
Frågan om etikkommitté –
rapport från arbetsgruppen

På förslag av Åsa Morberg och enligt uppdrag av AU av 2020-04-23
Styrelsen föreslog bifall enligt följande: AU utser en grupp personer som 
förbereder förslag till lämpliga personer, att ingå i en etisk kommitté, och 
arbetar med att formulera arbetsuppgifter som en sådan ska utföra och 

därefter tas beslut av styrelsen/rektor och framläggs slutligt för årsmötet 2021. 
Årsmötet biföll styrelsens förslag



Motionen i sammandrag
Strömstad Akademi inrättar en etisk kommittee bestående av tre personer som inte har förtroendeuppdrag i Strömstad 
Akademi. Mandatperioden är på ett år initialt. En i ledamot är sammankallande. Det bör vara personer som är kunniga i 
etikfrågor och intresserade av att stödja Strömstad Akademi arbete med etiska frågor. 

Nomineringar till den etiska kommitteen görs av valberedningen.

De etiska riktlinjerna i Strömstad Akademi handlar om två saker, dels forskningsetik, dels etik för etiskt ledarskap, etiskt 
beteende och etiskt klimat i Strömstad Akademi. Code of conduct – uppförandeetik En uppförandekod (från engelskans Code
of Conduct) är riktlinjer för hur en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt 
sätt.
Uppgifter enligt motionen:
- underlätta forskningsetiska bedömningar av forskningsprojekt,
- rådgivande till Akademins styrelse,
- granskningar av forskningsprojekt och ge råd och synpunkter. 
- ge råd och rekommendationer på en ansökan till Etikprövningsmyndigheten (EPM) innan den skickas till myndigheten. 



Gruppens sammansättning

Professorerna Sten Philipsson, Peter Borenstein och Peter Währborg 
– samtliga med lång erfarenhet av forskningsetiskt arbete samt med andra frågor 

gällande etik.



Gruppens förslag i sammandrag
Ang. etikprövning
Forskningsetisk granskning sker via etikprövningsmyndigheten lag 2003:460
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från 

människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning.

Etisk granskning
För projekt  som sker inom ramen för Strömstad Akademis verksamhet, särskilt större projekt, initieras etisk granskning på 
initiativ av projektledare och sker på uppdrag av styrelsen. Etikkommittén kan även få i uppdrag att analysera andra frågor där 
styrelsen så begärt.

Etikkommitténs uppdrag
- analyserande och rådgivande och
- verka som referent i förstahandsutgåvor map forskningsetiska frågor i någon av akademins vetenskapliga publikationskanaler.

Etikkommitténs sammansättning
- då kommittén är analyserande och rådgivande (ej beslutsfattande) föreslås 4 ledamöter vilka årsmötet bör utse och      
samtidigt föreslå en sammankallande



Code of conduct

Arbetsgrupppen föreslår att en uppförandekod antas för hur verksamheten skall 
bedrivas och på vilka grunder den skall verka.
Detta ramverk bör utgå från tre principer; människovärdesprincipen, 
demokratiprincipen och frihetsprincipen som specificeras vid det slutliga antagandet 
(se gärna vårt förslag).
Även bör begreppet god forskningssed belysas och förankras i All European Academics
(ALLEA)

Öppen dialog
Vi föreslår att styrelsen i samband med årsmötet anordnar en diskussion där det 

föreslagna etiska och värderingsmässiga innehållet i uppförandekoden diskuteras. 
Enligt vår uppfattning kan detta vara ett återkommande inslag på framtida årsmöten.


