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BESLUT 
2017-04-19 

Dnr Ö 6-2017 

SÖKANDE 
Örebro universitet 
701 82 Örebro 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas beslut den 15 februari 2017, dnr 2016/499, se 
bilaga 

Projekttitel: Att ta mark i professionen. En studie av socialsekreterare i etableringsfasen 
mellan utbildning och yrkesliv. 

SAKEN 
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen) 

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Centrala etikprövningsnämnden ändrar inte det överklagade beslutet. 

BAKGRUND 

Enligt ansökningen består detta projekt av tre delstudier: En enkätstudie till socionomer fem 
år efter examen, en studie som är en s.k. följeforskningsinsats med två forskningscirklar och 
en intervjustudie med fokus på livshistoria, yrkesetablering och karriärval hos socionomer 
fem år efter examen. 

Den regionala etikprövningsnämnden har bedömt att delstudie 1 (enkätstudien) inte avser 
sådan forskning som enligt 3 och 4 §§ etikprövningslagen kräver godkännande. Nämnden har 
därför inte tagit upp ansökningen till prövning utan i stället, med stöd av 4 a § förordningen 
(2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor, lämnat ett rådgivande 
yttrande med innebörden att nämnden inte har någon etisk invändning mot genomförande av 
delstudie 1. 

Nämnden har avvisat ansökningen beträffande de båda andra delstudierna. Som skäl angav 
nämnden att det saknas tillräckligt underlag för en bedömning och uppmanade sökanden att 
komma in med en ny ansökning om dessa två delstudier när intervju- och frågeguider tagits 
fram. 

Postadress 
Centrala etikprövningsnämnden 
c/o Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 Stockholm  

Gatuadress Telefon 
Västra Järnvägsgatan 3 08-546 77 610 'ix  

Fax 
08-546 441 80 
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Klaganden överklagar åtminstone nämndens beslut att avvisa ansökningen beträffande 
delstudiema, men uttrycker också en önskan att Centrala etikprövningsnämnden ska godkänna 
ansökningen i sin helhet. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Centrala etikprövningsnämnden finner, liksom den regionala nämnden, att det i projektets 
enkätstudie inte kommer att göras något ingrepp på en forskningsperson eller någon annan 
intervention på sätt som anges i 4 § etikprövningslagen. Inte heller kommer det att ske någon 
behandling av sådana personuppgifter som anges i 3 § etikprövningslagen. Denna avgränsade 
del av forskningen omfattas därför inte av etikprövningslagens krav på godkännande för att få 
genomföras. Emellertid får en regional etikprövningsnämnd — på begäran av sökanden — avge 
ett rådgivande yttrande, vilket den regionala nämnden också gjort. 

Beträffande de två återstående delstudierna har klaganden inte anfört något som visar att de 
kräver etikgodkännande enligt etikprövningslagens bestämmelser för att få genomföras. Den 
regionala nämnden har lämnat ett rådgivande yttrande endast när det gäller enkätstudien men 
har gett sökanden information om att nämnden kan bedöma delstudie 2 och 3 först när 
ytterligare underlag tagits fram. Det överklagade beslutet bör inte ändras. 

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas. 

Detta beslut har fattats av Karin Almgren, Peter Höglund, Kjell Asplund, Anders Brändström, 
Ann Wennerberg, Bengt Gustafsson och Lena Näslund efter föredragning av Peter Höglund. 
Vid den slutliga handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gurmarsson, Elina Mäki-
Torkko, Christina Eintrei, Johan Fritzell, Bimbi 011berg och Birgitta Hilbinette samt 
kanslichefen Jörgen Sviden och administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig deltagit. 

