabricefade.
Namnden anser att tidsaxeln for forsokens genomforande ar ytterst betydelsefull
eftersom det som anges i artikeln tidsmassigt maste ha kunnat genomforas under den
tidsperiod som huvudforfattaren, Oona Lonnstedt varit narvarande pa forsoksstationen
pa Gotland. I aysaknad av en av Oona Lonnstedt upprattad tidsaxel for
foiskningsprojektet har Namnden, med utgangspunkt i av Oona Lonnstedt aysand egen
epost fran universitetets epostsystem, i resedokumentation fran Uppsala universitet och
Kungliga Vetenskapsakademien samt kvitton overlamnade fran Oona Lonnstedt sjaly
under utredningens gang undersokt Oona Lonnstedts narvaro i Ar pa Gotland (bilaga 2).
Oona Lonnstedt har tagit del av den av Namnden upprattade tidsaxeln. Hon har, som
hennes standpunkt far forstas, ansett den felaktig utan att lamna nags uppgifter i sak for
en annan bedomning
Namndens utredning visar att Oona Lonnstedt varit narvarande pa Gotland med borjan
den 7 april pa foljande Batt: Initialt 4 dagar pa Gotland, foljt av 2 dagar pa fastlandet,
darefter 9 dagar pa Gotland foljt av 12 dagar pa fastlandet. Den 4 maj, den dag da
utredningen visat att Onna Lonnstedt hade tillgang till plastpartiklar, paborjades
forsoken med exponering for plastpartiklar. Oona Lonnstedt var da narvarande pa
Gotland i 5 dagar, foljt av 2 dagar pa fastlandet och till silt narvaro pa Gotland under 4
dagar. Dessa uppgifter ska relateras till nedan namnda specifika aysnitt i artikelns
huvudtext och supplement.
Huvudtext
To assess direct clienaical effects ofpolystyrene microplastics onfislZ, tive collected
fertilized egg stands ofP.fluviatilisfrom natural popail~tions in the Baltic Sea
and placed them iiz 1000-rnl glass agatiar~icr that contained ooze ofthe three
~nicroplastic concentrations andfiltered estuariize tivater°(19). We then ~noizitored
the number ofsarccessfitil hatching eveizts over a 3-week period.
Science uppsatsens huvudtext sidan 1214, hogs spalten
To assess more clifect ecological effects of microplastic exposu~~e on fish, tive
i~zeasttred individual survival rates of2-tiveelc-old larvaefrom the different
treatmeiZts tivhe~Z exposed to c~ ncrttcrcrl a~Z~l commoTa predator....
Science uppsatsens huvudtext sidan 1215, hogs spalten
Ttivo tiveelzs after hatching, total length (mm)differed significantly betweenfish
exposed to the diffe~eizt microplastic concentrations
Science uppsatsens huvudtext, sidan 1215, hogs spalten

