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Etiska regler vid extern forskningsfinansiering
1 Bakgrund
Rektor utsåg den 7 september 2004 en särskild utredningsgrupp med uppgift att
dels närmare belysa i vilken utsträckning det förekommer att universitetet för sina
grundläggande verksamheter tar emot bidrag eller uppdrag från finansiärer vars
förenlighet med universitetet kan sättas i fråga, dels utarbeta förslag till riktlinjer
för hur universitetet i skilda sammanhang skall förhålla sig till erbjudanden om
bidrag eller uppdrag. I gruppen har ingått professor Karl-Fredrik Berggren, IFM,
sammankallande, professor Gunnel Colnerud, IBV, professor Glenn Hultman, IUV,
professor Margareta Hydén, Institutionen för Tema, universitetslektor Eva Loven,
IKP, professor Bo Nordensköld, IBK, professor Stellan Welin, IHS, professor
Barbro Wijma, IMK och doktoranden Tobias Lindbergh, IMT Sekreterare har varit
chefsjurist Göran Hessling.
Gruppens arbete avslutades hösten 2005 genom avstämning med rektors
ledningsråd. Förslaget har därefter slutligt bearbetats inom rektors stab. Under
utredningsarbetet har gruppen ingående granskat och diskuterat de förutsättningar
och tillämpningar som gäller för den externa finansieringen av Linköpings
universitets forskningsverksamhet. Härmed har avsetts främst de villkor som
uppställs för forskningen av icke-statliga och kommersiella aktörer såsom privata
stiftelser, industriföretag samt militära verksamheter i såväl privat som offentlig
regi. Granskningen har skett mot bakgrund av vad som generellt anses ligga i
högskolelagens stadganden om forskningens frihet och med beaktande av vad
universitetets gällande affärspolicy och pågående strategiska inriktningsarbete.
Förslaget har efter behandling av universitetsstyrelsen den 29 maj 2006
återremitterats till rektors stab för bearbetning, i första hand avseende reglernas
utformning beträffande villkoren för mottagande av finansiering med anknytning
till vapenindustrien verksamhet. I nu föreliggande förslag redovisas justerade
avsnitt under punkterna 3.3 - 3.5 resp punkt 4. Tidigare punkt 5 utgår med ett
mindre tillägg beträffande tidigare punkt 6.
Universitetsstyrelsen fastställer härmed de etiska regler för externfinansierad
forskning som framgår av bilaga 1. De etiska reglerna syftar till att dels vara ett för
den enskilde forskaren tillgängligt och vägledande dokument, dels utgöra en
självklar del av universitetets grundläggande värderingar. Betydelsefullt har
vidare varit att reglerna så långt som möjligt skall ses som komplement till de
etiska synsätt som utvecklats av Vetenskapsrådet och att hänsyn vidare måste tas
till den etiska prövning som sker beträffande viss forsk-ningsverksamhet av de
regionala etikprövningsnämnderna.
Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till rektor att inrätta det etiska råd vid extern
forskningsfinansiering som utredningsgruppen föreslagit och därvid besluta om
den instruktion som skall gälla för rådet.
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Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde
denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Beatrice Ask, universitetets rektor
Mille Millnert och övriga ledamöterna, Aaron Axelsson, Sara Bergqvist, Trygve
Carlsson, Britt-Marie Danestig, Kajsa Ellegård, Ewa Groppfeldt, Emma Karlsson,
Lennart Ljung, Louise Malmström, Tommy Skau och Olle Stendahl. Vidare har
närvarit prorektor Inger Rosdahl, personalföreträdarna Per Larsson och Marianne
Plymoth, styrelsens sekreterare Ann-Christin Gustafsson, informationsdirektören
Lars Holberg, universitetsdirektören Curt Karlsson samt chefsjuristen Göran
Hessling, den sistnämnde föredragande.
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