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Kommittén för hantering av avvikelser från god forskningssed 

Tid: Måndagen den 16 mars 2020 kl. 12.00 - 13.00 
Lokal: Mötesrum Charlie, D-huset, Campus Valla 

Närvarande: Ledamöter: 
Mathias Broth Filosofiska fakulteten 
Johan D Söderholm Medicinska fakulteten 
Anna Strömberg Medicinska fakulteten 
Jörgen Nissen Området för utbildningsvetenskap 
Ulf Nilsson Tekniska fakulteten, ordförande under p 3-4 
Nicolette Lakemond Tekniska fakulteten 

Övriga: 
Martin Putsén Jurist 
Martina Johansson Sekreterare 
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3 Ärende 2 2020 
Föredragande: Ulf Nilsson 

Beslut Kommittén diskuterade frågan om vad som utgör forskning, 
definitionen av forskare och huvudmannaskap för forskning. Två av 
rapportförfattarna har tidigare uppgivit att de bedrivit den aktuella 
forskningen utanför sin anställning vid LiU medan den tredje har utfört 
den inom ramen för sin anställning vid LiU. En av rapportförfattarna 
har uppgivit sig vara huvudman för studien i egenskap av privatperson. 
Hanteringen av forskningsdata ska enligt uppgift ha skett utanför LiU:s 
lokaler och på ett sådant sätt så att data inte kunnat räknas som en 
inkommen handling till LiU. I den mån LiU givits tillgång till data har 
de varit kraftigt maskade.  

Kommittén bedömer att det, utifrån den information som finns 
tillgänglig i dagsläget, inte föreligger någonting som tyder på att det rör 
sig om fabricering, förfalskning eller plagiering på det sätt som utgör 
definitionen av oredlighet i forskning enligt 2 § lagen (2019:504) om 
ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. 
Kommittén bedömer däremot att det finns omständigheter kring 
forskningens organisering och hanteringen av forskningsdata som 
medför att Kommittén bör initiera en utredning om andra eventuella 
avvikelser från god forskningssed enligt 1 kap. 17 § 
högskoleförordningen (1993:100). 

Ulf Nilsson, i egenskap av ordförandes ersättare, kommer snarast att 
utse en utredningsansvarig och tillsätta en utredningsgrupp. 

Enligt uppdrag, 
Martina Johansson 
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