14

UPPSA~A UNIVERSITET

Utredningsrapport
2017-11.24

Dnr UFV 2016/1074

Supplement
Hatching eveizts (defined as the number oflarvae that stirccessfully hatched out of
eggs over a 3-tiveek period) were nzo7zitored daily, and immediately after Izatclzing
larvae tivere trar2sferred to netiv aerated 1000mL crquaritic»2s (densities ofIS-25
larvae per czquaric~), containing one ofthe three different microplczstic pc~~~ticle
concentrations.
Science supplement sid 2langst ner och sid 3 hogst upp.
Larval perch tivere rentedfor a total of2 tivee7zs, andfedfreshly hatchedfreestivim~ning Artemia izauplii twice daily...
Science supplement sid 3, tad 17.
PYedator-iizduced mortality rates tivere compaYed among 2-tiveelc old P.fli~vi~rtilis
larvaefrom the three differeizt ~n.icroplczstic treatments.....
Science supplement, sid 6, tad 6
After 2 tiveelzs 20 randomly cl2osen P.fluviatilis tive~e rer~~ovedfrom the treatments
and photogrc~plzed...
Science supplement sid 7,tad 15
De experiment som redovisas i artikeln forutsatter exponering for plastpartiklar, nagot
som kunde paborjas tidigast den 4 maj da partiklarna vat tillgangliga for Oona
Lonnstedt. Forsoken skulle ske under en treveckorsperiod. Nagot som rote kunnat ske
da Oona Lonnstedts narvaro pa forskningsstationen valit begransad ti119 dagar under
tiden fran och med den 4 maj -den 14 maj, da hon lamnade Gotland . Detta innebar att
experimenten rote kunde ha genomforts under den tid som Oona Lonnstedt vat
narvarande pa forsoksanlaggningen Ar pa Gotland. En foljd av derma slutsats ar att de
huvudexperiment som artikeln vilar pa och som forutsatter observation under tre veckor
efter exponering for plastpartiklar faktiskt rote genomforts. De resultat som publicerats
ar saledes fabricerade, dvs. oredlighet hat forekommit. Namnden anser att Oona
Lonnstedt maste ha varit medveten om detta nar hon farmulerade artikelns text.
Namnden kan rote uttala sig om i vilken omfattning experiment overhuvudtaget
genomforts, en fraga som i detta sammanhang ar av underordnad betydelse. Mycket
talar for att vissa experiment faktiskt ar utforda, men rote pa det satt som beskrivs i
artikeln.
Vem bdr ansvc~ret
Namndens utredning visar att Oona Lonnstedt planerat och genomfort vissa forsok pa
Gotland. Hon hat varit medveten om att experimenten rote utforts pa det Batt och i den
omfattning som redovisats i artikeln, hon hat saledes uppsatligen fabricerat uppgifterna
och darmed gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Peter Eklov deltog i planering
och diskussion men vistades aldrig nar forsoken fysiskt genomfordes pa Gotland. Enligt
Namndens uppfattning hat Peter Eklov i egenskap av medforfattare, seniorforskare och
handledare haft att kontrollera att redovisningen i den vetenskapliga artikeln
overensstamde med den utforda forskningen. Hans underlatenhet darutinnan kan
emellertid rote medfora ansvar for oredlighet i forskning med det uppsatskrav som
gallde vid tidpunkten for artikelns publicering.
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10. Slutsats
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 inte kan ha genomforts varfor de resultat som
rapporterats ar fabricerade.
Namnden finner att omstandigheterna i arendet ger grund for att lamna en generell
rekommendation till Rektor att se over vilka formella lcrav Uppsala universitet staller pa
sina medarbetare nay det galley bevarande av dokumentation over forskningens
genomforande och resultat.

/ For Namnden for ut~edning av oredlighet i forskning
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Dekauus Johan Tyslc
Teknisk- naturvetenslcapliga falailtetezi
Uppsala Universitet

Forberedande undersokning ayseende anklagelse om vetenskaplig
oaredlighet

Bak ~rand
Anklagelsen (2016-06-20) ayser oredlighet i forskning i en siudie av forskare vid Uppsala
Universitet publicerad i tidsla~iften Science den 3 juni 2016:
Lounstedt OM and El~lov P (2016) Environmentally relevant concentrations of mic~•oplastic
particles influence larval dish ecology,Science 352,1213-1216.

Anklagelsen fir ingiven ay. Jutfelt F., Sundin J., Roche D., Raby G., Speers-Roesch B., Binning,
S, och Clark, T,
Dr. Oona Lonnstedt ar post doktor vid institutionen for ekologi och genetik, BMC,Uppsala
Universitet med professor Peter Eklbv som hand- och projektledare.
Dekanus vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har 2016-07-OS(UPV 2016/1074) tilldelat
fdljande salcicunniga pe~soner uppdraget att inleda den fbrberedande tindersokningen;
Professor Birgifta Bergman, Stocicholms universitet; professor Per' Jensen, Linkopings universitet
saint universitetsjuristen Magnus Hallberg, Uppsala universitet,
De sakkunniga har inga intressekonflikter eller andi•a jaysfdrhallande med de anlclagade eller
anklagande.
En noggratm pi•ovning av anklagelsei•na angivna som punlct 1 - 4 i slcrivelsen av Jutfelt med Hera,
ingiven 2016-06-20, sanit i kompletterande slcrivelser fran dessa personer_(utdrag iu• ford e-mail
och annan korrespondens, angivande av tidsliYije, foton mm), har utforts i den Iconfidentiella
fdrberedande undersolc~iingen. Tillf~lle har givits Lonnstedt oeh Eklov att inlcomma med
sIu~iftliga svar dels pa anklagelserna (plot 1-4) dels pa eit antal lcompletterande fi'agor(20 punkter;
per mai12016-06-16)fran de anldagande; saint ytterligare fortydliganden begarda av utredarna,
All kommunikafion hat skotts ska~iftligt med bada patter.

