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Projekt: Kvinnlig könsstympning och heder efter immigration till Sverige

Regionala etikprövningsnämndens beslut

Ansökan avser en intervjustudie angående kvinnlig könsstympning och heder efter
immigration till Sverige. Genom så kallade strukturerade intervjuer kommer man att med
kvalitativ metod söka belysa frågor om upplevelser av eller erfarenheter av kvinnlig
könsstympning hos immigranter till Sverige. Under huvudansvar av två disputerade forskare
kommer studien att användas i ett magisterarbete. Resultaten kommer i första hand att
publiceras som en magisteruppsats men materialet kommer också att sammanställas för minst
en vetenskaplig artikel och insändas för publicering i vetenskaplig tidskrift.

Regionala etikprövningsnämnden har bedömt att då studien ska användas till en
magisteruppsats rör det sig inte om sådan vetenskaplig forskning eller sådant
utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som omfattas av etikprövningslagen. Man har därför
inte tagit upp ansökan till prövning och eftersom projektet enligt nämndens bedömning inte
utgör forskning har inte något rådgivande yttrande lämnats.

Klaganden har i sitt överklagande bl.a. framhållit att studien ska genomföras som ett lagarbete
och under huvudansvar av forskare med bred erfarenhet inom detta forskningsfält. Man pekar
också på att man i ansökan angivit att man avser publicera i vetenskaplig tidskrift samt att
mastersuppsatsen kan tänkas innebära första steget i ett doktorandarbete.

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Centrala etikprövningsnämnden har vid ett stort antal tillfällen tidigare tagit ställning till
frågan om definitionen av vetenskaplig forskning och därvid pekat på att gränsdragningen är
mycket svår. I detta fall förefaller det dock klart att det gäller ett studerandearbete som ska
utföras som del av ett större forskningsprojekt och under huvudansvar av vetenskapligt
skolade forskare, erfarna inom ämnesområdet, samt att det på goda grunder kan antas komma
att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Studien bör därför betraktas som vetenskaplig
forskning. Eftersom de uppgifter som ska ingå i studien lämnas med informerat samtycke
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faller den utanför etikprövningslagens tillämpningsområde. Den regionala
etikprövningsnämnden skulle emellertid ha tagit upp frågan om rådgivande yttrande.

Med undanröjande av det överklagade beslutet återförvisar Centrala etikprövningsnämnden
ärendet till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm för behandling av frågan om
rådgivande yttrande.

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Lennart Lindgren, Kickis Åhré Älgamo, Gisela
Dahlquist, Gunn Johansson, Bo Petersson och Eva Tiensuu Jansson efter föredragning av
Gisela Dahlquist. Vid den slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna Anitha
Bondestam, Peter Höglund och Sighild Westman-Naeser samt juristen Pia Carlsson

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar

Johan Munck
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Forskare som genomför projektet: 

BESLUT

Det redovisade projektet - som skall leda fram till en magisteruppsats, dvs
ett studentarbete under grundutbildning - är enligt nämndens mening inte
hänförligt till sådan vetenskaplig forskning eller sådant utvecklingsarbete på
vetenskaplig grund som omfattas av etikprövningslagen. På grund härav tar
nämnden inte upp ansökan till prövning.

Ett rådgivande yttrande kan lämnas över forskning som inte omfattas av
etikprövningslagen. Eftersom projektet enligt nämndens bedömning inte
utgör forskning kan något rådgivande yttrande inte lämnas.

Hur man överklagar, se särskild information

Att utdraget överensstämmer med originalet intygar:

Lisa Poska
Administrativ sekreterare

Expedierat 2007-06-08


