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Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens genomförande
och kvalitet och för hur forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vetenskapen och vårt samhälle – idag och i framtiden.
Vissa etiska frågor regleras genom lagstiftning. När det gäller
etikprövningsfrågor beslutade HT-fakulteterna våren 2017 att
ge professor Ulf Görman – under lång tid vetenskaplig sekreterare för den regionala etikprövningsnämnden i Lund – i uppgift att, med utgångspunkt i sin erfarenhet om de frågor som
brukar ställas till nämnden och med den kunskap om humanistisk och teologisk forskning som han har, ge en kortfattad
överblick och ingång till etikprövningslagen. HT-fakulteterna
ser som en av sina viktiga uppgifter att doktorander, forskare
och lärare är insatta i lagstiftning om etikprövning och har en
aktiv diskussion kring forskningsetiska frågor.
Det dokument som här följer har karaktär av en lathund till
hjälp för HT:s anställda. Lathunden ska ses som en ingång,
eller genväg till nuvarande kunskapsläge. Den ersätter däremot
inte ansvaret att löpande hålla sig informerad och uppdaterad
om gällande lagstiftning på etikprövningsområdet. För kontinuerlig uppdatering hänvisas till www.forskningsetik.lu.se/
forskningsetisk-information/lankar och www.codex.vr.se/
index.shtml

Etikfrågor i samband med studentarbeten tas endast upp i
förbigående i den lathund som nu föreligger.
Ett särskilt dokument som beaktar studentarbeten är under utarbetande.
HT-fakulteternas ledning överlämnar härmed Ulf Görmans
dokument för vidarebefordran och spridning inom fakulteterna. Ulf Görman har däremot även framgent upphovsrätt
till dokumentet.
Lund, 22 november 2017
Lynn Åkesson och Johannes Persson
Dekan och prodekan vid HT-fakulteterna,
Lunds universitet
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INLEDNING
Syftet med denna lathund är i första hand att beskriva vad
forskare inom humaniora och teologi behöver känna till och
beakta när de planerar forskning som innefattar människor
eller information om människor, och när de då överväger om
etikprövning krävs och hur en ansökan i så fall ska utformas.
Den innehåller information om praxis och ger råd särskilt riktade till forskare inom HT-området.
Informationen är också relevant i utbildningen. De självständiga
arbeten som studenter utför, i synnerhet examensarbeten och
forskarförberedande uppsatser, ska bland annat vara en träning
i att beakta och visa prov på ett etiskt förhållningssätt. I ett
särskilt avsnitt diskuteras frågor som aktualiseras när studenter
i grundläggande och avancerad utbildning arbetar med frågor
och material som involverar människor eller information om
människor. De särskilda frågor som aktualiseras hänger samman
med att utbildningen står på tröskeln till forskningen och är en
träning för framtida forskning eller konsumtion av forskning.
Jag har lång erfarenhet av etisk granskning av forskning i en
svensk etikprövningsnämnd och av etisk granskning av den
forskning som EU-kommissionen finansierar. Den information
om praxis och de råd som presenteras i denna skrift är baserad
på dessa erfarenheter, men de är endast erfarenhetsbaserade
råd och utgör inte någon officiell tolkning av gällande bestämmelser.

Organisationen och lagstiftningen kring etikprövning av forskning är för närvarande under utredning. Det innebär att de
rutiner som beskrivs i detta dokument kan komma att ändras
i en nära framtid.1
Etikprövningsfrågorna är en avgränsad del av forskningsetiken.
Ett etiskt acceptabelt förhållningssätt i forskning kräver också
bland annat att man undviker oredlighet i forskning. Enligt
Vetenskapsrådets nuvarande praxis definieras oredlighet som
”handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka
leder till falska eller förvrängda resultat eller ger vilseledande
uppgifter om en persons insatser i forskningen”. Oredlighetsbegreppet och hanteringen av oredlighet i forskning är
liksom etikprövningsfrågorna under utredning för närvarande.
Förändringar i lagstiftningen kan även här förväntas. Det forskningsetiska begreppet ”god forskningssed” är i sin tur vidare
och innefattar etiska hänsynstaganden som inte nödvändigtvis
är lagstadgade. 2 Några ingångar för den som vill sätta sig in
i ett etiskt förhållningssätt i denna vidare mening är följande:
På Lunds universitets sida för forskningsetik finns information
om etiska riktlinjer och lagar som rör forskningsprocessen. I
Se Utredningen om översyn av etikprövningen U 2016:02; Tilläggsdirektiv
till Utredningen om översyn av etikprövningen U 2016:02 samt En ny organisation för etikprövning av forskning Ds 2016:46.

1

2
Se Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
SOU 2017:10.
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centrum är det svenska regelverket samt föreskrifter vid Lunds
universitet. Här finns även kontaktuppgifter till personer, institutioner och myndigheter med särskilt ansvar för att svara på
frågor rörande det forskningsetiska regelverket.
www.forskningsetik.lu.se
Vetenskapsrådet ger i den lilla boken God forskningssed en
överblick över de viktigaste vetenskapsetiska frågorna och hur
dessa bör hanteras.
God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie
1:2011.
Vetenskapsrådet driver också tillsammans med Uppsala universitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och
riktlinjer för forskning. Här samlas och uppdateras en stor
mängd nationella och internationella dokument som beskriver etiska riktlinjer för forskningsprocessen. CODEX innehåller
både övergripande material och anvisningar för många olika
specifika forskningsinriktningar.
www.CODEX.vr.se

FORSKNING SOM INVOLVERAR MÄNNISKOR
De viktigaste dokument för att skydda människor som är relevanta i forskningen i humaniora och teologi är personuppgiftslagen och etikprövningslagen. Alla forskare som planerar
att arbeta med information om människor måste känna till

och följa personuppgiftslagen. Detta gäller både om forskaren
samlar in informationen från personerna själva och om han
eller hon återanvänder information som tidigare samlats in.
Alla forskare som planerar att arbeta med
• känsliga personuppgifter eller uppgifter om brottslighet
• försök som syftar till att påverka människor, eller
• försök som utsätter de medverkande för risker
är också skyldiga att känna till och följa etikprövningslagen, att
ansöka om etikprövning av sin forskning, och att inte påbörja
forskningen förrän han eller hon fått ett etiskt godkännande.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Allmänt om personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen sätter upp regler och gränser för all behandling av personuppgifter och inte bara för forskning. En
rad verksamheter undantas från personuppgiftslagen, som
exempelvis hälso- och sjukvård, där särskilda bestämmelser
ger dem som arbetar där större befogenheter att behandla
personuppgifter om hälsa, men också begränsningar. Personuppgiftslagen är tillämplig på all forskning som bedrivs inom
humaniora och teologi.
Personuppgiftslagen är insatt i ett internationellt sammanhang. Europeiska unionens dataskyddsdirektiv innehåller
gemensamma bestämmelser för hur alla medlemsstater ska
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lägga upp sin nationella lagstiftning.3 Den svenska personuppgiftslagen är den svenska tillämpningen av detta direktiv.
Datainspektionen är den myndighet vars uppgift är att utöva
tillsyn över att behandlingen av personuppgifter inte leder till
otillbörliga intrång i enskilda personers integritet. Datainspektionen har god information om bestämmelser och praxis på
sin hemsida.
www.datainspektionen.se
Datainspektionen har också ett dataskyddsombud på större
arbetsplatser som hanterar personuppgifter, bland annat vid
Lunds universitet. Dessutom har datainspektionen en kontaktverksamhet dit man kan vända sig med frågor om inte
hemsidan eller dataskyddsombudet ger tillräckliga svar.
Det är viktigt för alla forskare att ha klart för sig vad en personuppgift är och vilka bestämmelser och begränsningar som
finns för att behandla personuppgifter i forskningen.
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Namn eller
personnummer är de tydligaste exemplen på sådant som gör

3
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober
1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

att en information kan direkt knytas till en bestämd person.
Men det finns också många andra omständigheter som gör
att exempelvis forskningsdata utgör personuppgifter. Med
indirekt identifiering avses att någon som skaffar sig tillgång
till informationen kan ta reda på vem uppgifterna avser, även
om information inte innehåller direkta identifikatorer. Några
vanliga exempel på indirekt identifierbara data är:
• Information som med enkla medel kan hänföras till en
bestämd person, som e-postadress eller mobiltelefonnummer.
• Information som tillsammans med ytterligare någon eller några andra uppgifter entydigt kan hänföras till en
bestämd person, som bostadsadress eller GPS-data för
bostaden.
• Indirekt identifiering är också möjlig om den som skaffar
sig tillgång till materialet kan ringa in vem uppgifterna
avser med hjälp av några specifika men var för sig anonyma uppgifter. Det har gjorts en del studier av hur mycket
information som krävs för att kunna göra en sådan indirekt
identifiering, och man har då gjort bedömningen att det
kan räcka med 3–5 specifika uppgifter för att också i ett
stort material ringa in vem uppgifterna avser.
Personuppgiftslagen ställer krav på att den som hanterar sådana uppgifter ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.
Det är vanligt att forskare på olika sätt avidentifierar material
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som innehåller data om enskilda personer, dvs. vidtar åtgärder
som försvårar identifiering. Detta är korrekt och lämpligt, men
uppgifterna ska ändå anses vara personuppgifter.
• Om man döljer informationen bakom ett lösenord är det
ändå personuppgifter.
• Om man krypterar materialet är det ändå personuppgifter.
• Om man ersätter de berördas namn med ett kodnummer
och upprättar en särskild kodlista, en s.k. kodnyckel, och
förvarar den på annan plats, så är de kodade uppgifterna
indirekt identifierbara personuppgifter.
• När någon annan än forskaren själv har kodnyckeln brukar
uppgifterna beskrivas som länkade. Också länkade uppgifter är indirekt identifierbara personuppgifter.
Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter och skyddas
inte av personuppgiftslagen. De får alltså användas fritt i
forskningen utan etikprövning. Man måste dock ta hänsyn till
att en uppgift om en avliden kan innehålla upplysningar som
sekundärt avslöjar information om anhöriga som är i livet. Då
är det också fråga om en personuppgift om den anhörige,
uppgifterna skyddas av personuppgiftslagen, och forskningen
kräver etiskt godkännande om det är fråga om känsliga personuppgifter.
Det avgörande för om en forskares arbete utgör behandling av
personuppgifter är inte bara hur redovisningen sker, utan allt
arbete i projektet ska beaktas. Huvudprincipen kan sägas vara