Utredarnas bedomnin~av anlnalan
I sin anmalan till Uppsala universitet anger Jutfelt m fl att de baserar sina misstankar om
oredlighet pa fyra olilca punkter, som de sakkunniga hat tagit stalhiing till vat och en for sig,

(1)For det foi•sta anser anmalariaa att det firms ett flertal brister i utfdrandet och rappo~~teringen i
Science ai•tilceln. Man papekar aysalrnad av radata vilka enligt ai~tikeltexten sags finnan i det sk,
supplementara mate~•ialet i Scienceai~ikeln och lagi•ade i Uppsala wiiveisitets databank. Desutoan
ifi•agasatts forekomst av etiskt tillstand for djurforsok.
Utredningsgruppenftnnei~ att dessa papeka~~det~ var kor~~ekta, men be~~or enligt vad de
sakktm~~iga e~far~it dels pa att Science pa gr~und av ett rnissfor~stand mate lags in dessa data finnan
publice~•ing, dell pa att det rydligenfin7nits bristef~ i lagr~inge~s av forSlZYlli1~SLIQtQ VICI lYtStittft107121?
fot~ ekologi och ge~zetik, i~zte pa att de aktivt undanhallits av de anklagade. Forfattaf•na ha~~ dock
kompenserat detta ger~om att skicka ytte~~liga~~e data till Editornfor' tidslcriften sar~it slcr~~ligen till
de klagande per mail. Sedan eta tid tillbakafim~s alla nodvat~diga radata tillgangliga r
sarpplemerrta~y data hos Science,fi~itt tillgangligafor lasare. Etiskt trllstandfo1°eligge~~ aver.
Saledes apses derma punks vara atgardad oclz vetenskaplig oredlighet kan ddrrned if~te arses ha
fo~•elegat.
(2)For det andra papekas problem med rappoi~teringen i publikationen vad gaper utforandet av
exper~imenten nom ai~tikeln baseras pa, tex provstorlelc och exponeringstid.
Utredaf~na af~ser att viss otydlighet alt. slaw i beslc~•ivningen avfogfarandet i Science artikeln
tycksfo~~eligga. De expe~•i~nent sonz beskr~ivs i en artikel skall vara sa tydliga att andrafot~slcar•e
skall Icurma Ztpprepafo~~soken. ~ ands sidan dr ui~ ymn~et i dessa prestigef}~llda tidskr~et~ sa
begransat att ally detalje~~ ofta irate kan tan »zed. De anklagade has' gets ett a~~talfort~~dliganden
saint utvecklat beslcr°iv~~ingen p& tillvagagangssattet pa ett hogst tillfi°edsstallande Batt, ~ive~z till
annaala~~n~, Utreda~°naftnner inget nom styrker• attfogfattat~»a med>>etet oc1~ ~ned arppsat skarlle ha
fo~•sokt >>ilseleda eller dolja nagot om fo~•sokets utforande. Fof~soket bor dayfor zttan problem
kzrnna uppr•epas av annzalarna, villcet var~ syf~et »ted klagonaalet, i synnerllet efter~ att de 20
korizplettet~ande oc1~ speciftceradefragorr~a oni aifora~7det z~tfor•ligt besvar~ats av de anlzlagade.
Utredarnafif~nef~fo~fattarnas svar I~ogst tr•ovardiga ocla vetenskaplig oredlighet ka~z saledes ifste
apses hafor•elegat betraffande den~za ptrnkt.
(3)Foy des n•edje anfor anmalarna bet~nkligheter angaende den statistiska behandlingen och
analyser av erhallna data i experimenter.
Vad gdller~ nsetodikfoi~ beteendestirdier oclz statistisk ar7alys ar~ detta t,~~dligt beslc~~ivet i artrkel~~
och liar yttet~ligaf~efo~'~CIZTgC1lS C~V de af~lclagade i deras svar~ till de klagmade. Det tillhoi• den
norn~ala vetenskapliga processes att olilcaforskare liar olika syrt pa detaljef~ i r~zetodik och analys,
men detta har sjalvklart inget att gora razed oredlighet iforskning. I des ayseerrdetfar man
dessutont z~tgafi•a~~ att Scief~ce ~•evietivpr•ocess dr~ rigid oc1~ ~loggrann oc7~ irar~efattar statistisl~a
e~perter sor~z irate t~~cks Ira Daft nagot att inv~i~da snot det~ statistik sonz pttblicerats. Toad gdller~
derma punk! har ddrfor >>etenskaplig o~~edlrghet i~7teforelegat.
(4) For det fjarde havdas att det fdreligger store skillnader mellan det salt experimenter utforts pa
enligt artikeln i Science och pa de nom faktiskt utfda~des, basest pa ickenamngivna "ogonvittnen". T bilagor till anmalan lianvisas till vittnesrapporter och tva foton som
pastas styrka misstankarna. De problemomradeu som alctualiseras gaper exponeringstider, antal
replikat ayseende bade storleken pa experimentbagare, antalet Oskar mm,
Dessa m~klagelse~• her ztlfot~ligt bes>>a~•ats och forklc~rats i skt•ivelse~a med de 20fi•agot~ so»~
rzan7r~ts oven soon just behai~dla~~ dense aspekter. Enligt i~tredarna her cle besvarats pa ett

