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Institution som begart vttrande
Lunds universitet
Box 1 I 7
221 00 LUND

Bakgrund
Lunds universitet har genom en krivelse som inkom den I 7 maj 20 I 6 begart yttrande fran
Expertgruppen for oredlighet i forskning vid Centrala etikprovningsnarnnden, I skrivelsen
hanvisas till fem anrnalningar fran Svenska ljusdesignakademin, foretradd av
, institutionen for arkitektur och
Anmalningarna rikta mot professor
byggd miljo. Lund tekni ka hogskola.
I anmalningarna patala bri ter i fem av professor
projekt vid Energimyndigheten.
Bristema ska be ta av veten kapliga brister i empiri, redovisning och referenshanvisningar
amt i sattet projekten ar utformade och genomforda. Vidare havdas att data kan ha fabricerats
och att sa kallad oppen data inte har lamnats ut.
Professor

har tillbakavisat samtliga anklagelser.

Expertgruppen begarde den 24 maj 2016 komplettering av arendet i form av etiska tillstand
for den anrnalda forskningen, hur provtagningama gick till, om samtycke finns dokumenterat.
hur resultaten har databehandlats samt om proverna var anonyma eller identifierbara till fysisk
person. Begarda kompletteringar inkom till Expertgruppen den 3 juni 20 I 6.

Expertgruppens bedomning
Expertgruppen konstaterar att de anmalda forskningsprojekten har bedrivits i enlighet med
gallande tillstand och i ovrigt god vetenskaplig sed. Vidare konstateras att anmalarens kritik i
huvudsak ror ornstandigheter som hor hemma inom gangse inomvetenskaplig diskussion.
Enligt Expertgruppens bedornning har det inte framkommit nagon ornstandighet som styrker
pastaendena om oredlighet i den anrnalda forskningen.
Arender ar darmed slutbehandlat fran Expertgruppens sida.
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Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordforande, Lars E Gustafsson, Holger Luthman,
Elisabeth Rach Jew och Elin Wihlborg. I beredningen av arendet har dessutom deltagit ·
ersattarna Jerry Eriksson, Christina Moberg och Ann-Charlotte Smedler, kanslichefen Jorgen
Sviden samt administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig.

For Expertgruppen for oredlighet i forskning

Lena Berke

