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TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 

 

Ledamöter i utredningsgrupp för oredlighet i 

forskning 
 

Bakgrund 

Fakultetsstyrelsen har bland annat i uppgift att fatta beslut i ärende som rör 

anmälan om oredlighet i forskning. För sådana utredningar har Linköpings 

universitet beslutat att följa SUHFs "Riktlinjer för hanteringen vid universitet och 

högskolor av frågor om vetenskaplig ohederlighet" från 1997 (Dnr LiU 1028/04-

60). För ändamålet ska finnas en särskild utredningsgrupp som vid behov kan 

bereda ärendet. För den händelse att jäv föreligger måste fakultetsstyrelsen utse en 

särskild grupp för det enskilda ärendet.  

 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att för perioden 2018-01-01 tills vidare, dock längst till och med 2021-01-31 
utse de i Bilaga 1 föreslagna ledamöterna. 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Utredningsgrupp för oredlighet i forskning under perioden 2018-01-01 – 

2021-01-31 

 

Delges: 

Ledamöter i utredningsgrupp för oredlighet i forskning 

Rektor 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess 

sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit ledamöterna Helena Herbertsson, 

Magnus Borga, Jan Lundgren, Jan Nordström, Marie Westrin, Gunnar Holmberg, 

Lena Miranda, Linnea Michel och Lina Grudd. Vidare har närvarit dekanus Ulf 

Nilsson, ledamöterna Nicolette Lakemond och Svante Gunnarsson, allmänföreträdare 

Lena Strömbäck, facklig företrädare Janerik Lundquist och Karin Baardsen, kanslichef 

Annalena Kindgren (föredragande) samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 

 

Utredningsgrupp för oredlighet i forskning under  

perioden 2018-01-01 – 2021-01-31 

 

 
För utredningar av oredlighet i forskning har Linköpings universitet beslutat att 
följa SUHFs "Riktlinjer för hanteringen vid universitet och högskolor av frågor om 
vetenskaplig ohederlighet" från 1997 (Dnr LiU 1028/04-60). För uppdraget att 
genomföra en så kallad förberedande undersökning utser fakultetsstyrelsen vid 
Tekniska högskolan följande utredningsgrupp för forskningskvalitet: 
 

 Ulf Nilsson, dekanus, sammankallande, 
 Nicolette Lakemond, prodekanus 
 Svante Gunnarsson, professor 

 
Vidare bemyndigas dekanus att för varje enskilt ärende vid behov utse: 
 

 En ledamot från Umeå universitet, enligt samarbetsavtal LiU-2011-01459, 
 En ytterligare ledamot med sakkunskap inom eller utom universitetet. 

 
Vid behov kan gruppen adjungera juridisk eller annan expertis till sig. Sekreterare i 
gruppen är Christina Hammarstedt, Tekniska fakultetskansliet. 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 


	18-1-16 BESLUT Utredningsgrupp oredlighet i forskning
	18-1-16 BILAGA Utredningsgrupp ordelighet i forskning

