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Klagande
Stockholms universitet
Överklagat beslut
Etikprövningsmyndighetens beslut den 22 mars 2021, dnr 2021-01251, se Bilaga
Projekttitel: Att lära sig franska under Covid-19 - språkanvändning och språkutveckling hos svenska
studenter i Frankrike och Sverige.
Sa ken
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen)

Överklagandenämndens beslut
Överklagandenämnden för etikprövning godkänner den forskning som avses i ansökan med villkor att
det i informationen till forskningspersoner framgår hur länge data ska sparas.
Bakgrund
Syftet med studien är att undersöka hur en pandemi påverkar inlärningsvillkoren för språkstudenter
som väljer att läsa utomlands. Studien inkluderar svenska universitetsstudenter som läser franska i
Frankrike under vårterminen 2021 och en jämförelsegrupp bestående av studenter som läser franska
i Sverige. Studien består av en enkät som besvaras anonymt samt en efterföljande intervju av dem
som så önskar. För att vara kontaktbara för intervjuerna uppges e-postadresser eller telefonnummer.
Intervjudata, som kan komma att innehålla känsliga personuppgifter, kodas.
Etikprövningsmyndigheten har avvisat ansökan med motiveringen att det inte kommer att göras
något ingrepp på en forskningsperson eller annan intervention på sätt som anges i 4 §
etikprövningslagen. Det kommer inte heller att ske någon behandling av personuppgifter på så sätt
som anges i 3 § etikprövningslagen. Ett rådgivande yttrande har lämnats, i vilket myndigheten
framhåller att det av forskningspersonsinformationen bör framgå hur länge data ska sparas.
Klaganden menar att både enkäterna och intervjuerna kan innehålla känsliga personuppgifter som
kan kopplas till forskningspersonerna och att ansökan därför bör etikprövas.
Skäl för beslutet
De kodade intervjusvaren kan innehålla känsliga personuppgifter som kan spåras tillbaka till
forskningspersonerna via kontaktuppgifter i enkäten. Projektet ska därmed etikprövas enligt 3 §
etikprövningslagen. Överklagandenämnden finner att det vetenskapliga värdet av studien är högre
än de risker för integritetsintrång som eventuellt kan föreligga. Ansökan kan godkännas med villkor
att det i informationen till forskningspersoner framgår hur länge data ska sparas.

Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

Postadress
Överklagandenämnden för etikprövning
do Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Besöksadress
Västra Järnvägsgatan 3

Telefon
08-546 77 610 vx

E-post
kansli@onep.se
Webbplats
www.onep.se
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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 Habinette samt kanslichefen Jörgen SviMn, administrativa sekreteraren Katarina Gate Lundgren och juristerna Amelie Metz och Johanna Sjöcrona
deltagit.
På Överklagandenämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad
Ordförande