att om forskarna i projektet har tillgång till och på något sätt
behandlar data på individnivå, så ska det anses att projektet
innefattar behandling av personuppgifter.
Vad innebär behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är:
Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga
om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk
väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning,
inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av
uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. (3 § personuppgiftslagen)
När en forskare skaffar sig tillgång till information som direkt
eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet,
så är alltså all hantering av materialet en behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagens regler och begränsningar
gäller alla arbetssätt som ryms under beskrivningen ovan, inte
bara datoriserad informationsbehandling.
Det finns en undantagsregel (5a § personuppgiftslagen) enligt
vilken personuppgiftslagens begränsningar för behandling av
personuppgifter inte behöver tillämpas på arbete med ostrukturerat material. Etikprövningsnämnderna har dock vid en rad
tillfällen bedömt att detta inte är tillämpligt på vetenskapligt
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arbete. Vetenskapligt arbete syftar till att bearbeta ett material
på ett strukturerat sätt för att nå ett visst resultat. Även om
de rådata en forskare arbetar med är ostrukturerade, så anses
det alltså att forskningsproceduren innebär att materialet
struktureras på ett eller annat sätt. Räkna därför alltid med
att personuppgiftslagen och dess begränsningar ska tillämpas
vid forskningsarbete med personuppgifter.
Personuppgifter får som huvudregel behandlas bara under ett
antal förutsättningar som redovisas i 10 § personuppgiftslagen.
De som främst är relevanta vid arbete inom HT-fakulteterna är
följande.
• om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen
• om behandlingen är nödvändig för att en arbetsuppgift av
allmänt intresse ska kunna utföras.
Forskning uppfattas som en arbetsuppgift av allmänt intresse
och behandling av personuppgifter får därför utföras inom
ramen för forskning med hänsyn till denna regel. Den är inte
tillämplig på studenter, men studenter får, liksom vem som
helst, behandla personuppgifter efter samtycke från den som
uppgifterna avser. Det finns en rad krav på hur samtycke ska
utformas och genomföras, som redovisas längre fram. Ingen
av dessa bestämmelser är dock tillämplig på känsliga personuppgifter, utan för behandling av sådana gäller särskilda, mera
detaljerade och begränsande förutsättningar.

Begreppet känsliga personuppgifter avser enligt dataskyddsdirektivet ”uppgifter som på grund av sin natur kan kränka
grundläggande fri- och rättigheter eller privatlivets helgd”. Alla
sådana uppgifter ska vara föremål för särskilt skydd, också i
samband med forskning, eftersom behandlingen kan medföra risker för den berörda personens integritet och säkerhet.
Huvudregeln är att behandling av känsliga personuppgifter är
förbjuden, med några begränsade undantag. Ett av dessa är
att känsliga personuppgifter får behandlas för forskning om
behandlingen har godkänts av en etikprövningsnämnd.
Begränsningarna i personuppgiftslagen när det gäller behandling av känsliga personuppgifter är tillämpliga även om
en personuppgift har offentliggjorts. Det enda undantaget i
det avseendet är om den registrerade på ett tydligt sätt själv
offentliggjort uppgifterna.
De fyra grundläggande rättigheterna vid
personuppgiftsbehandling
Personuppgiftslagen är den svenska tillämpningen av EUparlamentets och rådets dataskyddsdirektiv. Ett vanligt sätt
att sammanfatta vilka rättigheter som den registrerade (alltså
den som uppgifterna avser) har enligt direktivet är följande:
• Rättigheten att få information om att, hur och varför uppgifter om henne eller honom samlas in.
• Rättigheten att få tillgång till och möjlighet att korrigera
uppgifterna.
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• Rättigheten att motsätta sig behandlingen.
• Rättigheten att alla uppgifter behandlas under konfidentialitet.
Beträffande känsliga personuppgifter, så granskas dessa villkor
av den etikprövningsnämnd som godkänner forskningen. När
det gäller frågan hur dessa rättigheter ska tillämpas i praktiken
har det utvecklats en tydlig och detaljerad praxis i samband
med etikprövning av forskning, och den diskuteras under avsnittet om etikprövning.
Datainspektionen har tillsammans med några andra myndigheter gett ut en handbok som kan användas som stöd vid
forskning som inte innefattar känsliga personuppgifter:
Personuppgifter i forskning – vilka regler gäller? Uppdaterad
i mars 2013
www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-pulforskning.pdf
Personuppgiftsbehandling ska anmälas till
personuppgiftsombudet
All personuppgiftsbehandling ska kunna kontrolleras av
den nationella dataskyddsmyndigheten. Det finns därför en
bestämmelse i personuppgiftslagen att all personuppgiftsbehandling ska anmälas till dataskyddsombudet om ett sådant
finns, och i annat fall till Datainspektionen. När en forskare
vid Lunds universitet planerar personuppgiftsbehandling i sin

forskning ska hon eller han anmäla detta till dataskyddsombudet. Blanketten för anmälan finns på följande länk:
www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.
lu.se/files/blankett_for_anmalan_om_behandling_av_personuppgift.pdf
Personuppgiftsbehandling i framtiden
Europaparlamentet och Europeiska Rådet har beslutat ersätta
dataskyddsdirektivet med en dataskyddsförordning. Den är
redan fastställd och offentliggjord och träder i kraft den 25
maj 2018.4 Den kommer då att bli bindande och tillämplig i alla
medlemsländer i EU och ersätta inte bara dataskyddsdirektivet,
utan även de nationella dataskyddslagarna, bland annat den
svenska personuppgiftslagen.
Dessförinnan pågår ett arbete med att anpassa den svenska
lagstiftningen. Det finns vissa möjligheter för medlemsländerna att göra lokala tillämpningar av förordningen. Det är
därför inte helt klart hur bestämmelserna för personuppgiftshantering kommer att förändras i detalj. När det gäller anmälan
till personuppgiftsombudet, så finns det anledning att tro att
denna kommer att avskaffas, eftersom förordningen är tydlig
på denna punkt.

Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (EU)
2016/679.
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ETIKPRÖVNINGEN
Dåliga erfarenheter av tidigare forskning som involverar människor har medfört att lagstiftare världen över har satt upp
både regler för och kontrollmekanismer för sådan forskning. I
Sverige kommer dessa regler till uttryck i etikprövningslagen,
och den primära kontrollmekanismen är etikprövningen, som
innebär att all forskningsverksamhet som omfattas av lagen
ska etikprövas innan den får påbörjas.
De centrala uppgifterna för etikprövningen är att skydda
forskningspersonernas integritet och säkerhet, och att granska forskningens värde och väga den mot de risker som den
innebär för forskningspersonerna. Några huvudregler vid
etikprövningen är:
• Forskningens nytta ska överväga dess risker.
• Forskningspersonernas säkerhet och integritet ska tillmätas
större betydelse än samhällets intresse.
Det finns 6 regionala etikprövningsnämnder. Etikprövningsnämnden i Lund har Skåne, Blekinge och Halland som sitt
upptagningsområde. En etikprövningsnämnd består av 10
forskare som representerar olika kompetenser, 5 företrädare
för allmänheten, och en ordförande som är eller har varit domare. Det finns flera avdelningar för olika forskningsområden.
Beslut av en etikprövningsnämnd kan överklagas till Centrala
etikprövningsnämnden som fattar prejudicerande beslut.

Regeringen har beslutat att etikprövningen i princip ska finansieras av forskningen. Det utgår därför en avgift, som 2017 är
5000 kr för en ansökan och 2000 för en ändringsansökan.
Avgifter överförs direkt till regeringens konto. Den enskilda
etikprövningsnämndens arbete finansieras genom statsbudgeten.
En etikprövning är en relativt omständlig procedur. Mycket
material ska produceras och samlas ihop och en ansökan om
godkännande enligt etikprövningslagen ska lämnas in. Projektets uppläggning, ska redovisas i detalj. Detta betyder en
beskrivning av bland annat rekryteringsprocessen, de data
som inhämtas, variabler som används i analysen, varifrån data
hämtas etc. Säkerhetsåtgärder vid datahantering ska redovisas.
All information som kommuniceras med forskningspersonerna
ska bifogas ansökan i slutligt skick. Det gäller i första hand
forskningspersonsinformation, samtyckesblanketter, enkäter
och guider och liknande material. Själva ansökningsblanketten
ska fyllas i på svenska, med hänsyn till allmänrepresentanterna.
Ett forskningsprotokoll ska också bifogas. Detta ska inte bara
vara en kopia på ansökan, utan ska fungera som referensmaterial när de vetenskapliga ledamöterna behöver detaljerad
information om hur undersökningarna i detalj ska genomföras.
Själva proceduren tar åtminstone en månad, ofta ett par månader. Det är vanligt att nämnden ställer frågor om inte ansökan
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är helt tydlig. Den sökande bereds då ”tillfälle att komplettera
ansökan”. En sådan begäran om kompletterande information
innebär oftast att nämnden vill veta mer om detaljer i projektet
och dess genomförande. Men nämnden kan också föreslå en
översyn av projektets design i olika avseenden.
Den följande beskrivningen tar i första hand upp sådana frågor
som kan bli aktuella för forskare inom HT-området.

