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Kompletterande beslut: Oredlighet i forskning 
 
Bakgrund 

Den 21 december 2017 initierade dekanus för Tekniska högskolan vid 
Linköpings universitet en undersökning rörande oredlighet i forskning efter att 
misstankar börjat cirkulera i bland annat sociala media. Efter genomförd 
utredning konstaterade fakultetsstyrelsen den 6 december 2018 att oredlighet i 
forskning förelåg i tre av de fem fall som var under utredning. Man fann vidare 
att oredlighet i forskning inte förelåg i ett av de fem fallen samt återremitterade 
det sista fallet för att få en kompletterande bedömning från Expertgruppen för 
oredlighet i forskning vid CEPN.  

Expertgruppens yttrande förelåg den 2 september 2019 (se Bilaga B). 
Expertgruppen anser i sitt yttrande att de två berörda forskarna, tidigare anställda 
vid LiU, gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. På basis av den tidigare 
fastlagda utredningen samt Expertgruppens yttrande lämnar fakultetens 
utredningsgrupp i och med detta över sina kompletterande slutsatser och 
rekommendationer för fakultetsstyrelsens avgörande (se Bilaga A). 

Den 8 september och efter att Expertgruppens yttrande blivit känt har en av de 
två berörda forskarna till förlaget yrkat på att den aktuella artikeln samt rättelse ska 
dras tillbaka och även begärt att få bli entledigad som chefredaktör för den aktuella 
tidskriften.  

  
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att föra till protokollet att man tagit del av yttrandena från såväl 
utredningsgruppen (Bilaga A) som Expertgruppen för oredlighet i forskning 
(Bilaga B). 

- att ställa sig bakom utredningsgruppens rekommendationer. 
- att uppdra till dekanus att tillse att berörda parter informeras om 

fakultetsstyrelsens beslut. 
- att punkten omedelbart justeras. 

 
Underlag i ärendet 
Bilaga A: Kompletterande yttrande från utredningsgruppen 
Bilaga B: Yttranden från Expertgruppen för oredlighet i forskning 

 
Delges 
Rektor 
Anklagade forskare 
Berörd prefekt 

 
 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
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dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande och föredragande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena 
Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Svante Gunnarsson, Nahid Shahmeri, 
Marie Westrin, Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Ludwig Modahl Edström, 
Jonatan Nygren och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit studeranderepresentant 
Oskar Renåker, personalföreträdare Marco Kuhlmann och Karin Baardsen, 
allmänföreträdare Helene Fogelberg, kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens 
sekreterare Maria Boberg. 

 
 

 
 

 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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