tidlfi•edsstall~~~de oc1~ tro>>cir~drgt sdtt. De a~~gii~nafotogrcrfiel•~~a t~~clrsfo~~estal/a etl ~r~~i~al,forsolc
a'~7 det song ~~apporferas i Scier7ce-artilceb7 oc17 i Bvi~igt bedo»>er 2~h~edpr~7a al! l~itl~~esir~pgifter~~a
ar~ oexalcta ocl~ absoltrt i»te t~tgor ~~~rgo! oe~aaotsdg/ig/ bevis,ror~ att det ska J~afo~~elegat i~agot
medvetet oredligt t det7 ge~~o~nfor~daforslcr~i~~ge~7.

Ytterligare lcommentarer fran utredarna
Utredarna noterar att Jutfelt m fl tycks ha mycicet starlca onslcemal om att artilceln slca provas for
oredlighet i forslcning, men att de allra fiesta av deras invanduingar faller under normal
vetenskaplig dislcussion soin borde Icunna lia fdrts direlct med artilcelfdrfattarna. De anklagelser
som ar mest graverande och poteutiel(t skulle Icunna vara tecken pa oredlighet ror pastaeudeva ait
forsolcen irate utfbrts sa som pastatts, och att Lonnstedt och Elclov saledes inedvetet slaille ha
fabricerat sing data. Utredarna har irate fiuinit tiagot stod for att sa slculle vara fallet,
Daremot Iconstatecar utcedarna att en bristande dolaunentation av forskningen forelegat fi~an de
anklagade, med nodvandig dokumentation eudast lagrad i en Bator(som bleu stolen; belagt med
polisanmalan), och med aysalciiad av back up lagi~ing vid Uppsala uiiiversitet, Detta kan
emellertid irate bedomas som varande tecicen pa nagon oredlighet i for•slcning.

