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Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen) 

Projekttitel: Förståelse och agerande i förhållande till risk och riskkommunikation -
relationen mellan Migrationsverket och asylsökande 

I ansökan om etikprövning uppges att syftet med forskningen är att studera upplevelser, 
erfarenheter och ageranden kring risk och riskkommunikation, beträffande brandskydd, såväl 
hos Migrationsverkets personal som hos asylsökande. Forskningen är sammansatt av flera 
delprojekt: 

1. Teoretisk modell i form av litteraturstudie som syftar till att utforma en modell för 
riskkommunikation i relationen mellan myndigheten och den enskilde i allmänhet och i 
relationen mellan Migrationsverket och den asylsökande i synnerhet. 

2. Myndighetens perspektiv: en delstudie där tidigare erfarenhet kring brandskydd for den 
specifika gruppen asylsökande kartläggs genom intervjuer av personal på Migrationsverket 
och andra myndigheter samt berörda organisationer och företag. 

3. Asylsökandes perspektiv: en delstudie som genomförs för att finna ny kunskap om 
asylsökandes riskförståelse i vardagen, på olika anläggningsboenden, särskilt vad beträffar 
brandskydd. Intervjuer och deltagande observation kommer att utföras. 

4. Relationen mellan myndigheten och den enskilde utgör forskningsprojektets huvudstudie. 
Här görs deltagande observationer i miljöer där representanter inom Migrationsverket 
interagerar och i situationer där Migrationsverkets personal och asylsökande möts. 

Projektet kommer att genomföras med kvalitativ forskningsmetodik. Slutsatser kommer att 
dras med hjälp av den teoretiska modell som utvecklas i delstudie 1 och baseras på den empiri 
som samlas in och analyseras i delstudierna 2, 3 och 4. Forskningspersonerna kommer att ges 
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information om projekt såväl muntligen som skriftligen oen deras samtycke inhämtas 
muntligen. 

Oen regionala etikprövningsnämnden har,efter att ha begärt kompletterande information om 
projekten avslagit ansökningen öka. med motiveringen aft forskningen ska utföras på 
asylsökandevuxnaocbbam, sombefmner s i g i enmycketovissoch sårbar situationoch 
sannolikt bar upplevtmycket traumatiska händelser. Oessa personer torde ha stora svårigheter 
att skilja mellan Migrationsverket i dess olika roller oeh således, med hänsyn till den 
beroendeställning de berinner sig i,ha svåri att välja attfrivilligt delta eller avstå från att delta 
i studien. Oetta framgår oekså av den komplettering som inkommittill nämnden. Vidare 
ftamgåravkompletteringen att förskarnaintekommer att användatolk vid intervjuer med 
asylsökande,utanattdessa samtal k o m m e r a t t f ö r a s i g r u p p , där manblandar olika språk. 
Oetta kan medföra att personer känner tryek att svara på visst sätt samt kan leda till 
missförstånd. Slutligen fann nämnden det problematiskt att den teoretiska modell som 
forskningen ska utgå ifrån inte är framtagen vid projektets start. Eftersom det är högst 
sannolikt att modellen får konsekvenser för studiens upplägg oeh innehåll horde ansökan om 
etikprövning lämpligen ske efter det att delstudielhar slutförts. 

Klaganden har hemött de invändningar den regionala etikprövningsnämnden rest beträffande 
forskningspersonernas möjlighet att fritt välja att delta eller att avståfrån att deltaistudien, 
varför man inte vill använda tolk i studien, relationen mellan projektets delstudier samt 
bedömningen av projektets risker oeh kunskapsvinst.Oet framgår att delstudielkommer att 
genomföras innan de övriga delarna av projektet startar. 

Centrara etikprövningsnämndens bedömning 
Enligtö ^ etikprövningslagen skaettgodkännande avse ett visst projektellerendelavett 
projekt eller en på något liknande sätt bestämd forskning.Avden beskrivning som gesiden 
insända dokumentationen finns inget som talar för att framtagandet av den teoretiska 
modellen, delstudie l , omfattas av etikprövningslagen. Oe andra delstudierna innefattar 
behandling av känsliga personuppgifter oeh omfattas därmed av etikprövningslagens 
bestämmelser ( j f r ^ ^ j . 

