Frå n: Christina Helmé r
Skickat: den 16 januari 2020 09:58
Till: Stefan Holgersson <stefan.holgersson@liu.se>; Ossian Grahn <ossian.grahn@liu.se>; Malin
Wieslander <malin.wieslander@liu.se>
Kopia: Louise OP dlund <louise.odlund@liu.se>; Gisela Eckert <gisela.eckert@liu.se>; Jenny Wä sströ m
<jenny.wasstrom@liu.se>; Pia Rundgren <pia.rundgren@liu.se>
AP mne: Brå dskande frå ga
Prioritet: Hö g
Hej!
Vi har nu haft en avstä mning med universitetsledningen om den uppkomna situationen med er
forskningsrapport och den begä ran om utlä mnande som har kommit in. Fö rutom de mer handgripliga
frå gor som uppstå tt om sjä lva utlä mnandet, anser ledningen att det kan finnas anledning att se ö ver sjä lva
upplä gget av forskningsprojektet och dess fö renlighet med god forskningssed.
Mot bakgrund av den komplexa situation som uppstå tt ser universitetsledningen att det finns två
alternativa sä tt till hantering:
1. Om ni står fast vid att Stefans och Ossians arbete med rapporten har bedrivits utanför LiU:s
verksamhet måste informationen om detta tydliggöras i rapporten.
Kontaktuppgifterna till Stefan och Ossian må ste i så fall ä ndras till nå gon privat mejladress och
postadressen till LiU ä ndras till nå gon annan postadress. Dessutom må ste skrivningarna i fö rordet ä ndras
så att det tydligt framgå r att det ä r privatpersonen Stefan Holgersson som ä r huvudansvarig
forskningshuvudman och att arbetet inte har bedrivits inom ramen fö r hans anstä llning vid LiU. Likaså
må ste beskrivningen av Ossians roll fö rtydligas så att det framgå r att hans arbete inte har bedrivits inom
ramen fö r hans anstä llning vid LiU. Vi har i sammanhanget noterat att varken Stefan eller Ossian har
meddelat LiU fö rekomsten av så dan extern verksamhet som bisyssla.
2. Ni utgår från det faktum som det ges sken av i rapporten och i de flesta andra sammanhang där
rapporten har aktualiserats, dvs. att allt arbete med rapporten har bedrivits inom LiU:s
verksamhet.
Detta alternativ innebä r att ni omgå ende må ste lä mna ö ver forskningsmaterialet till LiU och hjä lpa till
med sekretessprö vningen så att utlä mnandet kan verkstä llas. Som Jenny Wä sströ m nä mnde vid ert mö te
bedö ms det finnas goda mö jligheter att sekretessbelä gga forskningspersonernas identitet.
Universitetsledningen behö ver ha ert svar angå ende vilket av dessa två alternativ ni fö rordar så snart som
mö jligt, dock senast imorgon fredag den 17 januari kl 10.00. Svaret ska inkomma till undertecknad med
kopia till Jenny Wä sströ m.
Vi få r å terkomma till frå gan om hantering av eventuell uppmä rksamhet frå n media och omgivningen i
ö vrigt, beroende på vilket alternativ vi gå r vidare med.
Jag vill uppmä rksamma er på vikten av att å terkomma med svar på universitetsledningens frå ga inom
utsatt tid. I en medarbetares skyldigheter enligt anstä llningsavtalet ingå r bland annat att skyndsamt agera
i frå gor som denna i den nu uppkomna situationen, sä rskilt nä r det ä r kopplat till handlä ggningen av
utlä mnande i enlighet med offentlighetsprincipen. Att inte agera skyndsamt eller att på annat sä tt fö rsvå ra
handlä ggningen av så dant ä rende riskerar att betraktas som brott mot anstä llningsavtalet. Finns det nå got
skä l som ni anser godtagbart fö r att inte svara inom utsatt tid, bö r ni ta upp den frå gan med er nä rmaste
chef och samtidigt informera undertecknad.
Med vä nlig hä lsning/Christina Helmé r