SltrPsats
Sammairtaget, och basei•at pa de i•ilctlinjei• ocl~ definitionei• i 1 §song ayser oredligheY i forslcning
(beslutade av relctor vid Uppsala universitet; UFV 2010/664), saint en omfattaude gi•anslcning av
hela Bet inslcicicade materialet fi•ai~ de anlclagande och anklagade(UFV 2016/1074), firmer
uh'edarna inget stod for att Bet foreligger oredfighet i forslcningen i den av Lonnstedt och Eklov
pnblicerade artikeln i Science (2016-06-03) vilken de anklagatlde aberopai~.
Da saledes otillraciclig grund for fiillsta»dig utredning foreligger rekommenderar vi Uppsala
univei•sitet att irate geiio~ilfora ytterligai•e en utredning ocl~ i stallet, i enlighet med rilctlinjerna i 8 §,
vidta omsorgsfiilla atgacder for att ateruppratta de anlc(agades rylcte,
:.
Dag som ovan,
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Birgi~ffa Bergm@~~ professor

Per Jensen, professor

Magnus Hallberg~tv~~~sitetsjurist

Stocicholms universitet

Linitopings unive~sitet

Uppsala univei•sitet

BILAGA 2

Utredningsrapport UFV 2016/1074

Namndens tidslinje
G
S/U

innebar vistelse pa Gotland
U innebar vistelse pa fastlandet, framforallt Stockholm eller Uppsala

