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Etikprövningsmyndighetens beslut den 24 februari 2020, dnr 2019-04924, se Bilaga
Projekttitel: Inkludering och erkännande av nyanlända ungdomar och unga vuxna genom
studie- och yrkesvägledning. En studie av professionella överväganden och prioriteringar
SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen)

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT
Överklagandenämnden för etikprövning ändrar inte det överklagade beslutet.
BAKGRUND
Klaganden avser att studera studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar och unga
vuxna i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Ett första delprojekt är inriktat på
beslutsfattare i kommuner som tagit emot nyanlända och omfattar dels en enkätstudie, dels
intervjuer. I det andra delprojektet görs djupintervjuer med studie- och yrkesvägledare för att
beskriva och analysera de professionella överväganden och principer som ligger till grund för
vägledningen. Det tredje delprojektet är en etnografisk studie med deltagande observation av
hur studie- och yrkesvägledningen bedrivs. Här avser man att observera det pedagogiska arbetet och den sociala interaktionen i en rad olika miljöer (vid gruppvägledning, informationstillfållen, studiebesök, mässor och föreläsningar). Resultaten från forskningsprojektet är
tänkta att användas för att utveckla studie- och yrkesvägledningen för nyanlända elever.
Etikprövningsmyndigheten fann att det saknades viktig information om projektet och att det
därför inte var möjligt att göra en bedömning av projektets nytta och risker. Myndigheten bad
därför om kompletteringar. När kompletteringar inte inkom beslutade myndigheten att avslå
ansökan.
I ärendet finns omfattande e-postkorrespondens om orsakerna till att klaganden inte lämnat
kompletterande information. Klaganden har i samband med överklagandet av avslagsbeslutet
lämnat kompletteringar. Etikprövningsmyndigheten har inte tagit upp ärendet på nytt.

Postadress
Överklagandenämnden för etikprövning
c/o Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Besöksadress
Västra Järnvägsgatan 3

Telefon
08-546 77 610 vx

E-post
kansligonep.se
Web bplats
www.onep.se
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SKÄL FÖR BESLUTET
Klaganden har trots anmodan från Etikprövningsmyndigheten inte inkommit med begärda
kompletteringar. Etikprövningsmyndigheten har därför följdriktigt avslagit ansökan. Först i
samband med överklagandet har klaganden efterkommit Etikprövningsmyndighetens begäran.
Överklagandenämnden bör inte som första instans pröva de nu anförda uppgifterna.
Klaganden har därför att lämna in en ny ansökan om etikprövning till
Etikprövningsmyndigheten.

Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
Detta beslut har fattats av Ann-Christine Lindeblad, Yvonne Lundberg Giwercman, Kjell
Asplund (föredragande), Anna Sarkadi, Ann Wennerberg, Bengt Gustafsson och Lena
Näslund. Vid den slutliga handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gunnarsson, Gert
Helgesson, Christina Eintrei, Ingemar Engström, Johan Fritzell och Birgitta Hiibinette samt
kanslichefen Jörgen Svi&n, administrativa sekreteraren Birgit Postol och juristerna Amelie
Metz och Johanna Sjöcrona deltagit
På Överklagandenämndens vägnar

nn-Christine Lindeblad
Ordförande
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BESLUT

2020-02-12
Sökande forskningshuvudman

Stockholms universitet
Forskare som genomför projektet

Projekttitel

Inkludering och erkännande av nyanlända ungdomar och unga vuxna
genom studie- och yrkesvägledning. En studie av professionella
överväganden och prioriteringar.

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.
BESLUT

Etikprövningsmyndigheten avslår ansökan.
Skäl för beslutet

Otillräckligt beslutsunderlag då kompletterande uppgifter inte inkommit.

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

Peter Lif
Ordförande

Beslutet har fattats av följande personer:
Ordförande

Peter Lif, chefsrådman

Etikprövninqsmyndigheten

registrator@etikprovning.se I 010-47508 00 I Box 2110. 750 02 Uppsala

etIkprovning.se

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
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Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Anne Lillvist, pedagogik, vetenskaplig sekreterare. Föredragande
Lena Almqvist, psykologi, vetenskaplig sekreterare
Önver Cetrez, religions- och kulturpsykologi
Ragnar Westerling, socialmedicin
Christine Gustafsson, vårdvetenskap, omvårdnad
Maria Harder, vårdvetenskap
Anders Sjöborg, religionssociologi
Minna Gräns, rättsvetenskap
lordanis Kavathatzopoulos, människa-datainteraktion

Ledamöter som företräder allmänna intressen
Håkan Krantz
Rigmor Åkesson
Gert Ohlsson
Pia Milton

Beslutet sänds till
Ansvarig forskare:
Forskningshuvudmannens företrädare:

Etikprövningsmyndigheten

registrator@etikprovning.se I 010-475 OB 001 Box 2110, 750 02 Uppsala I etIkprovning.se
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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 forskningshuvudmannen.
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.

Etikprövnincismyndigheten

registrater@etikprovrung.se I 010-47502 00 I Box 2110. 750 02 Uppsala I etikprovning.se
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