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Forskningsetisk granskningsprocess vid Karlstads 
universitet 
 

Alla forskningsprojekt, inklusive doktorandprojekt, ska genomgå en granskning av etiska 
överväganden i den föreslagna forskningen. Detta gäller både internt och externt finansierade 
forskningsprojekt. Pågående forskning ska också granskas på detta sätt. Granskningarna ska 
dokumenteras och diarieföras. På detta vis tillhandahålls ett lättåtkomligt register för framtida etiska 
granskningar av forskning vid Karlstads universitet.  
 
• För projekt som inte faller under etikprövningslagen (2003:460) ska forskaren fylla i ett formulär 

avseende forskningsetiska överväganden. När ett projekt har granskats och godkänts, 
undertecknar dekanen, eller av dekanen utsedd företrädare, formuläret och forskaren lämnar 
formuläret till diariet.  

o Forskaren ska bifoga följande till formuläret; en projektplan som omfattar 
forskningsetiska överväganden; samt informationsbrev och samtyckesblanketter 
till forskningspersoner (i förekommande fall).   
 

• I normalfallet kommer fakulteternas granskningsgrupper att göra den första granskningen. Dessa 
grupper, en för vardera HS och HNT, ska sammankallas av dekanerna, eller av dekanerna utsedda 
företrädare, som beslutar om sammansättning och planering. Grupperna kan besluta:  
 

o att etiska överväganden har behandlats på tillfredsställande sätt i projektplanen, 
och därmed underteckna ett formulär som forskaren skickar till diariet;   

o att projektets forskningsetiska överväganden är bristfälligt beskrivna och begära 
att dessa revideras, enligt rekommendationer, och skickas in på nytt;  

o att vid osäkerhet huruvida projektets forskningsetiska överväganden är tillräckligt 
underbyggda, uppmana forskaren att fylla i en fullständig ansökan om 
etikprövning och skicka till forskningsetiska kommittén för granskning; 

o att projektet kan omfattas av etikprövningslagen och att det ska granskas av 
Karlstads universitets forskningsetiska kommitté. Forskaren ska fylla i en 
fullständig ansökan1 om etikprövning och skicka till forskningsetiska kommittén för 
granskning. 
 



 
 

• Forskningsprojekt som kan omfattas av etikprövningslagen ska innan projektstart granskas av 
forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet. Vid ansökan till forskningsetiska kommittén 
ska den gällande blanketten för ansökan om etikprövning användas. 

 
Karlstads universitets forskningsetiska kommitté kan besluta: 
 

o att etiska överväganden har beskrivits och behandlats på tillfredsställande sätt i 
ansökan. Forskaren skickar beslutet till diariet; 

o att projektets forskningsetiska överväganden har beskrivits bristfälligt och därmed 
begära att ansökan revideras, enligt rekommendationer, och skickas in på nytt;  

o att projektet faller under etikprövningslagen och att forskaren ska skicka ansökan 
till regionala etikprövningsnämnden för beslut1. När beslut/rådgivande yttrande 
mottas från den regionala etikprövningsnämnden ska forskaren lämna detta till 
diariet.  

 

Eftersom ett starkt och säkert dataskydd är en viktig del av en etiskt acceptabel forskningsansökan 
kommer Karlstads universitets dataskyddsombud att bistå Karlstads universitets forskningsetiska 
kommitté med expertis.  

Under alla skeden i etikgranskningsprocessen har forskaren ansvar för forskningsprojektet. Forskaren 
måste tillse att beslutet och tillhörande handlingar diarieförs vid Karlstads universitet.   

 

Schematisk bild över olika vägar för etiskgranskningsprocessen vid Karlstads universitet  

 
 

                                                           
1 Ansökan ska skrivas på svenska. 


