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Klagande 

Stockholms universitet 

Överklagat beslut 
Etikprövningsmyndighetens beslut den 11 maj 2021, dnr 2021-01979, se Bilaga 

Projekttitel Moderskap och konkurrerande normer i en nnigrationskontext 

Saken 
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etik-

 

prövningslagen) 

Överklagandenämndens beslut 
Överklagandenämnden för etikprövning ändrar inte det överklagade beslutet. 

Bakgrund 
Studiens syften är att undersöka immigrerade kvinnors erfarenheter av moderskap i en migrations-
och integrationskontext samt att belysa vilken roll den offentliga barnomsorgen har i detta 
sammanhang. Kvalitativa intervjuer har sedan mars 2020 genomförts med 10 immigrerade kvinnor 
och 38 personer som arbetar vid 15 olika förskolor. Kvinnorna kontaktades via telefon eller e-post. 
Kontaktuppgifter tillhandahölls av frivilligorganisationerna "Varken hora eller kuvad" och "Glöm 
aldrig Pela och Fadime (GAPF)", skolor eller genom forskarnas egna kontakter. Förskolepersonalen 
rekryterades genom länsstyrelserna i Gävleborg och Norrbotten eller via forskarnas egna kontakter. 
Information till forskningspersonerna lämnades via missivbrev samt muntligen vid intervjutillfällena. 
Intervjusvaren dokumenterades med hjälp av ljud- och videoinspelningar, vilka kodades. Kodnyckeln 
förvaras hos den forskningsansvarige. 

Etikprövningsmyndigheten har avslagit ansökan med motiveringen att den forskning som ansökan 
avser är sådan att godkännande enligt etikprövningslagen borde ha inhämtats innan projektet 
påbörjades. 

Klaganden hävdar att forskningen inte påbörjats eftersom det insamlade materialet ännu inte 
bearbetats. Inför rekryteringen av forskningspersoner gjordes bedömningen att behandling av 
känsliga personuppgifter inte skulle ingå i projektet varför etiktillstånd inte söktes. I efterhand kunde 
man dock konstatera att det insamlade materialet innehåller känsliga personuppgifter, varvid en 
ansökan om etikprövning gjordes. Klaganden refererar till tidigare ansökningar (dnr 2019-03496 och 
dnr 2020-05110) i vilka fortsatt behandling av redan insamlat material innehållande känsliga 
personuppgifter godkänts. 

Postadress 
Överklagandenämnden för etikprövning 

c/o Vetenskapsrådet 

Box 1035 

101 38 Stockholm 

Besöksadress 

Västra Järnvägsgatan 3 

Telefon E-post 
08-546 77 610 vx kansli@onep.se 

Webbplats 
www.onep.se 
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Skäl för beslutet 

Enligt 6 § etikprövningslagen får forskning som lagen omfattar inte utföras utan ett etikgodkännande. 
Med att forskning utförs avses genomförandefasen, dvs, att forskningen påbörjas genom att 
forskningspersoner rekryteras och material samlas in, att konkreta försök utförs och att den kunskap 
som därvid framkommit sedan analyseras och bearbetas  (prop.  2002/03;50, sid 114). Ett 
godkännande kan endast avse forskning ifråga om material som insamlas efter godkännandet. 

Det står klart att den forskning som nu är ifråga redan har genomförts; samtliga i projektet ingående 
forskningspersoner har rekryterats och specifika frågor rörande etnicitet, hälsa och sexualliv har 
ställts vid intervjutillfällena, vilket betyder att klaganden redan från början efterfrågat känsliga 
personuppgifter och att dessa i själva verket utgör underlaget för forskningsprojektet. Forskning som 
redan har utförts kan inte godkännas i efterhand. Etikprövningsmyndighetens beslut ska därför inte 
ändras. 

Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas. 

Detta beslut har fattats av Ann-Christine Lindeblad, Yvonne Lundberg Giwercman (föredragande), 
Kjell Asplund, Anna Sarkadi, Johan Fritzell, Bengt Gustafsson och Lena Näslund. Vid den slutliga 
handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gunnarsson, Ingemar Engström och Birgitta 
Flöbinette samt kanslichefen Jörgen Svic161, administrativa sekreteraren Katarina Gate Lundgren och 
juristerna Amelie  Metz  och  Johanna  Sjöcrona deltagit. 

På Överklagandenämndens vägnar 
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