VAD SKA ETIKPRÖVAS?
Forskning som omfattas av etikprövningslagen får bara utföras om den har godkänts vid en etikprövning. Beträffande
forskningen inom HT-området gäller detta alla undersökningar
som innefattar
• behandling av känsliga personuppgifter som avslöjar
– ras eller etniskt ursprung
– politiska åsikter
– religiös eller filosofisk övertygelse
– medlemskap i fackförening
– eller personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv
• behandling av personuppgifter om brottslighet5
• försök som
– syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller
psykiskt
5

För detaljerad beskrivning se nedan.

– innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen
fysiskt eller psykiskt.6
Begreppet forskningsperson används i etikprövningslagen för
att beteckna den levande människa som forskningen avser.
När är dessa kriterier tillämpliga?
Vid etikprövningen aktualiseras ofta frågan när något av dessa
kriterier är tillämpliga. Den praxis som utvecklats innebär att
forskaren anses samla in känsliga personuppgifter om bland
annat något av följande gäller:
• någon av de känsliga faktorerna är ett av kriterierna för
rekrytering till studien, t.ex. om forskaren rekryterar personer med någon särskild religiös övertygelse eller ett särskilt
hälsoproblem,
• forskaren ställer direkta frågor som har anknytning till
någon av de känsliga faktorerna,
• forskaren ställer öppna frågor, där det inte är osannolikt
att svaren kan ge information som har att göra med någon
av de känsliga faktorerna,
• andra omständigheter i undersökningen gör att det inte
är osannolikt att information om någon av de känsliga
faktorerna kan komma att avslöjas.
6
4 § etikprövningslagen nämner också forskning som innebär ett
fysiskt ingrepp eller avser studier på biologiskt material. Eftersom
sådan forskning knappast kommer i fråga inom humaniora och teologi diskuteras den inte här.
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Med begreppet inte osannolikt avses här att det går att urskilja
en risk, men den behöver inte vara stor.
Ras eller etniskt ursprung
Man frågar ibland varför personuppgiftslagen använder begreppet ”ras” som många idag uppfattar som obsolet. Skälet
är att personuppgiftslagen följer dataskyddsdirektivet, som
talar om ”racial or ethnic origin”. Praxis idag innebär att man
tillämpar bestämmelsen på personuppgifter om etnicitet eller
etniskt ursprung.
Vilka uppgifter kan det då handla om? Syftet med bestämmelsen är att skydda personer som kan riskera diskriminering.
Därför har den i första hand tillämpats när det gäller minoritetsgrupper. Några exempel på faktorer som anses avslöja
etnicitet är hudfärg, modersmål – i synnerhet när det gäller
minoritetsspråk – eller flera uppgifter tillsammans, som namn
och språkkunskaper, eller medborgarskap tillsammans med
någon annan specifik uppgift.
Politiska åsikter
Bestämmelsen brukar i första hand användas för tillhörighet till
eller sympatier för ett politiskt parti, eller en bestämd uppfattning om hur samhället är eller bör vara organiserat. Handlingar
som utövande av djurrättsaktivism har ansetts avslöja en politisk åsikt, däremot inte endast medlemskap i en partipolitiskt
obunden intresseorganisation.

Religiös eller filosofisk övertygelse
Bestämmelsen brukar tillämpas för religiösa åsikter av en viss
substans. Det kan också exempelvis gälla uttalad ateism. Filosofisk övertygelse brukar i första hand tillämpas på filosofiska
åsikter av livsåskådningskaraktär.
Medlemskap i fackförening
Begreppet tillämpas på medlemskap i en organisation som ska
tillvarata arbetstagares intressen.
Hälsa
Bestämmelsen tillämpas i första hand på uppgifter om ohälsa.
Den har också åberopats vid uppgifter om missbruk. Relativt
detaljerade uppgifter som var för sig eller tillsammans gör att
de förmedlar information om personens hälsotillstånd får anses
vara känsliga personuppgifter, medan begreppet inte brukar
tillämpas på någon enstaka uppgift med mycket allmänt hållen
information.
Sexualliv
Begreppet har inte bara tillämpats på sexuella aktiviteter,
utan också på information om specifika sexuella böjelser eller
preferenser, och även på uppgifter om könsbyte. Begreppet
tillämpas inte på enbart uppgifter om kön eller civilstånd.
Uppgifter om brott
Anledningen att rätten till behandling av ”personuppgifter
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om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden” begränsas är att sådan information kan kränka den
registrerades integritet och leda till diskriminering. Bestämmelsen brukar tillämpas också på misstanke om brott. Observera
att begränsningen gäller fortsatt behandling i samband med
forskning även om informationen redan har offentliggjorts
exempelvis i en förteckning över domar, och även vid indirekt
identifierbarhet genom exempelvis målnummer.
Syftar till att påverka
Bestämmelsen tillämpas när forskaren avser att skapa en förändring hos forskningspersonen. Förändringen behöver inte
vara bestående. Experiment som syftar till att undersöka hur
personer agerar under stress och som inleds med en stressinduktion har till exempel ansetts tillståndspliktiga enligt denna
bestämmelse.
Risk att skada
Bestämmelsen ges en vid tillämpning och anses bland annat
innefatta studier som är fysiskt eller psykiskt påfrestande för
forskningspersonerna, till exempel där deltagande kan medföra obehag.
Frågan om det föreligger en uppenbar risk för skada ska bedömas innan eventuella skydds- och säkerhetsåtgärder vidtas. När
en undersökning kan medföra risker för forskningspersonerna
ska dessa identifieras och en plan för att minimera riskerna

ska upprättas. Är riskerna initialt uppenbara ska en ansökan
om etikprövning lämnas in. Sådan forskning är tillståndspliktig
även om forskarna är vana vid att hantera de risker som kan
uppstå eller om det finns etablerade säkerhetsrutiner i en viss
verksamhet.
Risk att skada kan vara aktuell vid sådana laboratorieexperiment som genomförs inom HT-fakulteterna. Etikprövningsnämnden har vid en rad tillfällen bedömt att studier med
ögonrörelsemätning kräver godkännande från etikprövningsnämnd. Nämnden har också bedömt att studier med t.ex.
EEG-utrustning som fästs på huvudet är tillståndspliktiga.
Videoinspelning som sker på distans har inte ansetts innebära
sådana risker att etikprövning krävs av detta skäl. Däremot
innebär sådan inspelning ett integritetsintrång där personer
kan identifieras, och om en videoinspelning innebär insamling av känsliga personuppgifter ska den etikprövas. En del
undersökningar kan också innebära en tydlig påfrestning eller
obehag för forskningspersonerna, vilket bedöms som en risk.

ÄR DET FORSKNING?
Den planerade verksamheten behöver också uppfylla innehållsliga krav på forskning. Med forskning menas enligt etikprövningslagen ”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt
arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på
vetenskaplig grund”. Även om det inte direkt framgår av defi-
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nitionen, så anses också icke-experimentell observationsforskning av olika slag utgöra forskning.
Etikprövningsnämnderna avvisar ibland en ansökan därför att
den planerade verksamheten inte bedöms som forskning. Vilka
synpunkter är då avgörande? Forskare är ofta oeniga med varandra om kvaliteten i andras forskning. Etikprövningen måste
förhålla sig till sådan vetenskaplig oenighet. Lösningen är att
om en forskningsmetod accepteras inom åtminstone en del
av den akademiska världen, så kan den också uppfattas som
forskning vid etikprövningen. Arbeten som ska ligga till grund
för en doktorsexamen eller har fått anslag från etablerade
forskningsfinansiärer ska i princip alltid anses utgöra forskning.
Ett projekt kan avvisas med argumentet att det inte är forskning, om det saknas vetenskapliga frågeställningar, om det är
uppenbart att arbetet inte ska genomföras med vetenskapliga
metoder, eller om det framstår som ett led i en marknadsföring. Det kan också avslås med hänvisning till att frågeställningarna inte kan besvaras med den redovisade metoden.
Ett forskningsprojekt granskas också med avseende på om
det kan bidra till forskningsläget. Etikprövningen ska skydda
forskningspersonernas integritet och säkerhet. Ett projekt kan
avslås för att den risk eller börda som projektet medför för
forskningspersonerna inte är motiverad av den vetenskapliga
vinst som kan uppnås.

