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Klagande
Stockholms universitet
Överklagat beslut
Etikprövningsmyndighetens beslut den 16 februari 2021, dnr 2021-00036, se Bilaga
Projekttitel: ldeologisering av rummet: Krims referendum i det lingvistiska
landskapet
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
Syftet med projektet är att undersöka hur språkliga landskap (monument, minnestavlor, skyltar,
gatunamn etc.) i ett samhälle som genomgår en förändring konstrueras av olika sociala grupper över
tid och rum. Datainsamlingen, som bestod av vandringsturer och intervjuer med 30 vuxna
forskningsdeltagare, två autoetnografiska förkroppsligade observationer i museer, 1 000 fotografier
och dagboksanteckningar under fältarbetet, genomfördes i Ukraina september — oktober 2019. Allt
material har avidentifierats. Projektet har Stockholms universitet som huvudman och fältstudien har
bekostats med medel från svensk anslagsgivare. Nu ansöks om etisktillstånd för att analysera och
förvara det insamlade materialet i Sverige.
Etikprövningsmyndigheten har avvisat ansökan med motiveringen att etikprövningslagen föreskriver
att forskning som behandlar känsliga personuppgifter ska etikprövas innan den påbörjas. Eftersom
det framgår av ansökan att forskningen påbörjats, då datainsamlingen redan är genomförd, har
myndigheten inte tagit upp ansökan till prövning.
Klaganden tillstår att datainsamlingen skett, men efterfrågar en prövning av den del av projektet som
återstår dvs, analys och förvaring av insamlat studiematerial.
Skäl för beslutet
Det är ostridigt att delar av den forskning som nu är ifråga redan har genomförts. Som
Överklagandenämnden konstaterat i ett flertal tidigare beslut (se t.ex. Ö 18-2009) kan forskning som
redan har utförts inte godkännas i efterhand. Så länge projektet inte har slutförts kan emellertid
prövningen ändå fylla en funktion. En sådan prövning kan dock endast avse forskning ifråga om
material som insamlas efter godkännandet. I förevarande fall återstår analys och förvaring av det
material som samlats in i strid med etikprövningslagen. Det överklagade beslutet ska därför inte
ändras.
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Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
Detta beslut har fattats av Ann-Christine Lindeblad, Yvonne Lundberg Giwercman (föredragande),
Kjell Asplund, 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 Hobinette samt kanslichefen Jörgen Svicl&i, administrativa sekreteraren Katarina Gate Lundgren och juristerna Annelie Metz och Johanna Sjöcrona
deltagit.
På Överklagandenämndens vägnar
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