
  

 

Bilaga 7a 

Blankettmall FORSKNINGSDELTAGARENS SAMTYCKE TILL ATT DELTA I VETENSKAPLIG FORSKNING 

Använd denna blankettmall när du som rättsgrund för behandling av personuppgifter har valt ”av 
allmänt intresse”. 

Det rekommenderas ändå att du begär ett etiskt samtycke till deltagande i forskningsstudien enligt 
denna blankettmall med underskrift av deltagaren. Om till exempel att besvara en webbenkät anses 
vara ett samtycke, ska du bifoga samtyckesblanketten tillsammans med enkäten, och tydligt nämna att 
deltagarens svar på enkäten motsvarar en underskrift. Radera dessa anvisningar när du har fyllt i 
blankettmallen.  

SAMTYCKE TILL ATT DELTA I VETENSKAPLIG FORSKNING 

[Forskningsstudiens namn]    

Jag förstår att det är frivilligt att delta i forskningsstudien och att jag när som helst kan meddela att jag inte vill 
delta i studien. Om jag vill avbryta mitt deltagande orsakar det inga negativa påföljder för mig. Det 
forskningsmaterial om mig som samlats fram till att jag avbryter mitt deltagande kan fortfarande användas i 
forskningen. 

Jag har fått tillräckligt med information om forskningsstudien och behandlingen av mina personuppgifter. Jag har 
fått en broschyr för forskningsdeltagare om forskningsstudien samt ett dataskyddsmeddelande.  

Jag förstår att rättsgrunden för behandlingen av mina personuppgifter är ”uppgift av allmänt intresse”, i detta fall 
vetenskaplig forskning. Jag förstår att mitt samtycke för behandling av mina uppgifter som en del av 
forskningsmaterialet därmed inte behövs.   

[Vid behov/radera]: Jag förstår att man i denna forskningsstudie behandlar uppgifter som hör till särskilda 
personuppgiftsgrupper, som i denna studie är [ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk 
person, hälsouppgifter, uppgifter om sexualliv eller sexuella läggning].   

 
[Vid behov/radera]: Jag förstår att man kan ta fotografier/göra videoinspelningar av mig i forskningssyfte.   

[Vid behov/radera] Jag förstår att mitt namn/fotografi/videoinspelning av mig kan publiceras i publikationer och 
forskningsmaterial (endast då det finns en grund för att presentera forskningsmaterial med 
indentifikationsuppgifter).  

[Vid behov/radera]: Jag förstår att jag kan bli kontaktad för fortsatta forskningsstudier. 

[Vid behov/radera]: Jag förstår, att de personuppgifter som jag ger sammanförs för forskningsändamål med 
uppgifter från register på det sätt som anges i dataskyddsmeddelandet.   
 
[Vid behov/radera]: Jag deltar inte i mätningar om jag är förkyld, har feber, är konvalescent eller känner mig dålig 
på annat sätt. 
 
Jag förstår den information som jag fått och att mina uppgifter används i den forskningsstudie som beskrivs i 
informationsbroschyren. Genom att underteckna samtyckesblanketten uttrycker jag min vilja att delta i 
forskningsstudien. 

______________________________________ 

Forskningsdeltagarens underskrift, namnförtydligande och datum (eller elektroniskt meddelande av 
forskningsdeltagaren) 

Kontaktuppgifter: 



 
 

2 (2) 
 

 

 

[Forskarens namn, telefon, e-post] 

 

Om handlingen har undertecknats, ska den förvaras i den ansvariga forskningsledarens arkiv. Samtycket till att 
delta i forskningsstudien förvaras datasäkert så länge materialet är i identifierbar form. Om materialet 
anonymiseras eller förstörs, behöver samtycket inte längre bevaras. 

 

 

 

 

 