Kvalitativa studier
En annan faktor som ska granskas är om undersökningen har
tillräcklig ”power”, vilket innebär att tillräckligt många personer ska involveras i undersökningen för att resultaten kan bli
statistiskt bärkraftiga. Eftersom deltagande i ett forskningsprojekt kan innebära en börda för deltagarna, ska inte heller
onödigt många forskningspersoner rekryteras. Denna faktor
avser förstås i första hand kvantitativa undersökningar, medan
det inom humaniora och teologi är vanligast med kvalitativa
studier. För kvalitativa studier uppfattas det ofta inte som
relevant att göra exakta beräkningar av hur många deltagare
som krävs för att uppnå signifikanta resultat, men det är ändå
rimligt att forskaren framhåller att det är fråga om en kvalitativ
studie och förklarar skälen för att välja ett visst antal deltagare.
Pilotprojekt
Pilotprojekt uppfyller inte alltid dessa vanliga krav på vetenskaplighet. Det är vanligt att ett sådant projekt bara är en
kartläggning eller engagerar ett begränsat antal deltagare. De
kan ändå godkännas om det är tydligt att de är hypotesgenererande och ingår i en långsiktig forskningsplan, även om
denna plan ännu inte är fastställd i sin helhet. I sådana fall
bör forskaren tydligt redovisa att arbetet ingår i ett sådant
sammanhang.
Registeruppbyggnad kontra forskning
Ett godkännande vid etikprövning kan endast lämnas för forsk-
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ning, och det ska avse ett bestämt forskningsprojekt. Detta
godkännande kan då omfatta den registeruppbyggnad eller
användning av ett befintligt register som krävs för det aktuella
projektet. Det går inte att få godkännande för att bara samla
in uppgifter för ett framtida men ännu inte planerat forskningsprojekt. Registeruppbyggnad som inte är knuten till ett
bestämt forskningsprojekt utgör inte i sig forskning och kan
därför inte få något godkännande.

PUBLICERINGENS BETYDELSE
Vid etikprövningen gäller att om ett planerat forskningsprojekt
genomförs av meriterade forskare som avser att publicera resultaten vetenskapligt, så är presumtionen att det är fråga om
forskning. Om resultaten endast ska spridas internt inom den
egna organisationen är presumtionen att det inte är forskning.
Detta illustrerar den tydliga anknytningen mellan vetenskapligt arbete och publicering. Vetenskapligt arbete ska syfta till
publicering. Publiceringen ska vara vetenskaplig, dvs. den ska
ingå i ett sammanhang där det tydligt framgår att det är ett
bidrag till vetenskapen.
I samband med etikprövningen talas det ofta i första hand
om vetenskapliga tidskrifter. Inom humaniora har denna typ
av vetenskaplig publicering inte haft samma dominerande
ställning som i många andra discipliner. Andra exempel är
doktorsavhandlingar, vetenskapliga monografier och kapitel

i antologier som gör anspråk på att redovisa vetenskapliga
resultat, däremot exempelvis inte läroböcker och annat undervisningsmaterial. Populärvetenskaplig litteratur utgör i första
hand sammanställningar av tidigare forskning.
För forskning som omfattas av etikprövningslagen krävs etikprövning. Om det inte finns en plan att publicera vetenskapligt
kan projektet inte få etiskt godkännande. Inom ramen för
forskning finns vissa friheter att göra sådant som inte annars
är tillåtet, och det finns samtidigt en rad krav som måste
uppfyllas. Forskaren måste därför alltid fatta beslut i förväg
om ifall ett arbete som planeras ska göra anspråk på att vara
vetenskapligt eller inte.
Ett arbete som redan genomförts och inte från början uppfattats som forskning kan inte i efterhand omdefinieras som
forskning och kan inte godkännas vid en etikprövning.

HUR AVGÖRA OM ETIKPRÖVNING KRÄVS?
Forskaren har själv ett ansvar för att bedöma om ett forskningsprojekt kan komma att samla in känsliga personuppgifter
eller ej och därmed att avgöra om en ansökan om etikprövning
ska göras eller inte. Men i oklara situationer rekommenderar
nämnden alltid att man ansöker om etikprövning. Forskaren
har ett straffansvar om han eller hon uppsåtligen bryter mot
kravet på etikprövning.
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Det kan ibland vara oklart om forskningen kan komma att
samla in känsliga personuppgifter eller inte. Ett exempel kan
illustrera detta. Det förekommer enkätundersökningar där
man frågar elever om deras synpunkter på en utbildning i
sexualkunskap. Vad kan då avgöra om arbetet behandlar
känsliga personuppgifter? Så länge de exempelvis svarar på
frågor ifall utbildningen är relevant och lärorik, så handlar allt
om utbildningen och inte om dem själva. Men om enkäten
eller en intervju kommer in på deras egna sexuella aktiviteter
eller preferenser så är det i stället känsliga personuppgifter
om dem själva. Motsvarande gäller om de berättar om andra
personer. Vid planering av enkätfrågor och intervjuer är det
viktigt att beakta denna fråga. Enkätformulär respektive intervjuguide ska alltid bifogas en ansökan om etikprövning i
slutligt skick, så att etikprövningsnämnden kan göra en egen
bedömning.
Om man sysslar med enkäter är det ju lätt att styra svaren, men
detta är svårare när det gäller intervjuer. Etikprövningsnämndens hållning är att om det inte är osannolikt att svaren vid en
intervju kommer att innefatta känsliga personuppgifter, så ska
studien betraktas som tillståndspliktig.
Några exempel på etikprövningsnämndens
bedömningar
Ljudinspelningar, exempelvis av en intervju eller en ljudinspelning som görs vid en observation, anses utgöra personupp-

gifter även om inga namn nämns, eftersom det går lätt för
den som känner en person att känna igen denne på rösten.
En forskare skulle kunna vilja intervjua personer som sysslar
med förbjudna verksamheter, t.ex. skadegörelse eller köp av
sexuella tjänster. Etikprövningsnämnden har i en rad sådana
fall bedömt att intervjuerna kommer att beröra känsliga personuppgifter eller uppgifter om brottslighet, och att undersökningen därför är tillståndspliktig.
Undersökningar om livskvalitet hos personer som tidigare haft
någon sjukdom anses också tillståndspliktiga.
Historisk forskning berörs inte av personuppgiftslagen eller
etikprövningslagen om den bara behandlar information om
personer som är avlidna och informationen inte indirekt kan
avslöja uppgifter om levande anhöriga. Men 1900-talshistoria
och nutidshistoria arbetar ofta med information om levande
personer, och när det är fråga om känsliga personuppgifter
uppfattas sådana undersökningar som tillståndspliktiga.
Två exempel kan illustrera bedömningar av denna gränsdragning vid registerforskning. En forskare ville få ut ett material
från SCB med poster om enskilda personer. Varje post identifierades med löpnummer och inga namn eller personnummer
skulle lämnas ut. SCB skulle inte bevara någon kodnyckel.
Etikprövningsnämnden ansåg att SCBs behandling av uppgif-
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terna föranleddes av forskningsprojektet och skulle innebära
behandling av känsliga personuppgifter, och att studien därför
var tillståndspliktig. Dessutom var den information om varje
person som skulle lämnas ut så omfattande att indirekt identifiering ansågs möjlig. Därför ställdes krav på datasäkerhet
hos forskaren för att skydda forskningspersonernas rätt till
konfidentialitet.

klargör vad som behöver etikprövas kan forskaren tydligt dra
slutsatser om behovet av etikprövning för kommande projekt.
Information om tredje person
Ibland planerar forskare intervjuer eller enkäter där man ber
forskningspersonen berätta om andra personer, till exempel en
sjuk anhörig. Det anses då att intervjuerna kommer att samla
in personuppgifter om denna tredje person. I sådana fall krävs
normalt att den anhörige får information om den planerade
undersökningen och får tillfälle att samtycka till eller avböja
att den intervjuade anhörige får lämna uppgifter.

En annan forskare ville få tillgång till ett datamaterial från
SCB via MONA, Microdata ONline Access. Detta innebär
att forskaren kan beställa aggregerade data, dvs. statistiska
frekvenser och korrelationer. Forskaren kan förbereda beställningen genom att få en översikt på sin egen dataskärm men
måste skriva på en förbindelse att inte kopiera några rådata.
Etikprövningsnämnden ansåg att SCBs behandling av uppgifterna föranleddes av forskningsprojektet och skulle innebära
behandling av känsliga personuppgifter, och att studien därför
var tillståndspliktig. Det material forskaren skulle få ut från
SCB och fortsättningsvis behandla skulle däremot enbart vara
statistik och inte personuppgifter. Därför ställdes inga krav på
datasäkerhet vid forskarens behandling av uppgifterna.

I samband med intervjuer med professionella aktörer kan en
intervju lätt leda till att forskningspersonen vill ta exempel
från verksamheten, och den informationen kan då komma att
avslöja känsliga personuppgifter om tredje person. Om omständigheterna är sådana att detta inte är osannolikt, även
om sådana personuppgifter inte behövs för forskningen, bör
forskaren redan i informationsbrevet nämna att forskningspersonen inte bör avslöja exempel som är av sådan karaktär att
den person som ärendet gäller kan kännas igen.

Om ett forskningsprojekt är sådant att det kan vara oklart ifall
det är tillståndspliktigt eller inte, så är det etikprövningsnämnden som bör göra den slutliga bedömningen, och nämnden rekommenderar därför alltid att man ska ansöka om etikprövning
i sådana fall. Först efter ett eller flera beslut som i liknande fall

REKRYTERINGSPROCESSEN
Processen för att rekrytera forskningspersoner till ett forskningsprojekt ska planeras med omsorg. Etikprövningsnämnden
lägger särskild vikt vid följande faktorer:
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De som tillfrågas om att medverka i ett forskningsprojekt ska
inte stå i något beroendeförhållande till den som genomför
rekryteringen. Tydliga exempel på beroendeförhållanden är
mellan lärare och studenter/elever, mellan anställda och chefer. Den som tillfrågas ska vidare få betänketid före beslut om
medverkan. Det ska också alltid vara tydligt att det är helt
frivilligt att medverka i ett forskningsprojekt.
Etikprövningsnämndens bedömning har vid många tillfällen
varit att rekryteringen i allmänhet bör genomföras i flera steg.
Den första kontakten kan ses som en intresseförfrågan, där
kortfattad information lämnas om vad projektet handlar om.
De som då uttrycker intresse får i nästa steg fullständig forskningspersonsinformation och tillfälle att ställa frågor. Därefter
ska den som uttryckt intresse få betänketid innan beslut om
medverkan i projektet.
Ofta ser forskaren det som värdefullt att en förmedlare som
redan känner de tilltänkta forskningspersonerna tar den första
kontakten. Nämnden har vid många tillfällen bedömt att det
acceptabelt att en sådan person gör en intresseförfrågan,
men att den fortsatta rekryteringsprocessen bör övertas av
en forskare som den tilltänkta forskningspersonen inte står i
beroendeförhållande till.