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar 

Postadress Gatuadress Telefon Fax 
Centrala etikprövningsnämnden Västra Järnvägsgatan 3 08-546 77 610 vx 08-546 441 80 
c/o Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 Stockholm 
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BESLUT OCH YTTRANDE 
2017-02-15 

SÖKANDE FORSKNINGSHUVUDMAN 

Örebro universitet 

Forskare som genomför projektet: 

UPPGIFTER OM FORSKNINGSPROJEKTET ENLIGT ANSÖKAN 
INKOMMEN TILL NÄMNDEN 2016-11-15 OCH KOMPLETTERING 
INKOMMEN 2017-01-11 

Projekttitel: Att ta mark i professionen. En studie av socialsekreterare i 
etableringsfasen mellan utbildning och yrkesliv. 

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala meddelar följande 

BESLUT 

Delstudie 1 (enkätstudie): 

Forskningsprojektets delstudie 1 (enkätstudie) avser enligt ansökan inte sådan 
forskning som enligt 3-4 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor (etikprövningslagen) kräver godkännande. Nämnden tar därför 
inte upp ansökan till prövning utan lämnar istället, med stöd av 4 a § 
förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor 
följande: 

Rådgivande yttrande 

Nämnden har ingen etisk invändning mot genomförande av delstudie 1 
(enkätstudie). 

Adress Telefon Fax 
Box 1964., • 018-4717400 018-4717410 
751 49 Uppsala 
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Skiirför beslutet att inte pröva ansökan i del 

I det aktuella projektets delstudie 1 (enkätstudie) kommer det inte att göras 
något ingrepp på en forskningsperson eller annan intervention på sätt som anges 
i 4 § etikprövningslagen. Det kommer inte att ske någon behandling av 
personuppgifter på så sätt som anges i 3 § etikprövningslagen. Mot bakgrund 
härav omfattas inte studien av bestämmelserna i 3-4 §§ etikprövningslagen och 
ska därför inte etikprövas. 

Delstudie 2 och 3 (intervjuer):  

Forskningsprojektets delstudie 2 och 3 (intervjuer) tar nämnden inte upp till 
prövning utan avvisar ansökan. 

Skäl för beslutet att avvisa ansökan i del 

I det aktuella projektets delstudie 2 och 3 (intervjuer) saknas tillräckligt 
preciserade intervjuguider för de intervjuer som planeras. Den sökande 
uppmanas komma in med en ny ansökan om dessa två delstudier när intervju-
och frågeguider tagits fram. 

BESLUTET ATT INTE TA UPP ANSÖKAN TILL PRÖVNING SAMT 
BESLUTET ATT AVVISA ANSÖKAN FÅR ÖVERKLAGAS 
Se anvisning. 

Det rådgivande yttrandet rar emellertid enligt 13 § förordningen (2003:615) om 
etikprövning av forskning som avser människor med instruktion för regionala 
etikprövningsnämnder inte överklagas. 

På nämndens vägnar 

r ÅÅ 
1(6, ip 

Eva Frånlund Althin 
ordförande 

Adress Telefon Fax E-post 
•-Box 1964 , , . 018-4717400 018-4717410 registratouppsala.epn.se  

751 49 Uppsala 
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Beslutande 
Eva Frånlund Althin, rådman, ordförande 
Ledamöter med vetenskaplig kompetens 
Lena Almqvist, psykologi, vetenskaplig sekreterare, Gunilla Carstensen, 
sociologi, Marie-Louise Danielsson-Tham, livsmedelshygien, Kristina Haglund, 
vårdvetenskap, Staffan Hygge, miljöpsykologi, vetenskaplig sekreterare, David 
0. Kronlid, etik och didaktik, Niclas Månsson - föredragande, pedagogik, Gun 
Sundberg, nationalekonomi, Greta Ågren, etologi " 
Ledamöter som företräder allmänna intressen: 
Sture Beckman, Barbro Larsson, Gert Ohlsson, Michael Williams 

Expedieras till: 
Forskare:  
Forskningshuvudmannens företrädare:  

Adress Telefon Fax 
Flox 1964 , _ 018-4717400 018-4717410 
751 49 Uppsala 
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E-post 
registrator@uppsala.epn.se  . 
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