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ÖVERKLAGAT BESLUT

Regionala etikprövningsnämndens i Göteborg, avdelningen för övrig forskning, beslut
den 17 december 2013, dnr 920-13.
SAKEN

Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen).
Projekttitel: Kan bildterapi stärka ungdomars identitet och delaktighet i sin egen utveckling, i
strävan mot ett självständigt liv?

Regionala etikprövningsnämndens beslut

se Bilaga

Syftet med studien uppges vara att undersöka om bildterapi i grupp, en gång i veckan under
sex månader, kan bidra till förändringar i form av stärkt identitet hos arbetslösa ungdomar.
Vidare om terapin bidrar till en mer realistisk självbild, ökad coping-förmåga och ökad
egenmakt ("empowerment"), förbättrad livskvalitet samt underlätta målformulering för
framtiden.
Den regionala etikprövningsnämnden avslog ansökan, bl.a. med motiveringen att projektet
inte är beskrivet på ett sätt som uppfyller kraven på en forskningsstudie, att det är oklart om
den beskrivna interventionen kan påverka de faktorer som är tänkta att påverkas och
utvärderas, att sökanden inte gett något stöd för den hypotes som studien bygger på och att det
saknas dokumenterad forskningserfarenhet inom ramen för studien. Kvaliteten på studien kan
därmed inte balansera det etiska problemet i termer av beroendeförhållande mellan
forskningspersoner och de socialsekreterare som deltar i studien.
Klaganden har gjort en del förtydliganden beträffande oklarheter som den regionala
etikprövningsnämnden påpekat och har numera ändrat studien bl.a. på det sättet att
interventionen i studien är förlagd till kvällstid och ligger helt utanför de åtgärder som den
arbetssökande är skyldig att delta i för att kunna erhålla försörjningsstöd och att
socialsekreteraren inte kommer att få information om forskningspersonens närv aro och
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engagemangiterapin.Oessa ändringar ftamgår av den reviderade skriftliga informationen till
forskningspersonema.
Centrala etikprövningsnämndens bedömning
Sådan forskning som omfattas av etikprövningslagen, oeb som kräver godkännande av
etikprövningsnämnd for aft ta utföras, beskrivs i 3 ^ ^ . Oen i projektet aktuella
interventionen^biidterapi^gesisvfte aft påverka forskningspersonen psykiskt oen tar anses
falla in änder kriterierna som beskrivs i 4 ^ 2. i tagmotiven anges kiinisk psykologisk
forskning (prop.2002703:460 ss. 107oebl04) som exempel på sådan forskning som avsesi
bestämmelsen.
Cm projektet genomfors så som det beskrivs i den modifierade ansökningen, dvs.
forskningspersonema står inte i något beroendeförhållande till socialsekreterarna, som
bandlägger deras ekonomiska stöd, så får riskerna for negativa konsekvenser for de aktuella
ungdomarna anses myeket ringa.
Enligt 0 ^ tår forskning godkännas bara om de risker som den kan medföra för
forskningspersonemasbälsa,säkerbet
oeb personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga
värde. Riskerna oeb intrånget i den personliga integriteten får betraktas som närmast
forsumbaraommangenomfor
projektet s å s o m klagandenönskar. forskningenskadärför
godkännas.

Med ändring av den regionala etlkprövnlngsnämndenslCötehorg heslut godkänner Centrala
etikprövningsnämnden denforsknlng som avses med ansökan.

Oettahesluthar lattatsav SeverinBlomstrand, Lllsahet Andersson, Klekls AhréÄlgamo,
Peter Höglund,TlnaOahams oeh AnnVVennerherg efter föredragning av Peter H
den slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna, Bengt Gustafsson, Lena
Näslund, LhnaMäkl-Lorkko oeh Kjell Asplund samt kanshehefön Anna-Karin Ahlgren.
Centrala etlkprövnlngsnämndens heslut får enhgt37^etlkprövmngslagen Inte överklagas.
På Centrala etlkr^v^nng^nämndens vägnar
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Närvarande:
Gunnar Dyhre, ordförande
Lars Sandman, vetenskaplig sekreterare, jävig ärende 814-13
Ledamöter med vetenskaplig kompetens:
Dennis Beach
Sally Boyd
Claes Corlin, vetenskaplig sekreterare 814-13
Kerstin Grunden
Staffan Höjer
Boo Johansson
Anna-Karin Kollind, jävig ärende 924-13
Jesper Lundgren
Bibbi Ringsby Jansson
Ledamöter som företräder allmänna intressen:
Bengt Femström
Marianne Henningsson
Pia-Lotta Ranmalm Lagerlöf
Projekttitel: Kan bildterapi stärka ungdomars identitet och delaktighet i sin egen utveckling,
i strävan mot ett självständigt liv?

Beslutsprotokoll från sammanträde med Regionala etikprövningsnämnden
i Göteborg, Avdelningen för övrig forskning, den 17 december 2013
Föredragande: Kerstin Grunden

Avslag
Etikprövningsnämnden avslår ansökan med följande motivering. Projektet är inte beskrivet på
ett sätt som uppfyller kravet på en forskningsstudie och det är oklart huruvida den beskrivna
interventionen kan påverka de faktorer som är tänkta att påverkas och utvärderas. Sökanden
ger inga stöd för den hypotes som studien bygger på och det saknas dokumenterad forskningserfarenhet inom ramen för studien. Kvaliteten på studien kan därmed inte balansera det etiska
problemet i termer av beroendeförhållande mellan forskningspersoner och de socialsekreterare som deltar i studien. Sökanden har till synes inte reflekterat över detta problem eller hur
detta är tänkt att kunna hanteras inom ramen för studien.
Beslutet kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden. Skrivelsen ska vara ställd till
Centrala etikprövningsnämnden men skickas till Regionala etikprövnmgsnämnden i
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Box 401, 405 30 Göteborg
Besöks- och leveransadress: Guldhedsgatan 5A, 413 20 Göteborg
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Göteborg. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring som N i begär.
Överklagandet ska ha kommit in till Regionala etikprövnmgsnärnnden senast tre veckor från
det att klaganden fick del av beslutet.

Att denna avskrift i transumt överensstämmer med originalet intygar:
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Barbro Morsing, administrativ sekreterare