FORSKNINGSPERSONSINFORMATION
Den som rekryteras till ett forskningsprojekt ska få information
om den forskning som han eller hon förväntas medverka i. Ett
informationsblad ska innehålla en beskrivning av allt som den
tillfrågade behöver veta för att kunna avgöra om hon eller han
vill medverka i projektet. Det ska utformas med omsorg och
på ett sakligt sätt beskriva projektet. Det ska inte innehålla
några överord eller övertalande inslag. Här är det viktigaste
som behöver beskrivas:
• Forskningshuvudmannens brevhuvud ska användas. En
forskningshuvudman är normalt den organisation där huvudansvarig forskare har sin anställning vid genomförande
av ett forskningsprojekt.
• Projektets namn.
• Vad syftar undersökningen till?
• Hur går den till?
• Vad innebär det att medverka?
• Finns det några risker?
• Hur säkras uppgifternas konfidentialitet genom datasäkerhet?
• Hur får deltagarna information om resultaten?
• Utgår någon ersättning?
• Frivillighet:
– Ditt deltagande är helt frivilligt.
– Du kan när som helst utan att ange några skäl avbryta
ditt deltagande.
– Om du väljer att inte delta eller att avbryta ditt deltagan-
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de, kommer detta inte att få några negativa konsekvenser.
• Vem är huvudansvarig forskare?
• Kontaktuppgifter. Ange två fungerande kontaktuppgifter
för varje kontaktperson som nämns.
Informationen ska om möjligt lämnas både muntligt och skriftligt. Den som tillfrågas ska få möjlighet att ställa frågor.

avbryta mitt deltagande utan att ange några skäl.
• Jag samtycker till att delta i undersökningen.
• Underskrift.
Blanketter för information och samtycke ska upprättas i två
exemplar, och forskningspersonen ska alltid kunna behålla ett
exemplar av bägge.

En utförligare hjälpreda för att utforma ett informationsblad
finns på etikprövningsnämndernas hemsida:
http://www.epn.se/media/1025/vaegledning-till-forskningspersonsinformation.doc

Samtycke ska hämtas in innan en undersökning påbörjas.
Samtycke som hämtas in först efter det att en undersökning
genomförts godtas inte.

SAMTYCKE
Ett samtycke till medverkan i ett forskningsprojekt ska alltid
vara en frivillig, särskild och informerad viljeyttring. Samtycket
ska vara uttryckligt och preciserat till viss forskning. Samtycket
ska dokumenteras.
En samtyckesblankett ska vara kortfattad och inte innehålla
någon ny information. All information som behövs för att
avgöra om man vill medverka ska finnas i informationsbladet.
Det här ska framgå på samtyckesblanketten:
• Projektets namn.
• Jag har fått information om projektet och vad min medverkan innebär och fått tillfälle att ställa frågor.
• Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt,
och att jag kan avstå från att delta eller när som helst

INFORMATION TILL FORSKNINGSPERSONER I
SÄRSKILDA FALL
Muntlig och skriftlig information ska alltid lämnas på ett språk
som mottagaren förstår väl. Innehållet ska anpassas till mottagarens intellektuella och språkliga förmåga.
Det ställer särskilda krav på former och innehåll när man
vänder sig till barn. För forskningspersoner under 15 år ska
alltid vårdnadshavaren (bägge vårdnadshavarna vid gemensam
vårdnad) få informationen och fatta beslut om deltagande, och
barnet ska också få åldersanpassad information och möjlighet
att motsätta sig deltagande. Ungdomar mellan 15 och 18 år
som inser vad forskningen innebär för hans och hennes del ska
själva informeras och besluta om deltagande.
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Beträffande vuxna med begränsad beslutsförmåga, exempelvis
p.g.a. sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller psykisk störning,
behöver forskaren i samband med rekryteringen bedöma om
den berörde själv kan ta ställning till sitt deltagande och i så
fall anpassa informationen på lämpligt sätt. För personer som
saknar beslutsförmåga ska samråd ske i första hand med närmaste anhöriga eller i annat fall med god man om sådan finns
och det ingår i dennes uppdrag. Forskningspersonen ska alltid
själv beredas möjlighet att motsätta sig deltagande. Redovisa
alltid i ansökan om etikprövning vilka rutiner som ska användas
för att avgöra beslutsförmågan hos de som tillfrågas, och hur
rekryteringen sedan ska genomföras för att skydda integriteten
hos de som tillfrågas.
Vid fältforskning, inte minst i låg- och medelinkomstländer,
kan flera andra andra faktorer som begränsar deltagarnas
förmåga att tillgodogöra sig information aktualiseras. Forskaren bör identifiera sådana faktorer och redovisa hur de ska
hanteras för att tillvarata de tilltänkta forskningspersonernas
rättigheter.

NÄR BEHÖVS SAMTYCKE?
Informerat samtycke uppfattas som den procedur som normalt
garanterar skyddet av forskningspersonernas integritet. Det
är angeläget att forskare uppfattar informerat samtycke som
ett sätt att säkra att varje deltagare i en undersökning har fått

tillräcklig information och att deltagandet är frivilligt, och inte
bara en formalitet. Ibland gör olika omständigheter att detta
kan eller behöver genomföras på olika sätt.
Samtycke ska dokumenteras. Normalt görs detta skriftligt
genom att forskningspersonen undertecknar en samtyckesblankett. Men i vissa forskningsprojekt kan det vara lämpligt
att göra en ljud- eller videoinspelning av samtycket. Det gäller
exempelvis när det ändå görs en bandinspelning eller en videoinspelning av en intervju eller ett händelseförlopp.
Men det kan också vara fallet när en forskningsperson har
läs- och skrivsvårigheter på grund av sjukdom eller bristande
utbildning. När forskningspersoner av särskilda skäl inte vill
avslöja sin identitet eller inte kan skriva har nämnden också
godtagit att ett bomärke eller kryss eller liknande används.
Vid webbenkäter är det vanligt att den som loggar in möts
av en sida med fullständig forskningspersonsinformation och
därefter en fråga om man är beredd att delta i studien. Först
när man klickar JA förs man över till enkäten.
När forskaren har direktkontakt med forskningspersonerna är
det oftast oproblematiskt att ge muntlig och skriftlig information. Vid intervjuer ska forskningspersonen få muntlig och
skriftlig information i förväg och därefter betänketid, innan
en intervju påbörjas. I samband med intervjuer är det vanligt
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att ett aktivt beslut att delta i en intervju uppfattas som tillräckligt i stället för samtycke, och detta godtas också ofta av
etikprövningsnämnderna, om inte särskilda omständigheter
föreligger som gör forskningen särskilt känslig. Detsamma
gäller vid postenkäter.
Information och samtycke när uppgifter hämtas från
annan källa än forskningspersonen själv
När de personuppgifter som ska användas i ett forskningsprojekt inte hämtas in från forskningspersonen själv behöver
frågan om information lösas på annat sätt. Vilka krav som ska
ställas på hur information ska lämnas beror i stor utsträckning
på omständigheterna, och samråd med etikprövningsnämnden
rekommenderas. Några typfall och riktlinjer kan ändå urskiljas.
• Om forskaren vill hämta in och bearbeta känsliga personuppgifter från ett eller flera befintliga register av något
slag, ska forskningspersonerna i första hand informeras via
brev, eventuellt föregått av personlig kontakt. Forskningspersonsinformation ska då lämnas enligt anvisningarna i
tidigare avsnitt. Beroende på graden av integritetsintrång,
dvs. hur känslig och närgången informationen är, kan en
etikprövningsnämnd bedöma att skriftligt samtycke ska
krävas, eller att det räcker att de som tillfrågas erbjuds möjlighet att avböja medverkan. Detta s.k. opt-out-förfarande
innebär att det finns kontaktuppgifter och information om
hur man ska gå tillväga om man inte vill att ens uppgifter
ska användas i undersökningen.

• Om antalet forskningspersoner är så stort att detta skulle
innebära en oproportionerlig arbetsinsats behöver individuell information inte lämnas. Detta brukar bara anses
tillämpligt när antalet berörda överstiger ett par hundra
personer. Information kan då i stället lämnas på ett sådant
sätt att det i den mån det är möjligt kan nå de berörda.
Också i sådana fall anses det vanligen lämpligt med optout-förfarande.
Tidigare var det vanligt med annonsering i dagspress
för detta ändamål. Eftersom sådan information endast
blir tillgänglig vid ett bestämt tillfälle och för läsare av en
speciell tidning är det angeläget att finna andra informationsvägar. Etikprövningsnämnden har sedan en tid öppnat
möjligheten att information lämnas på forskningshuvudmannens hemsida och ligger kvar där så länge projektet
pågår. Formerna för att organisera denna information
hos skilda forskningshuvudmän är för närvarande under
utveckling.
• Om forskaren vill återanvända information som tidigare
har samlats in för ett annat forskningsprojekt ska det
först göras en bedömning av om det nya ändamålet täcks
av den information som forskningspersonerna fick och
det samtycke de lämnade i samband med det tidigare
projektet. Om det nya ändamålet täcks av den tidigare
informationen behöver ny information inte lämnas. Om
så inte är fallet ska ny information lämnas på något av de
sätt som angetts ovan. För att avgöra denna fråga gör man
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ofta en bedömning av om det finns anledning att tro att
forskningspersonerna skulle bli överraskade över att deras
uppgifter används i ett nytt sammanhang.

