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Institution som begärt yttrande 

Linköpings universitet 
581 83 Linköping 

Bakgrund 

Linköpings universitet har genom en skrivelse som inkom den 18 januari 2018 begärt yttrande 
från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. 1 
skrivelsen hänvisas till en utredning från Filosofiska fakultetens beredningsgrupps för ärenden 
om vetenskaplig oredlighet vid Linköpings universitet, angående misstänkt vetenskaplig 
oredlighet rörande presentation vid konferensen "Gränser, mobilitet, 
mobilisering" — Nationell konferens för genusforskning, Linköping november 2016. 

Vid ifrågavarande presentation visade  bilder bl.a. innehållande en text från 
 magisteruppsats, utan att uppsatsen angavs som källa för den 

kunskapsöversikt som presenterade. har medgivit detta 
samt lämnat en ursäkt till . Därtill har en rättelse lagts ut på webben. 

 har fått en skriftlig erinran för sitt agerande. 

I slutet av april 2017 uppmärksammades ärendet i media varefter Filosofiska fakultetens 
styrelse beslutade att utreda frågan om misstänkt vetenskaplig oredlighet. Ärendet har utretts 
av fakultetens beredningsgrupp för ärenden om vetenskaplig oredlighet. 

Beredningsgruppen har vid sin granskning och bedömning utgått från Linköpings universitets 
beslut avseende hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet, vilket är detsamma som 
SUHF:s "Riktlinjer för hanteringen vid universitet och högskolor av frågor om vetenskaplig 
oredlighet" samt definitionen i skriften God forskningssed. Med utgångspunkt i ovanstående 
riktlinjer och definition har beredningsgruppen jämfört presentationsbilder 
med  uppsats. Baserat på denna jämförelse fann beredningsgruppen att 

 brutit mot de akademiska principerna om hur man ska referera till andra 
forskares material samt att  hantering av  texter är att 
betrakta som vetenskaplig oredlighet i form av plagiat. 
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 har getts möjlighet att kommentera anklagelserna om oredlighet i forskning. 
Hon har den 20 februari kommit in med replik och därtill bifogat vissa handlingar till stöd för 
sin sak. 

Expertgruppens bedömning 

Det är upplyst i ärendet att  i ett offentligt sammanhang har presenterat 
forskning utan att ange fullständig källa.  har medgivit detta och har fått en 
skriftlig erinran från sin prefekt. Linköpings universitet har därefter beslutat om en utredning 
avseende vetenskaplig oredlighet. Inom ramen för denna utredning har Filosofiska fakultetens 
beredningsgrupp för ärenden om vetenskaplig oredlighet utrett frågan och kommit fram till att 

 har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet. 

Ärendet förefaller vara väl belyst och har inte förnekat sitt agerande. 
Expertgruppen instämmer i beredningsgruppens slutsats att , genom att i ett 
offentligt sammanhang presentera forskning utan att ange alla källor, har gjort sig skyldig till 
plagiering och därmed till vetenskaplig oredlighet. 

I ärendet förekommer en önskan från  om att Expertgruppen ska yttra sig 
om universitetets hantering av ärendet. Enligt Expertgruppens uppfattning förekommer 
skillnader mellan landets lärosäten när det gäller hantering av oredlighet i forskning. En ofta 
framförd kritik är att lärosätena utreder sig själva. Linköpings universitet har sedan en tid 
tillbaka ett samarbete med Umeå universitet, något som manifesteras i nämnda 
beredningsgrupp. Expertgruppen välkomnar denna form av samarbeten. I det aktuella fallet 
finns inte något i universitetets hantering som föranleder kritik från Expertgruppens sida. 

Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida. 

Detta yttrande har beslutats av Lena  Berke,  ordförande, Aleksander Giwercman, Holger 
Luthman, Jack Lysholm, Björn Petersson, Elisabeth Rachlew och Göran Sandberg. Vid den 
slutliga handläggningen av ärendet har dessutom närvarat ersättarna Jerry Eriksson och 
Christina Moberg, kanslichefen Jörgen SviUn samt administrativa sekreteraren Eva Kaaman 
Modig. 

För Expertgruppen för oredlighet i forskning 

Lena Berke 
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