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ETIKDEKLARATION I SAMBAND MED EXAMENSARBETE  

Institutionen för psykologi, Lunds universitet 

 
Undertecknade handledare och studerande har läst Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor (https://etikprovningsmyndigheten.se) och kommer att bedriva examensarbetet enligt de principer 
som framgår där.  

Vi kommer att inhämta dokumenterat samtycke om deltagande sedan forskningspersonerna (fpp) blivit 
informerade om undersökningens syfte, vilka metoder som kommer att användas, möjliga risker som 
deltagandet kan innebära, vilken organisation som är forskningshuvudman, kontaktuppgifter till ansvarig 
forskare, samt att deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att detta får 
några negativa konsekvenser. I de fall undersökningen inte går att genomföra om fpp i förväg informeras om 
dess syfte, kommer de att erhålla denna information så snart som möjligt efter sitt deltagande. För fpp som är 
yngre än 15 år kommer vi att inhämta samtycke såväl från deras vårdnadshavare som från dem själva.  

I de fall personuppgifter (dvs uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en specifik person) kommer att 
behandlas under examensarbetet så regleras denna behandling i EU:s dataskyddsförordning (2016:679; 
https://www.imy.se). Vi kommer i så fall att informera fpp om hur personuppgifterna kommer att hanteras, att 
fpp har rätt att få sina personuppgifter raderade eller hanteringen av dem begränsad, samt delge fpp 
dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

Markera de alternativ som gäller för det aktuella examensarbetet. 

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr ______________) och studenten/ 
studenterna har tagit del av etikansökan, bilagor och eventuella kompletteringar samt 
etikprövningsnämndens beslut.         

(Om ja behöver ni inte besvara fler frågor, men glöm inte att skriva under blanketten.) 

 
 

Ja 

 
 

Nej 

Examensarbetet kommer att:   

1. behandla känsliga personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, såsom uppgifter 
om etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa eller sexualliv, 
eller personuppgifter om lagöverträdelser 

Ja Nej 

2. använda en metod som innebär ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen Ja Nej 

3. använda en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt Ja Nej 

4. innebära en risk för psykisk eller fysisk skada Ja Nej 

5. studera biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas 
till denna människa 

Ja Nej 

Om någon av punkterna 1-5 besvarats med Ja skall undersökningens syfte och metoder beskrivas i detalj och 
inlämnas till kursansvarig tillsammans med slutversionen av det material som kommer att användas 
(frågeformulär, intervjuguide) samt informationen till deltagarna och samtyckesblankett. Undersökningen får 
inte påbörjas förrän den godkänts av kursansvarig. 

     

Datum/student  Datum/student  Datum/handledare 
     

Namnteckning  Namnteckning  Namnteckning 
     

Namnförtydligande  Namnförtydligande  Namnförtydligande 
     

Kurs/ Program  Kurs/ Program   
 

https://etikprovningsmyndigheten.se/
https://www.imy.se/