SÄKERHETEN VID DATAHANTERING
Etikprövningsnämnden skall göra en de facto-prövning av att
forskningspersonernas säkerhet och integritet värnas. Därför är
det inte tillräckligt att en forskare bara hänvisar till att den ena
eller den andra bestämmelsen kommer att följas. I stället ska
de procedurer för datasäkerhet som man planerar att använda
redovisas. Det ankommer sedan på etikprövningsnämnden att
granska och bedöma om dessa procedurer uppfyller de krav
som kan ställas.
Etikprövningsnämndens standardformulering för krav på datasäkerhet:
• Allt forskningsmaterial som innehåller känsliga personuppgifter ska förvaras i låsta skåp.
• Känsligt elektroniskt material ska lagras på separat krypterad hårddisk eller liknande, som förvaras i säkerhetsskåp.
• Beträffande allt forskningsmaterial gäller att endast personer direkt utsedda av den ansvarige forskaren ska ha
tillgång till uppgifterna.
• Kodnyckel och annat direkt identifierbart material, som
ljudinspelningar och samtyckesblanketter, ska förvaras
åtskilt från det kodade materialet.

• All bearbetning och förvaring av data ska äga rum på dator
eller annat medium utan anslutning till Internet.
Dessa regler är i första hand anpassade till dataförvaring som
styrs av en enskild forskare. Vid datahantering i nätverk där villkor för datahantering och lagring styrs centralt bör anvisningar
om tillämpningen av kravet på datasäkerhet kunna lämnas av
den enhet som har ansvar för datahantering, inom humaniora
och teologi av HT-fakulteternas IT-enhet.

ARKIVERING OCH GALLRING AV FORSKNINGSDATA
Det händer ibland att forskare planerar att förstöra det insamlade materialet omedelbart efter att ett projekt avslutats.
Detta är inte godtagbart, bland annat därför att de data som
utgör underlag för projektets resultat ska kunna granskas av
andra forskare.
Varje statlig myndighet ska ha en datahanteringsplan enligt
arkivlagen och Riksarkivets anvisningar. Vid Lunds universitet
gäller LU:s dokumenthanteringsplan, där forskning beskrivs i
avsnitt 4. www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/dokumenthanteringsplan_1.5.pdf
Enligt denna gäller bland annat:
Visst primärmaterial får gallras 10 år efter projektets avslutande – 15 år för medicinsk forskning – dvs 10 (15) år efter
resultatredovisning, publicering och ekonomisk slutredovis-
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ning. Beslut fattas av berörd prefekt/motsvarande i samråd
med avdelningen Dokumenthantering och berörd forskare/
forskningsledare.
Gallring får inte ske, om materialet bedöms ha ett:
• fortsatt inomvetenskapligt värde,
• värde för annat forskningsområde,
• vetenskapshistoriskt värde,
• kulturhistoriskt värde,
• personhistoriskt värde,
• stort allmänt intresse.

NÅGRA SÄRSKILDA TYPER AV FORSKNING
Fältforskning, etnografiska studier och
observationsstudier
Kvalitativa undersökningar av mänskliga fenomen i deras naturliga sociala miljö är vanliga i flera forskningsområden inom
humaniora och teologi. Sådan forskning berör inte sällan känsliga personuppgifter, som politiska eller religiösa uppfattningar
eller sexuella frågor.
Det kan också vara svårt att sätta upp tydliga gränser för vad
forskningen ska omfatta. Några exempel:
• Den som rekryterats som forskningsperson kan lätt komma
att avslöja fler uppgifter om sig själv och sina förhållanden
än hon eller han avser.

• Det kan vara svårt att veta i förväg vilka personer som
kan medverka i den sociala miljö som ska studeras. Forskningen kan därför komma att beröra andra personer än
de som man avsett att rekrytera.
• Forskningspersonerna kan komma att få förväntningar på
forskaren som kan komma i konflikt med forskarrollen.
Sådana risker ska identifieras och lämpliga åtgärder för att
motverka eller mildra dem ska planeras.
När fältforskning sker i ett annat land ska de regler som gäller för internationella forskningsprojekt beaktas och följas. Se
nedan.
Sårbara personer
Många personer som kan bli aktuella för forskning kan vara
sårbara på olika sätt. Vid etikprövning kan bland annat följande grupper betraktas som sårbara beroende på omständigheterna: barn, gravida, fångar, flyktingar, åldringar, personer
med mentala eller fysiska handikapp, personer som är utsatta
på grund av brister i exempelvis ekonomi eller utbildning, och
personer som kan riskera att utsättas för diskriminering. Detta
gäller i synnerhet forskning som äger rum i låg- och medelinkomstländer eller involverar forskningspersoner som är illitterata. I alla sådana fall ska såväl information och samtycke som
själva undersökningens genomförande hanteras med särskild
omsorg. Forskning ska bara genomföras på sårbara grupper
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om den kan förväntas ge en kunskap som inte är möjlig att
få på annat sätt.
Fotografering och filmning
Videoinspelningar och fotografier bedöms som personuppgifter
i samband med etikprövning, eftersom det är lätt att känna igen
en person på bild. När en forskare vill fotografera eller filma
sina forskningspersoner ska information och samtycke alltid
användas. Informationen ska vara tydlig och omfatta vad som
ska fotograferas och hur, under vilken tid, vad syftet är och hur
bilderna är tänkta att användas. Det ska finnas en tydlig utfästelse att bilderna inte ska användas till något annat ändamål än
det som sägs i informationen, inklusive hur bilderna ska förvaras
och om eller när de ska förstöras. Om det finns risk för att
fotografierna eller videoinspelningarna kan komma att avslöja
känsliga personuppgifter krävs ansökan om etikprövning.
I forskningsprojekt där man vill använda inspelningar för att
senare visa bilder vid föreläsningar eller publikationer, så
brukar etikprövningsnämnden kräva att den som avbildas ska
få information i varje enskilt fall om vilken användning som
planeras och få se materialet, och materialet får bara användas
om den berörde gett skriftligt samtycke.
Kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde
omfattas av kameraövervakningslagen. För övervakning med
kamera eller mikrofon som är uppsatt på platser dit allmän-

heten har tillträde krävs tillstånd från Länsstyrelsen. När en
forskare vill använda sådan utrustning kräver etikprövningsnämnden att ett godkännande från Länsstyrelsen bifogas
ansökan om etikprövning.
Fallstudier
Fallstudier, med detaljerad information om en viss persons
förhållanden, ska hanteras med särskild omsorg. Forskaren
måste räkna med att den person som beskrivs i en sådan
forskningsrapport kommer att kunna kännas igen. Noggrann
information behöver lämnas och samtycke som explicit tar upp
publiceringen måste hämtas in.
Fokusgruppsintervjuer
Fokusgruppsintervjuer har blivit ett vanligt instrument i kvalitativ
forskning. Denna forskningsmetod skapar särskilda problem i den
mån samtalen i fokusgrupperna handlar om eller kan komma att
beröra känsliga personuppgifter. Forskarna bör i sin planering
vara restriktiva med att behandla känsliga personuppgifter på
detta sätt. Om fokusgrupper ändå bedöms vara en lämplig metod ska åtgärder vidtas för att göra deltagarna medvetna om att
känslig information inte får spridas utanför gruppen och efter
samtalets slut. Om känsliga personuppgifter ändå avslöjas ska
åtgärder vidtas så att dessa anonymiseras eller minimeras vid fortsatt databearbetning. De risker av detta slag som kan uppstå ska
identifieras och tydligt redovisas för etikprövningsnämnden, och
de åtgärder som planeras för att minimera riskerna ska redovisas.
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Forskning på sociala medier
Forskning med användning av Internet som källa, inte minst
sociala medier, har blivit vanlig. Också sådana studier väcker
en rad frågor, inte minst med avseende på deltagarnas integritet. En aspekt som behöver beaktas är att många personer
som deltar i samtal på sociala medier kan uppfatta den sociala
gruppen som en sluten miljö, där man inte sällan ger information i förtroende, och deltagarna underskattar ofta den offentlighet som kan uppstå. Om forskarna samlar in information
som redan finns tillgänglig på ett forum av något slag bör
forskarna därför respektera deltagarnas integritet genom att
göra dem medvetna om att information som härrör från dem
kan komma att behandlas. När så är möjligt kan deltagare
beredas tillfälle att säga nej till medverkan eller få tillfälle att
se vad som samlats in och då säga nej till att vissa uppgifter
används. Detta gäller också om man över tid passivt observerar ett visst skeende på ett sådant forum eller på något sätt
interagerar med deltagarna. Vid flera tillfällen har forskare som
studerar sociala medier lagt ut information om att forskningen
äger rum och vad den innebär, så att denna information kan
läsas av dem som deltar, efter samråd med och godkännande
från organisatören.
I synnerhet när det gäller personer som på ett eller annat sätt
är sårbara kan medvetandet om observationen stimulera till
oönskade beteenden. Exempelvis har det i samband med sådana observationsstudier förekommit att självskadebeteende

