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Etikpolicy för Skolforskningsinstitutet 
I Skolforskningsinstitutets etikpolicy redovisar institutet riktlinjer för den 
verksamhet som bedrivs – hur vi genomför vårt arbete, hur vi bemöter 
varandra, samt hur vi förhåller oss till vår omvärld. Policyn är avsedd att 
fungera som vägledning för samtliga anställda vid institutet.  

Skolforskningsinstitutet har en verksamhet som kännetecknas av att även 
andra personer än institutets egna anställda deltar i institutets arbete på 
ett sätt som har betydelse för institutets verksamhet och hur denna upp-
fattas av vår omvärld. Det handlar om ledamöter i skolforskningsnämn-
den och det vetenskapliga rådet, experter som deltar i arbetet med att 
sammanställa systematiska översikter, experter som deltar i granskningen 
av ansökningar om forskningsmedel samt personer som ingår i olika 
referensgrupper. Även dessa personer omfattas därför av denna policy 
och har ett ansvar för att arbetet genomförs i enlighet med policyn.  

Det är inte möjligt att förutse samtliga enskilda situationer och frågor som 
kan uppkomma till exempel när det gäller bedömning av ansökningar 
samt beviljande av forskningsmedel. Därför är det nödvändigt att alla som 
är anställda på institutet, eller som i övrigt på ett eller annat sätt deltar i 
Skolforskningsinstitutets arbete och representerar institutet, diskuterar 
problem som uppstår och stödjer sig på och agerar i enlighet med fast-
ställda riktlinjer. 

Gemensamma förhållningssätt 

Allt arbete utförs på ett sakligt, öppet, opartiskt och professionellt sätt. 

Våra beslut baseras på bästa vetenskapliga och professionella praxis efter 
noggrann genomlysning. 

Vi förmedlar enhetliga budskap och redovisar öppet grunderna för våra 
ställningstaganden. 
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Inkomna handlingar behandlas opartiskt och i enlighet med Skolforsk-
ningsinstitutets riktlinjer. 

Vi står fria från särintressen och personliga åsikter när vi utför våra upp-
gifter. 

Vi samarbetar och använder oss både av varandras och andras kunskaper 
för bästa resultat. 

Vi är trovärdiga, dvs. vi är lyhörda för våra målgruppers behov och vi be-
möter vår omvärld och varandra med respekt. 

Vi är tillgängliga och i vår kommunikation strävar vi efter att vara begrip-
liga och uttrycka oss klart och tydligt. 

Riktlinjer för arbetet i projekt och beredningsgrupper 

Nedan beskrivs de riktlinjer som ska styra Skolforskningsinstitutets 
arbete. De är avsedda som vägledning för såväl institutets medarbetare 
som anlitade experter. 

 Ämbetsansvar. Personliga hänsynstaganden eller preferenser får inte 
leda till partiska bedömningar av ärenden som rör forskningsbidrag 
eller bedömningar av andras forskning. 

 Själv bedöma och öppet redovisa eventuella kopplingar (jäv) som 
kan vara av betydelse för en opartisk bedömning av ansökningar om 
forskningsmedel eller forskningsresultat (till exempel forsknings-
artiklar). En hög personlig integritet förutsätts. 

 Ta del av Skolforskningsinstitutets jävspolicy och verka för att den 
följs i verksamhetens olika delar. Jävspolicyn ska till exempel tilläm-
pas i samband med bedömningar av andras forskning som görs i sam-
band med arbetet med att sammanställa systematiska översikter och 
vid beredning av ansökningar om förskningsmedel. 

 För mer information om jäv och jävsliknande situationer se Skolforsk-
ningsinstitutets jävspolicy. 

 Arbetet i en beredningsgrupp ska främja vetenskaplig trovärdighet 
genom att sakligt bedöma ansökningar och andra handlingar som 
inkommit i anslutning till institutets utlysningar av forskningsmedel. 
Omdömen och skriftliga yttranden med anledning av ansökningar ska 
formuleras sakligt och på ett rättvist sätt och så objektivt som möjligt 
redovisa sökandens och ansökans vetenskapliga förtjänster och svag-
heter. 

 Arbetet i en projektgrupp för en systematisk översikt ska främja 
vetenskaplig trovärdighet genom en saklig bedömning av de 
forskningsresultat som utgör underlag för den systematiska över-
sikten (rapporter, artiklar, bokkapitel etc.) Bedömningar av studier 
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ska formuleras sakligt och på ett rättvist sätt och så objektivt som 
möjligt redovisa studiernas vetenskapliga förtjänster och svagheter. 

 Information från forskare får inte utnyttjas. Information som 
lämnats via ansökningar eller till institutet på annat sätt får inte 
utnyttjas för att gynna den egna forskningen, eller på bekostnad av 
andras verksamhet skapa sig eller sig närstående kollegor veten-
skapliga fördelar. 

 Visa respekt för andra forskare och deras arbete. Vara uppmärksam 
på att skolning inom det egna ämnet kan leda till fördomar mot av-
vikande vetenskapliga synsätt. Nedlåtande uttalanden och ogrundade 
påståenden i skriftlig eller muntlig form om forskarkollegor och 
forskargrupper eller deras forskningsarbete får inte förekomma. 

 När ansökningar om forskningsmedel granskas ska bedömningen 
grundas på de bedömningskriterier som fastställts av Skolforsknings-
institutet. Sökandens kvalifikationer ska sättas i relation till övriga 
sökandes motsvarande kvalifikationer. Någon diskriminering på 
grund av kön, ras, etnisk tillhörighet eller dylikt får inte förekomma. 

 


