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Slutrapport rörande oredlighet i forskning 
 
Bakgrund 
Den 7 februari 2019 blev dekanus för Tekniska högskolan kontaktad av två forskare 
vid LiU varvid misstankar om oredlighet i forskning framfördes mot en tredje 
forskare vid LiU. Anklagelserna handlade om plagiering i ett manuskript som skulle 
skickas till en tidskrift. Dekanus påbörjade en så kallad förberedande undersökning. 
Under den förberedande undersökningen framkom även andra misstankar om 
plagiering som rörde samme forskare. 

Den 14 mars 2019 informerades fakultetsstyrelsen om vad som så långt 
framkommit i den förberedande undersökningen. Styrelsen beslutade att uppdra till 
fakultetens utredningsgrupp för oredlighet i forskning att påbörja en fördjupad 
undersökning av de uppgifter som framkommit i ärendet rörande aktuell forskare. 

Utredningsgruppen har löpande informerat såväl fakultetsstyrelsen som rektor 
om vad som framkommit i utredningen. Ett utkast till slutrapport (se BILAGA) från 
utredningsgruppen tillställdes aktuell forskare den 19 november med möjlighet att 
inkomma med ett eget yttrande. Något yttrande har ännu inte inkommit. 

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att föra till protokollet att styrelsen tagit del av utredningsgruppens 
slutrapport. 

- att ställa sig bakom utredningsgruppens rekommendationer. 
- att uppdra till dekanus att tillse att personer och andra parter som är 

särskilt berörda av utredningen aktivt informeras om fakultetsstyrelsens 
beslut. 

 
Underlag i ärendet 
BILAGA: Förslag till beslut i utredning om oredlighet i polymerforskning 
 

 
 

Delges 
Rektor 
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. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande och föredragande, samt ledamöterna Helena Herbertsson, Magnus 
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Borga, Jan Lundgren, Svante Gunnarsson, Nahid Shahmehri, Helene Fogelberg, 
Lena Strömbäck, Ludwig Modahl Edström, Ellen Forsberg och Magdalena Smeds. 
Vidare har närvarit personalföreträdare Karin Baardsen och Marco Kuhlmann, 
kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 
 
 
 
 
 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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