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bilaga
Projekttitel: Romsk queer-konst: Dekolonisering av representationer av den queer-romska
"andre" i nutida kulturell och konstnärlig praxis i Europa
SAKEN

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

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT

Överklagandenämnden för etikprövning upphäver det överklagade beslutet och överlämnar
ärendet till Etikprövningsmyndigheten för handläggning.
BAKGRUND

Enligt ansökningen kommer man att registrera känsliga personuppgifter. Intervjuer av
forskningspersoner och insamling av data planeras att genomföras i Tyskland och Ungern,
men databearbetning kommer att ske i Sverige. Under planeringsfasen har klaganden ställt
frågor angående behovet av etikprövning till överklagandenämndens kansli och fått beskedet
att etikprövningslagen gäller endast för forskning som utförs i Sverige och endast om
kriterierna i lagen är uppfyllda, som i det här fallet känsliga personuppgifter. Om delar av
forskningen — exempelvis bearbetning av data görs i Sverige — kräver den delen etikprövning
här. För den del av forskningen som utförs i andra länder ska frågan om etikprövning prövas
enligt lagstiftningen i de länderna, dvs. i Tyskland och Ungern.
Den regionala etikprövningsnämnden har avvisat ansökningen med motiveringen att såvitt
framgår av handlingarna ska den forskning som avses med ansökningen inte utföras i Sverige.
SKÄLEN FÖR BESLUTET

Som framgår av det anförda kommer delar av forskningsprojektet att genomföras i Sverige
och eftersom data bl.a. innehåller känsliga personuppgifter krävs godkännande vid
etikprövning för att få genomföra forskningen. Den regionala nämnden har inte tagit ställning
till forskningen i sak. Överklagandenämnden för etikprövning bör som överklagandeinstans
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inte göra den första prövningen. Ansökningen ska därför överlämnas till
Etikprövningsmyndigheten.

Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
Detta beslut har fattats av Karin Almgren, Peter Höglund, Kjell Asplund, Anders Brändström,
Bengt Gustafsson och Lena Näslund efter föredragning av Peter Höglund. Vid den slutliga
handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gunnarsson, Christina Eintrei, Johan Fritzell,
Bimbi 011berg och Birgitta Hiibinette samt kanslichefen Jörgen Svid&I och administrativa
sekreteraren Eva Kaman Modig deltagit.

På överklagandenämndens vägnar
•

Kann Almgren
Ordförande
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Dnr:
Exp. 2018-12-11
877-18

Göteborgs universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Box 200
405 30 Göteborg
Forskningshuvudman: Göteborgs universitet
Närvarande beslutande:
Lars-Åke Ström, ordförande
Bibbi Ringsby Jansson, vetenskaplig sekreterare
Ledamöter med vetenskaplig kompetens:
Johan Berlin
Elisabeth Björk Brämberg
Sally Boyd
Kerstin GrundU. (deltog inte i ärende 1010-18)
Paul Hemeren
Staffan Höjer (deltog inte i ärende 808-18 och 1031-18)
Peter Korp
Helle Wijk (deltog inte i ärende 1039-18)
Ledamöter som företräder allmänna intressen:
Bengt Femström
Beatrice Toll
Robert Engström
Hanna Lorentzon
Projekttitel: Romsk queer-konst: Dekolonisering av representationer av den queer-romska
"andre" i nutida kulturell och konstnärlig praxis i Europa

Beslutsprotokoll från sammanträde med Regionala etikprövningsnämn den
Göteborg, Avdelningen för övrig forskning, den 3 december 2018
Föredragande: Sally Boyd
Avvisas
Etikprövningsnämnden avvisar ansökan.
Såvitt framgår av handlingarna ska den forskning som avses med ansökan inte utföras i
Sverige. Etikprövningslagen är därmed inte tillämplig på den aktuella forskningen, varför
nämnden avvisar ansökan om godkännande.
Beslutet kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden. Skrivelsen ska vara ställd till
Centrala etikprövningsnämnden men skickas eller lämnas till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Överklagandet ska vara underskrivet av behörig företrädare för
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forskningshuvudmannen. Denne kan lämna fullmakt till forskaren att skriva under. Bifoga i så
fall fullmakten. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring som Ni
begär. Överklagandet ska ha kommit in till Regionala etikprövningsnämnden senast tre
veckor från det att klaganden fick del av beslutet.
Överklagande efter den 1 januari 2019
De regionala etikprövningsnämnderna upphör den 1 januari 2019 när etikprövningsverksamheten övergår till Etikprövningsmyndigheten. Vid samma tidpunkt byter Centrala
etikprövningsnämnden namn till Överklagandenämnden för etikprövning. Ett överklagande av
det aktuella beslutet som sker efter den 1 januari 2019 ska därför ställas till Överklagandenämnden för etikprövning. Men det ska skickas eller lämnas till Etikprövningsmyndigheten.
Att denna avskrift i transumt överensstämmer med originalet intygar

Lisa D. Hillström, administrativ sekreterare