utlösts hos självskadebenägna personer. Det kan också uppstå
oönskade beroendeförhållanden, till exempel önskan om en
mera personlig relation till forskaren än vad ett professionellt
förhållningssätt medger. Vid en ansökan om etikprövning ska
risker av dessa och liknande slag identifieras och lämpliga
åtgärder planeras.
Forskning som planeras under hand
Det har blivit vanligare med ansökningar om etikprövning av
forskningsprojekt som inte planeras helt från början, utan utvecklas successivt. Detta gäller bland annat aktionsforskning,
där tanken ofta är att arbetet ska växa fram i samarbete mellan
forskaren och den praktik som studeras. Vid sådan forskning
har etikprövningsnämnden ställt krav på att metoderna ska
redovisas med sådan tydlighet och detaljrikedom att varje
undersökning kan bedömas ur etisk synpunkt. Om ett projekt
består av flera undersökningar i olika delstudier, och dessa ska
detaljplaneras successivt med beaktande av erfarenheter från
tidigare studier, så måste forskarna ansöka om godkännande
för de olika delstudierna efter hand som de slutligt planeras.
Att fråga professionella aktörer om deras arbete
Upplysningar som professionella aktörer lämnar om sitt arbete
anses normalt inte utgöra personuppgifter över huvud taget.
Det är ju inte sig själva de berättar om, utan om sitt arbete.
Men det finns uppenbara undantag. Om frågorna eller svaren
kommer in på den egna livsåskådningen, det personliga
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förhållningssättet till arbetet, eller hur man personligen
påverkas av sitt arbete, så berättar man ju inte längre om sitt
arbete utan om sig själv. Det samma gäller om frågorna eller
svaren kommer in på andra personer. Om man sysslar med
enkäter är det ju lätt att styra svaren, men detta är svårare när
det gäller intervjuer. Etikprövningsnämndens bedömning är att
om det inte är osannolikt att svaren vid en intervju kommer att
innefatta känsliga personuppgifter, så ska studien betraktas
som tillståndspliktig.
Risker och försäkringar
Forskningshuvudmannen anses ha ett ansvar för de risker man utsätter forskningspersoner för. Om en forskningsperson kommer
till skada och det kan styrkas att skadan förorsakats av att han
eller hon rekryterats och medverkat som forskningsperson, så
kan forskningshuvudmannen komma att bli skadeståndsskyldig.
Forskningshuvudmannen kan inte friskriva sig från detta ansvar
genom att hänvisa till privata försäkringar.
Hur detta ansvar fördelas inom exempelvis Lunds universitet
är en intern fråga. Statliga myndigheter tar normalt inga försäkringar, utom i särskilda fall. För sådana ändamål har Kammarkollegiet en försäkringstjänst, som erbjuder försäkringar
för särskilt personskadeskydd, som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. I samband med forskningsprojekt
som innebär särskilda risker förekommer det att projektet tar
en sådan försäkring. När de risker som forskningspersonerna

kan komma att utsättas för inte är försumbara bör forskarna
överväga om en särskild försäkring är befogad.
Det kan finnas fall där forskare inom HT-fakulteterna har kontakt med forskningspersoner som är patienter inom hälso- och
sjukvården. Vårdgivare har enligt patientskadelagen skyldighet att ha en försäkring som täcker skador inom hälso- och
sjukvård. Region Skåne har sin försäkring, Patientförsäkringen,
hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Denna
försäkring omfattar också skador som kan uppstå i samband
med forskning på personer som är patienter i hälso- och
sjukvård. Etikprövningsnämnderna rekommenderar att det i
sådana fall är Region Skåne eller en annan vårdgivare som står
som forskningshuvudman för en ansökan om etikprövning, för
att säkra att patientskadeförsäkringen gäller. Detta kan vara
rimligt när ett forskningsprojekt äger rum i samarbete mellan
forskare inom HT-området och forskare i medicin. Det kan då
vara lämpligt att överväga att exempelvis Region Skåne och
Lunds universitet gemensamt står som forskningshuvudmän.

ÄNDRINGSANSÖKAN
Det finns möjligheter att ansöka om ändring i ett tidigare godkänt
forskningsprojekt. Detta vållar ibland forskare huvudbry. Om och
när behövs en ändringsansökan? Kan man i vissa fall göra en
ändringsansökan i stället för att lämna in en helt ny ansökan?
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Ursprungligen har möjligheten till ändring uppkommit i samband med läkemedelsprövningar. Där är det obligatoriskt att
göra en ändring om projektet behöver omvärderas på grund
av den vetenskapliga utvecklingen, händelser som har inträffat
och kan påverka forskningspersonernas säkerhet, eller andra
betydelsefulla omständigheter.
Ändringsbegreppet har också kommit att få en vidare användning, när forskare av andra skäl än de ovan nämnda kommit fram
till att man anser sig behöva göra en förändring i ett projekt.
Det är inte ovanligt att forskarna behöver revidera rekryteringsprocessen, på grund av att det visat sig vara svårt att engagera
tillräckligt många forskningspersoner. Ett annat exempel är när
man kommit fram till att man för att besvara frågeställningarna
i projektet behöver tillföra ytterligare någon fråga eller annat
mätinstrument. Mera långtgående är det när man vill lägga till
en helt ny dimension eller frågeställning till ett projekt. Ibland
vill forskare efter det att ett projekt är avslutat studera liknande
frågeställningar med stöd av vunna erfarenheter.
Enligt etikprövningsnämndens praxis är det fråga om en
ändring av ett forskningsprojekt när en forskare vill göra förbättringar som är angelägna för att säkra den vetenskapliga
kvaliteten i ett pågående forskningsprojekt. Begreppet ändring
är däremot inte tillämpligt i sådana fall där forskaren, efter det
att ett projekt har avslutats, önskar genomföra nya liknande
studier, till exempel genom att återanvända det tidigare insam-

lade materialet för att studera nya frågeställningar, eller genom
att pröva liknande frågeställningar på nya typer av data. En
sådan undersökning ska uppfattas som ett nytt forskningsprojekt, och en helt ny ansökan om godkännande ska lämnas in.
En ändringsansökan lämnas i ett särskilt brev med de bilagor
som behövs och ska innehålla en tydlig redovisning av hur
frågeställningar, undersökningsprocedurer, datahantering och
publiceringsplan påverkas.

INTERNATIONELLA PROJEKT
Det är vanligt med internationella forskningsprojekt, där
forskare i flera länder medverkar, och där data överförs mellan
länder. Enligt gällande regler ska då behovet av etikprövning
granskas och etikprövning genomföras i varje enskilt land
där någon del av projektet ska genomföras. Reglerna skiljer
sig delvis åt mellan olika länder. Det är fri rörlighet för personuppgifter mellan medlemsstaterna i Europeiska Unionen
och EES-området (Norge, Lichtenstein och Island). Ansvaret
för datasäkerhet ligger då på myndigheterna i varje land där
någon del av uppgifterna hanteras. Forskningspersonerna
har dock rätt att veta att data överförs till annat land, och
forskningspersonsinformationen ska innefatta information om
överföring av data och var data bearbetas.
Vid projekt som delvis äger rum i länder utanför EU och
EES-området ska två omständigheter beaktas:
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Export av data
Det är förbjudet att föra över personuppgifter till ett land
utanför EU & EES, s.k. tredje land, om inte landet har en
adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. Detaljerad
information om förhållandena för olika länder finns tillgänglig
på EU-kommissionens hemsida http://ec.europa.eu/justice/
data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
Import av data
Det är inte ovanligt att forskare vill föra in information med
personuppgifter från ett tredje land. Forskaren själv eller
någon annan kan planera att samla in data i samband med
fältforskning eller forskningssamarbete, eller har ibland redan
samlat in sådana uppgifter. Det är också vanligt att forskare
vill återanvända information som finns arkiverad i tredje land
från ett tidigare forskningsprojekt.
Detta får bara göras om de forskningspersoner som uppgifterna avser har haft ett skydd för sin säkerhet och integritet,
som motsvarar EU:s skyddsnivå, i samband med insamling och
fortsatt behandling av informationen.
Forskaren ska informera etikprövningsnämnden om vilka
länder som medverkar i ett forskningsprojekt, hur dataflödet
ser ut, och redovisa vilka skyddsåtgärder som planeras för de
personuppgifter som ska exporteras, respektive redovisa och

dokumentera omständigheterna i samband med insamling av
de uppgifter som ska importeras.

STUDENTERS ARBETEN
Enligt etikprövningslagen är arbeten som utförs av studerande
i grundläggande eller avancerad högskoleutbildning generellt
sett inte forskning. De inslag i sådan utbildning som betecknas
som forskning är närmast att uppfatta som träning för eventuell
framtida forskning. Detta gäller bland annat sådana arbeten som
leder fram till uppsatser eller motsvarande på såväl kandidatnivå
som masternivå. Det innebär inte att studentarbeten alltid är
undantagna från krav på etikprövning. Om det finns en avsikt
att publicera den forskning som presenterats i exempelvis en
kandidatuppsats i ett vetenskapligt sammanhang ska forskningen
etikprövas, och denna etikprövning kan inte göras i efterhand.
Det finns möjligheter för studenter, liksom för vem som
helst, att behandla personuppgifter som inte utgör känsliga
personuppgifter, efter informerat samtycke från de berörda
personerna enligt 10 § personuppgiftslagen. Detta innebär
inte att studenter har större frihet än forskare att behandla
personuppgifter. Om studenter i sin utbildning vill behandla
personuppgifter gäller de vanliga begränsningar som finns för
vem som helst utanför forskningen. Personuppgiftslagen och
datainspektionens anvisningar för hur information och samtycke ska utformas ska följas.
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När studenter utför arbeten som behandlar personuppgifter
ska detta därför utföras med omsorg, och de berörda personernas säkerhet och integritet ska skyddas. Det är i första
hand handledarens ansvar att göra en bedömning av hur detta
ska tillämpas. Handledaren tilldelar studenter de arbetsuppgifter de ska utföra i utbildningen. Detta görs ofta genom att
studenten föreslår en uppgift som, inte sällan efter revision,
godkänns av handledaren. Detta gäller också ämnen för examensarbeten och andra uppsatsarbeten.
Enligt Datainspektionens bedömning är det universitetet som
är personuppgiftsansvarigt när studenter behandlar uppgifter inom ramen för sina studier. Om man inom en utbildning
hanterar uppgifter om enskilda personer är det utbildningshuvudmannen, och i praktiken handledaren, som ansvarar för
att de berörda personernas integritet och säkerhet beaktas
och att gällande bestämmelser följs. Skyddsprinciperna enligt
personuppgiftslagen för integriteten hos de personer som man
vill studera gäller.
Studentarbeten som innefattar behandling av känsliga
personuppgifter
Det är inte ovanligt att studenter i slutskedet av en utbildning
önskar göra undersökningar som berör människor och som på
olika sätt innefattar risker eller integritetsintrång, och som går
utöver de möjligheter som beskrivits ovan.

