
Vetenskapligt ombud vid EHL 

Sedan 2019 finns en organisation för att främja forskningsetik och god forskningssed 

vid Lunds universitet. Som en del i detta inrättades funktionen vetenskapligt ombud 

(Dnr STYR 2019/785). Varje fakultet ansvarar för att vetenskapliga ombud utses. 

Ekonomihögskolans vetenskapliga ombud finns till för alla medarbetare som behöver 

vägledning vad gäller frågor som rör forskningsetik och god forskningssed. Det 

vetenskapliga ombudet ska ge oberoende råd avseende frågor om exempelvis 

etikprövning, publicering, författarskap och forskningssamarbeten. Ombudet ska 

verka för att sprida kunskap kring forskningsetiska regelverk och informella koder 

samt informera om nya regler och viktigare principiella avgöranden för verksamheten, 

exempelvis via Forskningskommittén och prefektgruppen. Det vetenskapliga 

ombudet rapporterar årligen till fakultetsledningen. 

Uppdrag 

Ekonomihögskolans vetenskapliga ombud ska 

• vara en resurs för medarbetare som behöver råd vad gäller frågor som rör 

forskningsetik och god forskningssed. Ombudet ska i detta ändamål vara 

tillgänglig för informella samtal. 

• verka för att kunskapen om forskningsetik och rådande regelverk är god vid 

fakulteten. 

• verka för att kunskapen om god forskningssed, exempelvis deklarationer vad 

gäller författarskap och forskningssamarbeten är god. 

• informera och kommunicera om förändringar i forskningsetiska regelverk och 

om viktiga avgöranden av principiell natur, när det gäller etik, regler eller annat 

som påverkar forskningen vid fakulteten. Information sker exempelvis via 

Forskningskommittén eller via webben. 

• I de fall frågor från medarbetare föranleder konkreta åtgärder, ska det 

vetenskapliga ombudet hänföra dessa vidare i organisationen, vanligtvis till 

prefekt. Vid oredlighetsärenden samt faktiska oegentligheter hanteras anmälan 

på annat sätt. 

Avgränsat ansvarsområde 

• Ombudets uppdrag är avgränsat. Ombudet har inte som uppgift att hantera 

anmälningar eller misstankar om vetenskaplig oredlighet. Ombudet ska om 

sådant kommer till dennas kännedom hänvisa ärenden vidare, i första hand till 

den för verksamheten ansvariga prefekten. 



 

Fokus på etik och god forskningssed för forskning av 
hög kvalitet 

Det vetenskapliga ombudet ska bidra till att säkerställa att forskningen vid 

Ekonomihögskolan håller hög kvalitet genom att den bedrivs i vetenskaplig framkant i 

beaktande av forskningsetiska principer och god forskningssed. Forskningsetiska 

principer är i linje med rådande regelverk, bl.a. för etikprövning och hantering av 

personuppgifter och god forskningssed innebär att verksamheten bedrivs i linje med 

deklarationer om författarskap och intressekonflikter. 

Det vetenskapliga ombudet har en viktig roll att spela i den fortsatta uppbyggnaden av 

god forskningskultur med fokus på forskning av hög kvalitet för vilken det omgivande 

samhällets förtroende är stort. 

Funktionen som vetenskapligt ombud ska innehas av en erfaren forskare med kunskap 

om det regelverk som styr forskningen enligt olika dimensioner. Ombudet är varken del 

av fakultets- eller institutionsledning och har inte andra uppdrag som inkräktar på 

dennas oberoende. 

Vetenskapligt ombud vid Ekonomihögskolan 2023-
2025 

Docent Jonas Helgertz (Ekonomisk-historiska institutionen) är utsedd till vetenskapligt 

ombud vid Ekonomihögskolan för en period av tre år fr.o.m. den 1 januari 2023. 


