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BESLUT
2020-01-14

Sökande forskningshuvudman
Försvarshögskolan

Forskare som genomför projektet

Projekttitel
Salafist-jihadistiska påverkanskampanjer och dess lokala effekter

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.

BESLUT

Etikprövningsmyndigheten godkänner den del av forskningsprojektet 
som rör intervjuer och avslår den del som avser observationsstudier av 
kommunikation i öppna och slutna sociala medier.

Skäl för beslutet

Den information som forskarna avser inhämta är av känslig karaktär och 
ska skyddas enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor §3. Forskarna har inte visat hur kravet på informerat 
samtycke säkerställs i dessa observationsstudier. 

Det här beslutet kan överklagas hos Överklagandenämnden för 
etikprövning. Hur man överklagar framgår av bifogad anvisning.

På Etikprövningsmyndighetens vägnar

Owe Horned
Ordförande
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Beslutet har fattats av följande personer:

Ordförande
Owe Horned, f.d. lagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Elin Palm (tillämpad etik), vetenskaplig sekreterare, föredragande
Gerhard Andersson (klinisk psykologi)
Dick Magnusson (teknik och social förändring, samhällsplanering)
Ulf Melin (informatik)
Susanne Severinsson (pedagogik, socialt arbete, specialpedagogik)
Motzi Eklöf (hälsa och samhälle/vård- och medicinhistoria)
Mikael Heimann (psykologi)
Kristina Gustafsson (migration, etnografi, socialt arbete), vetenskaplig 
sekreterare
Kristiina Heikkilä (äldrevård, vårdvetenskap)

Ledamöter som företräder allmänna intressen
Erik Wågman, Kristina Nero, Ulla Sandén
________________________________________________________

Beslutet sänds till
Ansvarig forskare: 
Forskningshuvudmannens företrädare: 
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Hur man överklagar Etikprövningsmyndighetens beslut

Vem får överklaga?
Det är forskningshuvudmannen som får överklaga Etikprövningsmyndighetens 
beslut om det har gått sökanden emot. Överklagandet ska vara skriftligt. 
Skrivelsen ska vara undertecknad av behörig företrädare för forskningshuvud-
mannen. 

Om forskaren överklagar ska en fullmakt från forskningshuvudmannen bifogas.  

När ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha kommit in till Etikprövningsmyndigheten inom tre veckor 
från den dag då forskningshuvudmannen fick del av beslutet.

Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, person- eller organisationsnummer, adress, 
telefonnummer och e-postadress

2. det beslut som överklagas (dag för beslut, projekttitel och diarienummer)

3. hur ni anser att myndighetens beslut ska ändras och skälen till att beslutet 
bör ändras.

Var ska överklagandet skickas?
Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för etikprövning. Men det 
ska skickas eller lämnas till Etikprövningsmyndigheten. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnar myndigheten 
överklagandet och handlingarna till Överklagandenämnden för etikprövning.
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