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Om samtycke för 
personuppgiftsbehandling 
vid studentarbeten 
 

 

Hur samtycke ska inhämtas 

När samtycke inhämtas för personuppgiftshantering inom 
ramen för ett studentarbete vid Mälardalens universitet kan 
nedan text användas. Samtycke inhämtas genom godkännande 
från den registrerade i samband med att information om 
personuppgiftsbehandlingen ges. Samtycke kan inhämtas 
skriftligen t.ex. i samband med enkätundersökning men kan 
också inhämtas muntligen t.ex. i samband med intervju. Vid 
muntlig samtycke är det viktigt att samtycket dokumenteras. 
Detta kan exempelvis ske genom inspelning. Samtycke kan 
också lämnas genom skriftligt meddelande i e-post från en 
namngiven e-postadress att deltagaren fått information om och 
samtycker till behandlingen. Obs att information enligt checklista 
för studenter inför personuppgiftsbehandling alltid ska ges till 
de registrerade (de individer vars personuppgifter behandlas) i 
samband med att de samtycker till behandlingen.  

Förslag på samtyckestext: 

Skriftligt samtycke 

”Samtycke till att delta i studien: Namn på studien 

Jag har fått information om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att 
jag kan avbryta deltagandet i studien utan att ange skäl för det. 

Genom min underskrift väljer jag att delta i studien och 
godkänner att Mälardalens universitet behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information. 

Underskrift 

____________     

https://www.mdu.se/download/18.3b26467617dc1ebe39e5b177/1642166044111/Checklista%20f%C3%B6r%20studenter%20inf%C3%B6r%20personuppgiftsbehandling.pdf
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Namnförtydligande 

____________ ” 

 

Samtycke vid digital enkät/undersökning 

”Samtycke till att delta i studien: Namn på studien 

Jag har fått information om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att 
jag kan avbryta deltagandet i studien utan att ange skäl för det. 

 

☐Jag väljer att delta i studien och godkänner att Mälardalens 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. ” 

 

Samtycke via e-post 

”Samtycke till att delta i studien: Namn på studien 

Jag har fått information om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att 
jag kan avbryta deltagandet i studien utan att ange skäl för det. 

Genom detta e-postmeddelande väljer jag att delta i studien och 
godkänner att Mälardalens universitet behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information.” 

 

Kontaktuppgifter till student/er och handledare ska alltid ges 
med namn, titel (för handledaren) och kontaktuppgifter. 

 

 


