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1 Remissvar – Rekommendation av kodex för forskningens 
integritet 
Dnr LiU-2019-03025 
 
Beslutas att avge remissvar på ”Rekommendation av kodex för 
forskningens integritet” enligt bifogad handling. 
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Remissvar – Rekommendation av kodex för 
forskningens integritet  
 
 
Tekniska fakulteten har av ärendeansvarig ombetts att avge delyttrande avseende 
SUHF:s rekommendation av kodex för forskningens integritet mm. I remissen 
föreslås framför allt rekommendationer för hur lärosäten ska ta ansvar för att 
utreda misstankar om allvarliga avvikelser från god forskningssed i syfte att 
harmonisera hanteringen nationellt. En hanteringsordning föreslås och begreppet 
”allvarlig avvikelse från god forskningssed” ges en definition och närmare 
karaktärisering.  
 
Tekniska fakulteten har inga påtagliga invändningar mot den föreslagna 
hanteringsordningen av misstanke om oredlighet i forskning respektive allvarlig 
avvikelse från god forskningssed. Likaså ställer vi oss bakom definitionen av ”andra 
allvarliga avvikelser från god forskningssed” på s.8. Däremot ställer vi oss 
tveksamma till om de föreslagna konkretiseringarna av vad som ska utgöra 
utgångspunkt för allvarlig avvikelse från god forskningssed verkligen ger ett adekvat 
stöd i lärosätenas arbete. Det är oklart och svårt att förstå varför just de utpekade 
beteendena ska utgöra grund för avvikelser medan andra beteenden inte är aktuella. 
I flera fall är ”avvikelserna” dessutom inte självklart oacceptabla beteenden utan 
kan vara helt acceptabla beroende på omständigheterna och vem som gör 
bedömningen, exempelvis vad gäller ”självplagiat”. Utan fördjupade resonemang 
kring vad som utgör acceptabla respektive oacceptabla beteenden finns en 
betydande risk för rättsosäkerhet i bedömningarna och, inte minst, godtyckliga eller 
ogrundade anmälningar om avvikelser.  
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 
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