G

Tisdagen den 7 april flog OL flog till Gotland (flygbiljett).
Onsdagen den 8 apri) ingen information
Torsdagen den 9 april inhandlades varor pa Rusta i Visby vill<et stud av I<opior pa
I<vitton.
Fredag den 10 april sal<nas for tillfallet information
Lordagen den 11 april I<lockan 11:36 anges i egen e-post: "Jag sl<a pa f8delsedagsfest
pa Sturebadet nu men sil<tar pa Hagaparken ,,.. imorgon"
Sondag den 12 april
Mandagen den 13 april I<locl<an 09:18 visar I<vitton fran Shell, Visby OL ar titer pa
Gotland.
Tisdagen den 14 april sander OL e-post till Peter Elclov fran Gotland (ti 2015-04-14
13:34)
Onsdagen den 15 april for narvarande ingen information
Torsdagen den 16 april sander OL e-post till Eklov fran Gotland. Kvitto fran Shell i
Visby. Roswald till Gotland
Fredag den 17 april 13:51 Icommunicerar OL med hjalp av e-post med Gunilla
Rosenquist pa Gotland
Lordagen den 18 april tillbringas i Visby och styrl<s med foto (IMG 5). Det finns aven
I<vitton fran Visby
Sondagen den 19 april visas i banl<ontoutdrag att inl<op sl<ett pa Clas Ohlson i Visby
Mandagen den 20 april visas fran egen e-post att OL fauns pa Gotland (ma 2015-0420 09:39)
Tisdagen den 21 april inhandlades fran I<ronans Apotel< i Visby kl. 14:21, vill<et styrks
av I<vitton.
Onsdagen den 22 april flyger till Arlanda pa morgonen.(e-post ti 2015-04-21 11:36)
Torsdagen den 23 april planerade OL hamta plastpartiklarna pa EBC(e-post ma 201504-20 10:27); de hade inte kommit(e-post ma 27 april 2015 13:44).
Fredag den 24 april hade OL mote pa KVA i Stockholm (e-post 2015-04-23 14:38)
L.ordagen den 25 april. Uppenbarligen S/U; toll<at fran e-post ma 27 april 2015 13:44.
Sondagen den 26 april. Uppenbarligen S/U; toll<at fran e-post ma 27 april 2015 13:44).
Mandagen den 27 april planerat mote med Peter EI<lov (e-post fr 24 april 2015 11:39).
Fastlandet. SI<juter upp planen att atervanda till Gotland den 28 april. (egen e-post
ma 27 april 2015 13:44)." I will not be flying to Gotland tomorrow like I thought. The
microplastics haven't arrived and I need to go see a doctor so I will likely not be back
on the island until next week (if then)."
Tisdagen den 28 april Fastlandet(egen e-post ma 27 april 2015 13:44).
Onsdagen den 29 april I Uppsala (egen e-post on 29 april 2015 10:43). Anger plan att
al<a till Stockholm och sedan aterl<omma till Uppsala pa sondag (3 maj).
Torsdagen den 30 april 10:26 anger egen e-post att OL inte ar pa Gotland.
Fredagen den 1 maj inte pa Gotland (ma 2015-05-04 14:31)
Lordagen den 2 maj inte pa Gotland (ma 2015-05-04 14;31)
Sondagen den 3 maj inte pa Gotland (ma 2015-05-04 14.31)
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Mandagen den 4 maj flyger OL till Visby pa morgonen vill<et styrlcs av e-post och av
I<vitton fran taxi och Shell
Tisdagen den 5 maj sander OL e-post till EI<lov med informationen att experimenten
har startat (ti 2015-05-05 14.34).
Onsdagen den 6 maj Arbete pa Ar
Torsdagen den 7 maj Arbete pa Ar
Fredagen den 8 maj. Flygbiljett till Arlanda med avresedatum den 8 maj.
Lordagen den 9 maj. Flygbiljett till Arlanda med avresedatum den 8 maj.
Sondagen den 10 maj. Flygbiljett till Arlanda med avresedatum den 8 maj.
Mandagen den 11 maj aterl<ommer OL till Visby med flyg och tar taxi till lagenheten i
Visby vid lunchtid, OL sl<river i tva e-postmeddelanden (ma 2015-05-11 10:03
respektive 10:06):"Hoppas att detta blir min sista vecl<a pa AR" respel<tive
"Hoppas att detta blir min sista vecl<a pa Gotland". Samma kvall (ma 2015-0511 16:38) sl<river OL i e-post: "Just i vecl<an arjag Here pa Gotland men I<ommer
u pp till Stockholm nasta helg om du har lust att disl<utera vidare,"(Nasta helg
innebar to-so 16-17 maj/Namnden),
Tisdagen den 12 maj. Ingen information.
Onsdagen den 13 maj I<locl<an 10:07 sl<river Lonnstedt i annan e-post: "Sjaly pa
Gotland och ayslutar experimenten. Valdigt spannande resultat." Narvaron pa
Gotland styrlcs aven av utdrag fran eget banklconto.
Torsdagen den 14 maj vicar bankontoutdrag betalning pa EDMUNDS GARD,
ROMAKLOSTER. Hemresa fran Gotland sl<er den 14 maj I<locl<an 16:40 enligt
INA
Fredagen den 15 maj. Hemresa fran Gotland har sl<ett den 14 maj enligt KVA
Lordagen den 16 maj, Hemresa fran Gotland har skett den 14 maj enligt KVA
Sondagen den 17 maj. Hemresa fran Gotland har sl<ett den 14 maj enligt KVA
M andagen den 18 maj. Hemresa fran Gotland har skett den 14 maj enligt I<VA
Tisdagen den 19 maj I<locl<an 0926 sl<river Lonnstedt till EI<lov:"Ar du inne idag? Vore
kul att komma forbi och prata lite resultat!", Det tolkas om att detta sl<rivs fran
U ppsala. E-post onsdagen den 20 maj I<locl<an 16:16 bel<raftar att mote med
EI<lov sl<edde. Anders Nissling belcraftar att Lonnstedt sl<all ha lamnat Ar senast
den 19 pa morgonen.
Onsdagen den 20 maj I<locl<an 10:51 sl<river Lonnstedt i e-post "Val tillbal<a i
U ppsala/Stockholm„". Hon sl<river aven i annan e-post:"This past weekend
was busy Friday and then free the rest of the weekend."(On 2015-05-20
11:26), och i ytterligare e-post samma dag klockan 16:16: "...I'm back in
Stockholm and as always it's really hectic here. I was in Uppsala Tuesday day
and met up with Peter...." ("Tuesday day" var den 19 maj)
Torsdagen den 21 maj ar all OLs forslcningsmaterial borta fran stationen enligt
vittnesmal fran Gunilla Rosenqvist,

Sammanfattningsvis sec att OL befunnits sig pa Gotland (med begynnelse den 7 april) enligt foljande
3 dagar
Gotland
2 dagar
Stoci<hoim/Uppsala
9 dagar
Gotland
12 dagar
Stockholm/Uppsala
5 dagar(med start av expositionsexperimenten)
Gotland
2 dagar (under denna tid genomfordes begransad slcotsel av
Stockholm/Uppsala
experimenten av I<ollegor)
4-8 dagar
Gotland

