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Överklagat beslut 
Etikprövningsmyndighetens beslut den 18 oktober 2022, dnr 2022-04621-01, se Bilaga 

Projekttitel 
Balansera klimatet och den psykiska hälsan hot: Identifiering av klimatångest i högre 
utbildningsinstitutioner 
 
Saken 
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etik-
prövningslagen) 

 

Överklagandenämndens beslut 
Överklagandenämnden för etikprövning godkänner den forskning som avses i ansökan med villkor att 
informerade samtycken inhämtas innan forskningen påbörjas. 

Bakgrund 
Forskningsprojektet syftar till att kartlägga förekomsten av ångest över klimatförändringar bland 
lärare och studenter vid Uppsala universitet, med särskilt fokus på campus Gotland. Målet är att 
utarbeta rekommendationer till universitetsadministrationen och studenthälsovården rörande 
medarbetares och studenters eventuella klimatångest. I studien ska 40 lärare, 100 studenter och 10 
företrädare för studenthälsan ingå. Semistrukturerade intervjuer kommer att göras via zoom och 
inspelningarna sparas på Uppsala universitets arbetskonto i box. Information om studien lämnas via 
e-post. Hur samtycken ska inhämtas är oklart. Resultaten ska i ett senare skede jämföras med 
motsvarande studier i Polen och i Finland. 

Etikprövningsmyndigheten anförde att forskarna i ansökan angett metoder som inte beskrivits fullt 
ut och att det saknades intervjuguide utöver den del som gäller studenthälsan. Det saknades även 
information och samtyckesblanketter till forskningspersonerna. Etikprövningsmyndigheten bedömde 
att det tänkta forskningsprojektet var så allmänt beskrivet att det inte utan ytterligare preciseringar 
gick att bedöma från forskningsetisk synpunkt. Ansökan avslogs. 

Klaganden inkom i samband med överklagandet med intervjuunderlag och information till 
forskningspersoner med tillhörande samtyckesdel. Klaganden framhöll att forskningen är en 
grundläggande kvalitativ studie och därför har minimal potentiell påverkan på forskningspersonerna.  

Överklagandenämnden fann att de kompletteringar som klaganden gjort avseende 
intervjuunderlaget var tillfyllest men att informationen till forskningspersoner var undermålig och 
bl.a. saknades uppgifter om huvudman, GDPR, samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud. 
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Överklagandenämnden beredde klaganden tillfälle att inkomma med komplettering i vilken 
informationen till forskningspersoner utformats enligt den stödmall som finns på 
Etikprövningsmyndighetens hemsida samt förfarandet vid inhämtande av samtycken klarlagts. 

Skäl för beslutet 
Överklagandenämnden finner att informationen till forskningspersoner efter kompletteringen är 
tillfredsställande, sånär som på samtyckesdelen. Samtycken ska lämnas på en separat blankett som 
ska ha samma titel som projektet. Hur samtycken ska inhämtas framkommer inte i kompletteringen. 
Detta påverkar dock inte forskningspersonernas risk vid eventuellt deltagande i projektet.  

Överklagandenämnden godkänner den forskning som avses med villkor att informerade samtycken 
inhämtas innan forskningen påbörjas. 

Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.  

Detta beslut har fattats av Carina Gunnarsson, Yvonne Lundberg Giwercman (föredragande), Kjell 
Asplund, Ingemar Engström, Ann Wennerberg, och Lena Näslund. Vid den slutliga handläggningen 
har dessutom ersättarna Christina Eintrei, Birgitta Hübinette och Johan Fritzell samt kanslichefen 
Jörgen Svidén, administrativa sekreteraren Katarina Gate Lundgren och juristen Johanna Sjöcrona 
deltagit. 

På Överklagandenämndens vägnar 

Carina Gunnarsson 
Ordförande 
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