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juni 2014, dnr 2014/190-31 Ö.
SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen).
Projekttitel: Välfärdsservice i förändring. Betydelsen av den kommunala kontexten och
lokalpolitikers preferenser, värderingar och levnadsförhållanden.
Projektnummer/identitet: 2012-1733

Regionala etikprövningsnämndens beslut

se Bilaga

Ansökningen avser en studie om förändringen av välfärdsservicen där inslaget av privata
alternativ uppges ha blivit vanligare. Datainsamlingen ska genomföras med enkäter som
skickas till dels ett totalurval av 14 000 landstings- eller kommunalpolitiker, dels 6 000
slumpvis utvalda personer i åldersspannet 18-79 år. Sökanden uppger i ansökningsblanketten
att genom ett misstag har datainsamlingen redan påbörjats utan etikgodkännande.
Den regionala etikprövningsnämnden gjorde bedömningen att forskningen borde ha
etikprövats och att förhållandena var sådana att det inte i efterhand gick att läka bristerna
kring information och samtycke och beslutade att inte godkänna forskningen.
Klaganden anför att datainsamlingen inte är komplett och att databearbetningen återstår och
begär godkännande för det som återstår att genomföra i forskningsprojektet.
Postadress
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Gatuadress
Västra Järnvägsgatan 3

Telefon
08-546 77 610 vx

Fax
08-546 44180
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Centrala etikprövningsnämndens bedömning
Av det anförda framgår att forskningen visserligen påbörjats utan tillstånd, men att det
fortfarande återstår att genomföra sådana moment som kräver etikgodkännande. En prövning i
enlighet med etikprövningslagen fyller alltså fortfarande en funktion. Centrala
etikprövningsnämnden, som överklagandeinstans, bör inte göra den första prövningen av
denna sakfråga. Ansökningen bör därför återförvisas till den regionala nämnden.

Centrala etikprövningsnämnden undanröjer Regionala etikprövningsnämndens i Umeå beslut
och återförvisar ansökningen.
Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
Detta beslut har fattats av Severin Blomstrand, Bengt Gustafsson, Lena Näslund, Peter
Höglund, Kjell Asplund, Anders Brändström och Ann Wennerberg efter föredragning av
Peter Höglund. V i d den slutliga handläggningen har dessutom kanslichefen Anna-Karin
Ahlgren närvarit.
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Punkt 7
Föredragande: Erna Danielsson
Sökande:
Umeå Universitet
Behörig företrädare:
Projekt:
Välfärdsservice i förändring. Betydelsen av den kommunala kontexten
och lokalpolitikers preferenser, värderingar och levnadsförhållanden.
Forskare som genomför projektet:
Sociologiska institutionen, Umeå universitet
Beslut
Nämnden avslår ansökan.
A v ansökan framgår att forskningen borde ha etikprövats, enligt 3 § i
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, då
det förekommer behandling av känsliga personuppgifter, 13 §
Personuppgiftslag (1998:204), såsom politiska åsikter, religiös
övertygelse och hälsa. Förhållandena är sådana att det inte i efterhand
går att läka bristerna kring information och samtycke för
forskningspersonerna. Ansökan bör därför inte godkännas.
H U R M A N ÖVERKLAGAR, se särskild information.

Vid protokollet
Ingela Engman Sköld
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