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Klagande 
Stockholms universitet 

Överklagat beslut 
Etikprövningsmyndighetens beslut den 15 november 2022, dnr 2022-05326-01, se Bilaga 

Projekttitel 
Att röra vid, beröras av och röra sig med böcker. Om barns läsning som frisk- och sjuklighetsfaktor. 

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 
En sedan länge etablerad uppfattning är att barns och ungas läsning befrämjar hälsa. Detta brukar 
åberopas som ett av skälen för läsfrämjande insatser för små barn, till exempel som samarbete 
mellan barnhälsovård och bibliotek. Den aktuella ansökan gäller två delstudier i ett större projekt där 
forskarna studerar effekterna av barns läsning som del av en folkhälsopolitisk strategi.  

Effekterna av kommunala läsfrämjande aktiviteter riktade mot spädbarnsfamiljer (projektet Bokstart) 
studeras på lokala bibliotek och vid hembesök. De effekter som studeras beskrivs i ansökan som de 
mellanmänskliga interaktionerna i form av tal och kroppsspråk samt interaktioner mellan människa 
och objekt (exempelvis bibliotekarie och bok), rum och textmaterial. Forskarna kommer att ha en 
bred kvalitativ metodologisk ansats med deltagande observation, fältsamtal (ostrukturerade 
intervjuer), semistrukturerade intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Minst fem hembesök, tre 
biblioteksbesök, minst två fokusgruppsintervjuer med föräldrar respektive bibliotekarier samt 3–4 
semistrukturerade intervjuer med projektledare/samordnare planeras. Sammanlagt omfattas 30–40 
forskningspersoner.  

Informerat samtycke inhämtas från forskningspersonerna. Forskarna uppger i ansökan att det finns 
en risk är att det i det inspelade materialet förekommer information om informanters individuella 
hälsa eller annan personlig information av känslig karaktär.  

Etikprövningsmyndigheten avvisade ansökan, eftersom man fann att det inte kommer att göras 
något ingrepp på en forskningsperson eller annan intervention på sätt som anges i 4 § 
etikprövningslagen, inte heller någon behandling av personuppgifter på så sätt som anges i 3 § 
etikprövningslagen. Myndigheten lämnade ett rådgivande yttrande om utformning av information till 
forskningspersonerna och samtyckesblankett. 
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I överklagandet påpekar klaganden att känslig information om informanternas individuella hälsa kan 
komma att finnas i intervjumaterialet. Därför önskas en prövning av ansökan enligt 
etikprövningslagen.   

 

Skäl för beslutet 
Den forskning som avses i ansökan omfattar inte några känsliga personuppgifter som avses i 3 § 
etikprövningslagen. Forskningen omfattas således inte av etikprövningslagens bestämmelse om 
känsliga personuppgifter (3 §). Etikprövningsmyndighetens beslut ska därför inte ändras. För det fall 
forskningspersonerna trots det lämnar känslig information som får betraktas som känsliga 
personuppgifter, får denna information inte användas i forskningen.  

Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.  

Detta beslut har fattats av Eva Lindeblad, Yvonne Lundberg Giwercman, Kjell Asplund (föredragande), 
Ingemar Engström, Sten-Åke Stenberg, Ulf Ekberg och Camilla Lif. Vid den slutliga handläggningen har 
dessutom ersättarna Lars Dahlstedt, Gert Helgesson, Christina Eintrei, Johan Norell Bergendahl och 
Stina Holmlund Kelly samt kanslichefen Jörgen Svidén, administrativa sekreteraren Katarina Gate 
Lundgren och juristerna Annika Jäderlund och Johanna Sjöcrona deltagit. 

På Överklagandenämndens vägnar 

Eva Lindeblad 
Ordförande 
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