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Slutrapport rörande oredlighet i forskning
Bakgrund
Den 21 december 2017 påbörjade dekanus en förundersökning rörande oredlighet i
forskning efter att uppgifter om detta kommit till dennes kännedom med början
den 12 december. Den 23 januari 2018 informerades fakultetsstyrelsen om vad som
så långt framkommit i förundersökningen och styrelsen utsåg en utredningsgrupp
som gavs i uppdrag att genomföra en fördjupad undersökning av de uppgifter som
framkommit i ärendet rörande aktuell forskare. Gruppen skulle särskilt undersöka
sådant som kunde utgöra oredlighet i forskning men även beakta andra allvarliga
avvikelser från god forskningssed. Utredningsgruppen har löpande informerat såväl
fakultetsstyrelsen som rektor om vad som framkommit i utredningen. Sedan
utredningen startade har även en annan forskare kommit att beröras av
anklagelserna.
Ett utkast till slutrapport från utredningsgruppen förelåg den 3 november 2018.
Rapporten har tillställts de två forskare som framför allt berörs av utredningen. Den
ena forskaren inkom med ett eget yttrande den 14 november medan den andre
forskaren lämnade sitt yttrande den 26 november. Se BILAGA B.
Utredningsgruppen har bedömt att de yttranden som inkommit inte ändrar
utredningsgruppens ställningstaganden i sak, men vissa justeringar av
formuleringar har gjorts i den slutrapport som nu överlämnas till fakultetsstyrelsen.
Se BILAGA A.

Beslut
Fakultetsstyrelsen beslutar
- att föra till protokollet att man tagit del av utredningsgruppens slutrapport
samt inkomna yttranden från berörda forskare.
- att ställa sig bakom utredningsgruppens rekommendationer.
- att uppdra till dekanus att tillse att de personer och andra parter som är
särskilt berörda av utredningen aktivt informeras om fakultetsstyrelsens
beslut.

Underlag i ärendet
BILAGA A: Report on investigation of misconduct in research incl. appendices
BILAGA B: Yttrande från berörda forskare med anledning av slutrapporten

Delges
Rektor
Biträdande universitetsdirektören, Ann Holmlid
Chefsjuristen

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN

2018-12-06
DNR LIU-2017-03927
BESLUT
FST 2018-7.06
2(2)

Berörda forskare
Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI
Expertgruppen för oredlighet i forskning
Vetenskapsrådet (VR)

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid
dess sammanträde dag som ovan. Beslutet justeras omedelbart. I beslutet har
deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande och föredragande, ledamöterna Nicolette
Lakemond, Helena Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Nahid Shahmehri,
Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Elin
Mattsson och Lina Grudd. Vidare har närvarit fackliga företrädare Janerik
Lundquist och Karin Baardsen, allmänföreträdare Lena Strömbäck, studerande
representant Ellen Forsberg, kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens
sekreterare Maria Boberg.
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