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Delegation av uppgifter om etikprövning av forskning som avser 
människor 

 

Bakgrund 

I högskolornas verksamhet ska enligt 1 kap. 3 a § högskolelagen (1992:1434) vetenskapens 
trovärdighet och god forskningssed värnas. Frågor om vetenskapens trovärdighet och god 
forskningssed omfattar även frågor om etikprövning av forskning enligt lagen (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor – i det följande benämnd etikprövningslagen.  

Etikprövningslagen innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser 
människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om 
samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och 
respekten för människovärdet i forskning. 

Vidare följer av etikprövningslagen att forskningshuvudmännen har ett särskilt ansvar när det 
gäller frågor om etikprövning. Enligt 2 § etikprövningslagen avses med forskningshuvudman 
en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskning utförs. 
Stockholms universitet är en sådan forskningshuvudman som avses i lagen. 

Den 20 maj 2020 beslutade rektor vid Stockholms universitet att delegera uppgifter om 
etikprövning av forskning som avser människor till dekanerna vid universitetet (dnr SU FV-
5.5.1-2126-20). 

Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig.  
 

Beslut 

Dekanus beslutar att delegera till prefekt vid samhällsvetenskaplig fakultet att för sin 
institution fullgöra de uppgifter som en forskningshuvudman har enligt etikprövningslagen 
och andra föreskrifter som ansluter till den lagen.  

I nämnda uppgifter ingår att prefekten ska ansvara för att 



   

2(2) 

 

 
Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: +46 (8) 163551 
106 91 Stockholm Universitetsvägen 10 A E-post: Karin.hansson@su.se 

 Hemsida: www.samfak.su.se 
 
 

– åtgärder vidtas för att förebygga att forskning som enligt etikprövningslagen kräver 
ett godkännande vid en etikprövning utförs utan ett godkännande eller i strid med ett 
villkor som har meddelats i samband med ett sådant godkännande,  
 

– det finns goda rutiner för information, uppföljning och kontroll när det gäller frågor 
om etikprövning,  
 
 

– förelägganden och förbud som har meddelats av Överklagandenämnden för 
etikprövning följs.  
 

Vidare delegerar dekanus till prefekt att besluta om att:  

– ansöka om etikprövning av forskning och ändring av ett godkännande enligt 
etikprövningslagen och förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som 
avser människor, 
 

– begära rådgivande yttrande enligt 4 a och 4 b §§ förordningen om etikprövning av 
forskning som avser människor,  
 

– uppdra gemensamt med andra forskningshuvudmän som medverkar i ett och samma 
forskningsprojekt åt en av dem att ansöka om etikprövning av projektet för allas 
räkning samt att ansöka om etikprövning på uppdrag av de andra huvudmännen och 
informera de övriga om Etikprövningsmyndighetens beslut, och 
 

– överklaga Etikprövningsmyndighetens beslut i ett ärende om etikprövning och 
företräda universitet i ett sådant överklagandeärende.  
 

De ovan angivna uppgifterna och beslut får inte delegeras vidare. 

 

 
Astri Muren   
Dekanus 
 Karin Hansson 
 Fakultetskanslichef 

 

http://www.samfak.su.se/