Regeringen anger att studenter inte bör åläggas det ansvar
som det innebär att bedriva verksamhet där människor medverkar och det finns risk att skada dessa människor fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt.7 Detta uppfattas så att studenter
på grundläggande och avancerad nivå i normalfallet inte ska
genomföra sådana arbeten som skulle vara tillståndspliktiga
enligt etikprövningslagen om de utfördes av en utbildad forskare. Detta gäller bland annat behandling av känsliga personuppgifter och undersökningar som syftar till att påverka eller
medför uppenbar risk att skada de berörda personerna.
Det finns ändå möjlighet för vem som helst att behandla också
känsliga personuppgifter efter informerat samtycke från de berörda enligt 15 § personuppgiftslagen. Då måste de villkor som
anges i andra delar av personuppgiftslagen uppfyllas. Sådan behandling ställer särskilda krav på handledarens kompetens och
aktiva ledning och på utformningen av information och samtycke.
Endast handledare med doktorsexamen och aktuell erfarenhet av
forskning med relevant inriktning bör handleda sådana arbeten.
Sådana risker för de berördas integritet och säkerhet som
nämnts tidigare behöver beaktas och åtgärder för att skydda
de berörda personerna behöver planeras. HT-fakulteterna utreder möjligheten att inrätta en särskild rådgivande kommitté
som granskar sådana planerade arbeten och avgör om de ska
7

Prop. 2007/08 Vissa etikprövningsfrågor m.m., sid. 20.
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få genomföras, under vilka villkor, och om ett arbete är av
sådan karaktär att det bör etikprövas. Till dess att sådan kommitté inrättats bör handledaren ansöka om etikprövning för
projektet. Om etikprövningsnämnden bedömer att ett sådant
projekt inte är tillståndspliktigt enligt etikprövningslagen, så
kan nämnden ge ett rådgivande yttrande.
Observera att ansökan om etikprövning måste göras innan
projektet startar. Ett godkännande eller rådgivande yttrande
kan inte lämnas för ett arbete som redan är genomfört.
Det är inte möjligt att få ut känsliga personuppgifter för ett
studentarbete från de nationella register som exempelvis Socialstyrelsen eller SCB förvaltar. Sådana register regleras av
offentlighets- och sekretesslagen. Enligt denna får information
lämnas ut för ett begränsat antal ändamål, varav forskning
är ett. Det anses däremot att lagen inte ger utrymme för att
lämna ut data för användning i en utbildning.
Masteruppsatser och andra forskarförberedande
arbeten
De studenter som går igenom en masterutbildning ser inte
sällan denna utbildning som ett första steg på vägen mot en
forskarutbildning. Det är också vanligt att det finns en plan för
att tillgodoräkna examensarbetet från masterutbildningen i en
kommande forskarutbildning. Detta ställer särskilda krav på
omsorg när det gäller arbeten som innefattar behandling av
känsliga personuppgifter eller försök som involverar människor.

En undersökning som är avsedd att vara ett vetenskapligt arbete och redovisas exempelvis i en doktorsavhandling eller i en
vetenskaplig tidskrift ska hanteras enligt de regler som gäller för
vetenskapliga arbeten. Vid all publicering ska kraven på etikprövning beaktas, och vid forskning som innefattar människor är det
forskarens ansvar att redovisa om forskningen har etikprövats
och hur. Det innebär att de ska etikprövas om de faller inom
reglerna för tillståndspliktig forskning enligt etikprövningslagen.
Denna bedömning måste göras innan arbetet påbörjas.
Centrala etikprövningsnämnden har vid flera tillfällen bedömt
att när en student önskar genomföra ett arbete där det finns
en plan att tillgodoräkna detta inom ramen för en framtida
forskarutbildning ska detta bedömas som forskning och etikprövas, även om studenten inte ännu är antagen som forskarstuderande.
Doktoranders arbeten ska anses vara forskning, men denna
forskning ska genomföras under överseende av en forskare
med tillräcklig kompetens. Denna ska ha den vetenskapliga
kompetens som krävs för att bedriva sådan forskning, i normalfallet minst doktorsexamen och aktuell erfarenhet av forskning
med relevant inriktning. Handledaren bör ta ett aktivt ansvar
i planeringen och genomförandet av undersökningen. Vid
en ansökan om etikprövning i sådana fall bör handledarens
övergripande ansvar tydligt framgå, och det är handledaren
som bör göra ansökan om etikprövning.
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CHECKLISTA FÖR BEDÖMNING AV
FORSKNINGSPROJEKT INFÖR EVENTUELL
ETIKPRÖVNING
Innefattar projektet behandling av personuppgifter?
• Personuppgiftslagen ska följas.
• De fyra grundläggande rättigheterna vid personuppgiftsbehandling ska beaktas.
• Personuppgiftsbehandlingen ska anmälas till personuppgiftsombudet.
Innefattar projektet behandling av känsliga
personuppgifter?
• Ansökan om etikprövning ska göras innan någon undersökning påbörjas.
• De fyra grundläggande rättigheterna vid personuppgiftsbehandling ska beaktas.
• Personuppgiftsbehandlingen ska anmälas till personuppgiftsombudet.
Innefattar projektet försök som syftar till att påverka
forskningspersonerna eller uppenbart kan utsätta dem
för fysiska, psykiska eller integritetsmässiga risker?
• Ansökan om etikprövning ska göras innan någon undersökning påbörjas.

CHECKLISTA FÖR BEDÖMNING AV STUDENTARBETEN
Kommer arbetet att innefatta behandling av
personuppgifter (ej känsliga personuppgifter)?
• Personuppgiftslagen ska följas. Informerat samtycke från
deltagarna krävs.
• De fyra grundläggande rättigheterna vid personuppgiftsbehandling ska beaktas.
• Personuppgiftsbehandlingen ska anmälas till personuppgiftsombudet.
Finns det en plan för att en uppsats ska ingå i en
framtida forskarutbildning eller någon annan avsikt
om vetenskaplig publicering?
• Om arbetet innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller försök som syftar till att påverka eller kan
medföra risker, så ska handledaren göra en ansökan om
etikprövning innan någon undersökning påbörjas.
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HUR FYLLER JAG I EN ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING?
Forskningshuvudman är normalt Lunds universitet, företrädare
är normalt prefekten. Huvudansvarig forskare är normalt den
disputerade forskare som har övergripande ansvar för projektet. En doktorand får stå som huvudansvarig, men måste
då ange vilken handledare som har övergripande ansvar. En
student kan inte stå som huvudansvarig.
Besvara alla frågor detaljerat, särskilt vad gäller:
• Den eller de vetenskapliga frågeställningarna
• Hur undersökningen genomförs, steg för steg
• Hur datahantering och datasäkerhet genomförs, inklusive
arkivering efter projektets slut
• Hur urvalet av forskningspersoner går till, inklusions- och
exklusionskriterier
• Om undersökningen är kvantitativ, kvalitativ eller explorativ/kartläggande
• Motivera antalet forskningspersoner
• Proceduren för att rekrytera och informera forskningspersoner, steg för steg
• Etiska överväganden: Redovisa risker för deltagarna. Nonchalera inte oro, obehag och integritetsintrång. Redovisa
åtgärder för att förebygga risker och hantera komplikationer.
• Hur ska resultaten redovisas? Vetenskaplig publicering?
Hur?

• Hur finansieras forskningen? Finns det några beroendeförhållanden till finansiären?
Vilka bilagor behövs?
• Forskningsplan – Beskriv forskningen detaljerat för fackmän. Redovisa frågeställning, forskningsläget, vad som ska
göras i projektet, kunskapsvinster.
• Allt som kommuniceras med forskningspersoner ska bifogas i slutligt skick:
– Rekryteringsblad eller liknande
– Forskningspersonsinformation
– Samtyckesblankett om relevant
– Enkäter och liknande i sin helhet
– Intervjuguide
• Resursintyg undertecknat av prefekt eller motsvarande.
Använd följande formulering:
• ”Härmed intygas att vid … (institution/enhet eller liknande) finns resurser som garanterar forskningspersonernas
säkerhet vid genomförandet av projektet …
• CV för huvudansvarig forskare. Om en doktorand anges
som huvudansvarig måste handledarens CV också bifogas.
• Eventuella andra bilagor i särskilda fall.

Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för
forskningens genomförande och kvalitet och för hur forskning på
ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vetenskapen och
vårt samhälle – idag och i framtiden.
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