
Beslutad i Psykologiska institutionens styrelse 2022-02-22. 

Etikdeklaration i samband med självständigt arbete 

Undertecknade handledare och student har tagit del av Lag om etikprövning som avser forskning 

på människor (2003:460; https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460) och 

kommer att genomföra det självständiga arbetet enligt de principer som framgår där. 

Det betyder att vi kommer att inhämta skriftligt eller muntligt samtycke om deltagande efter att 

forskningspersoner/ undersökningsdeltagare blivit informerade om undersökningens syfte, 

vilka metoder som kommer att användas, eventuella risker som deltagande kan innebära, vem 

som är ansvarig, och att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att detta får 

några negativa konsekvenser, jämför https://etikprovningsmyndigheten.se. 

Vi är införstådda med att självständiga arbeten som genomförs inom ramen för 

forskningsprojekt som godkänts av Etikprövningsmyndigheten, ska genomföras i linje med detta 

godkännande. 

Vi är också införstådda med att studentinitierade projekt, som vanligtvis inte genomgår etik-

prövning, ska genomföras i enlighet med gällande lagar1. Det betyder att studenter i dessa fall 

inte får samla in känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott. 

I de fall studenter samlar egna data ska datainsamlingar genomföras på svenska eller engelska. 

Handledare ska ha tillgång till samt förvara datamaterial (transkriptioner av intervjuer, rådatafil 

för kvantitativa data) i kopia på Stockholms universitet minst tills att det självständiga arbetet är 

betygsatt. 

I de fall studenter genomför intervjustudier ska intervjupersoner innan intervjun påbörjas noga 

informeras om villkor för deltagande (dvs ämnesområdet för intervju, hur data kommer att 

hanteras, avidentifieras och/eller destrueras, samt om att datamaterialet kan komma att nyttjas 

i forskningssyfte). 

I de fall undersökningen inte går att genomföra om forskningspersonerna i förväg informeras om 

dess syfte, kommer de att erhålla denna information så snart som möjligt efter sitt deltagande.  För 

försöksdeltagare   som  är yngre  än  15  år  kommer    vi   att  inhämta  samtycke  såväl   av    deras målsmän 

som av dem  själva. 

1 Dataskyddsförordningen (GDPR) samt beslut som fattats kring självständiga arbeten i lokal institutionsstyrelse. 



Ange vad som gäller för det aktuella självständiga arbetet 

Ja, studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Dnr:   
(Om ja behöver ni inte besvara fler frågor, men kom ihåg att skriva under blanketten. Validerade digitala 
underskrifter är godkända.) 

 

Det självständiga arbetet kommer att: 
 

1. behandla känsliga personuppgifter enligt GDPR, t ex uppgifter om 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, 

genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar 

en person samt uppgifter om lagöverträdelser. 

Ja Nej 

2. använda en metod som innebär ett fysiskt ingrepp på forsknings-

person/undersökningsdeltagare. 

Ja Nej 

3. använda en metod som syftar till att påverka forskningsperson/ 

undersökningsdeltagare fysiskt eller psykiskt. 

Ja Nej 

4. kunna innebära en risk för psykisk eller fysisk skada för åtminstone 

vissa forskningspersoner/undersökningsdeltagare. 

Ja Nej 

5. studera biologiskt material som har tagits från en levande person och 

som kan härledas till denna. 

Ja Nej 

6. inkludera inspelning av intervjuer enbart med ljudupptagning, d v s 

utan bild. 

Ja Nej 

7. inkludera datainsamling på svenska eller engelska. Ja Nej 

 

Om någon av punkterna 1–5 besvarats med Ja ska undersökningens syfte och metoder beskrivas i 

detalj och inlämnas till kursansvarig, tillsammans med slutversionen av det material som kommer att 

användas för datainsamlingen (frågeformulär, intervjuguide, försöksprotokoll eller motsv.), 

informationen till deltagare, samt uppgift om hur samtycke kommer att inhämtas och i före-

kommande fall samtyckesblankett. Datainsamling får inte påbörjas innan materialet godkänts av 

kursansvarig. 
 
Fyll i datum, namn och kurs/program, spara och signera sedan dokumentet i e-signaturtjänsten eduSign med hjälp av ditt 
universitetskonto: https://edusign.sunet.se/ 

Studenter 

Datum   Namn    Kurs/program 
 
 
 
 

Handledare 

Datum   Namn 
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