
 

  1 (2) 

Rektor Uppdragsbeskrivning 

 2022-11-15 Dnr HS 2022/791 

Forskningsetiska rådet 

1 Allmänt 

Forskningsetiska rådet är ett högskoleövergripande organ vid Högskolan i 

Skövde (Högskolan), underställt rektor. 

2 Ansvar och arbetsuppgifter 

Rådet har ett både proaktivt och reaktivt uppdrag i relation till 

forskningsetiska frågor och arbetar för att god forskningssed upprätthålls vid 

Högskolan. För rådets proaktiva delar och därtill hörande styrdokument sker 

samverkan med fakultetsnämnden. För reaktiva frågor som rör misstänkt 

oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed samt 

därtill hörande styrdokument sker samverkan med rektor. 

Rådets uppdrag är att: 

Proaktivt 

• öka den forskningsetiska medvetenheten vid Högskolan inom utbildning 

på alla nivåer. 

• ge råd och rekommendationer i frågor som berör forskningsetik, t.ex. 

relaterat till etikprövning eller andra forskningsetiska aspekter av ett 

forskningsprojekt. 

• anordna seminarier med forskningsetiskt perspektiv för att stimulera till 

etiskt förhållningssätt och debatter om etiska frågor. 

• ansvara för att information om sådana frågeställningar finns tillgängliga 

på Högskolans webb. 

• ansvara för att styrdokumenten inom dess uppdragsområde hålls 

uppdaterade. 

• ansvara för att nya styrdokument tas fram vid behov i relation till 

forskningsetiska frågor. 
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Reaktivt 

• fungera som mottagande instans för en första dialog i de fall där 

misstanke om oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god 

forskningssed föreligger. 

• bistå rektor med beredning och inhämtning av underlag från forskare i de 

fall där oredlighet i forskning misstänks, inför ett överlämnande av 

handlingar till den nationella nämnden för prövning av oredlighet i 

forskning (Npof). Rektor är formellt ansvarig att göra en anmälan om 

misstänkt oredlighet i forskning samt att vidaresända underlag till Npof. 

• utreda ärenden som inte betecknas som oredlighet i forskning (och 

således inte prövas i Npof) men som misstänks avvika från god 

forskningssed. 

3 Sammansättning 

Rådet utgörs av följande ledamöter: 

• en representant från varje institution 

• en representant från fakultetsnämnden 

• en studentrepresentant för utbildning på forskarnivå 

Högskolans jurist adjungeras vid behov. 

Samtliga ledamöter (utom studentrepresentant för utbildning på forskarnivå) 

bör som lägst vara docenter. I gruppen ska finnas ledamöter med erfarenhet av 

forskningsetiska ställningstaganden. Rådets ordförande bör vara professor.  

Rektor utser rådets ledamöter efter förslag från institutionerna och 

fakultetsnämnden. Rektor utser även vem av ledamöterna som ska vara rådets 

ordförande. Studentrepresentanten för utbildning på forskarnivå utses av 

Studentkåren. Jämställdhetsaspekten ska beaktas vid tillsättningen av 

ledamöter i rådet.  

Verksamhetsstödet ger administrativt stöd till rådet. 

4 Gäller från 

Uppdragsbeskrivningen är fastställd vid rektors beslutsmöte den 15 november 

2022 och gäller från och med samma datum. 