Klaganden har utförligt oehövertygande argumenterat för uppfattningenatt de asylsö 
f ak t i sk tkan f r i t t vä l j aom devi l l deltai studienellerinte. Oeskäl somanges f ö r a t t i n t e 
använda tolk får godtas.Att inte använda tolk begränsar genomförandet avforskningen enbart 
till förskningspersoner som kan något språk som forskargruppen förstår. Oet medför 
naturligtvis vissa nackdelar för forsl^ingen, men kan inte gärna ligga till grund för att avslå 
ansökningen. 

Enligt 9 ^ etikprövningslagen får forskning godkännas bara om de risker som den kan 
medföra förforsl^ingspersonernas hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs avdess 
vetenskapligavärde. Med deklargöranden somklaganden gjort får det anses stå klart att 
forskningen kan ge en kunskapsvinst samtidigt som riskerna för forskningspersonema är 
acceptabla, forskningen bör därför godkännas. 
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Med ändring av den regionala etikprövningsnämndens i Limeåheslnt godkänner Centrala 
etikprövningsnämnden den torskning som avses med ansökan. 

Oetta hes ln thar fa t ta t savSever inBlomst rand ,Kiek isÅhréÄlgamo,Pe te rHögl^^ 
Oalianis, Anders Brändström,Ann v^ennerherg oeh Bengt Cnstafsson e t t e r s 
Peter Plöglnnd. Vid den slntligahandläggningen har dessutom närvarit ersättarna Anitha 
Bondestam, Lena Näslnnd,LlinaMäki-Lorlri^o oeh Kjell Asplund samt ehePsjnrist^^ 
Stridsberg. 

Centrala etikprövningsnämndens 

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar 

SeverinBlomstrand 
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Punkt 4 fortsatt handläggning 
Föredragande: Gerhard Nordlund 
Forskningshuvudman 
Mittuniversitetet 
Företrädare 

 
Inst. för samhällsvetenskap 
Forskare 

Inst. för samhällsvetenskap 
Proiekttitel 
Förståelse och agerande i förhållande till risk och riskkommunikation -
relationen mellan Migrationsverket och asylsökande. 

Ärendet är tidigare behandlat vid sammanträde 121211, punkt 4. Efter 
diskussion beslutade nämnden att begära in komplettering (1 original och 
17 kopior) från ansvarig forskare och att när komplettering inkommit, ta 
upp ärendet till förnyad bedömning vid ett kommande sammanträde. 
Kompletteringen har nu inkommit. 

Beslut 
Nämnden avslår ansökan. 

Av ansökan framgår att forskningen ska utföras på asylsökande vuxna och 
barn, som befinner sig i en mycket oviss och sårbar situation och sannolikt 
har upplevt mycket traumatiska händelser. Dessa personer torde ha stora 
svårigheter att skilja mellan Migrationsverket i dess olika roller och 
således, med hänsyn till den beroendeställning de befinner sig i , ha svårt att 

Vid protokollet 
Ingela Engman Sköld 
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Ärende beslut eller annan åtgärd 

Forts, dnr välja att frivilligt delta eller avstå från att delta i studien. Detta framgår 
2012-424-31Ö också av den komplettering som inkommit till nämnden. 

Vidare framgår av kompletteringen att forskarna uttryckligen inte kommer 
att använda tolk vid intervjuer med asylsökande, utan att dessa samtal 
kommer att föras i grupp, där man blandar olika språk. Nämnden finner 
detta arbetssätt problematiskt och att det bland annat kan medföra att 
personer känner tryck att svara på visst sätt samt även kan leda till 
missförstånd. 

Det är även problematiskt att den teoretiska modell som forskningen ska 
utgå från inte är framtagen vid projektets start. Eftersom det är högst 
sannolikt att modellen får konsekvenser för studiens upplägg och innehåll, 
borde ansökan om etikprövning lämpligen ske efter det att delstudie 1 har 
slutförts. 

Sammantaget finner nämnden att de etiska riskerna med projektet i dess 
nuvarande design vida överstiger den nytta som kan uppnås med 
forskningen. Ansökan bör därför avslås. 

FfUR M A N ÖVERKLAGAR, se särskild information. 
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NÄRVARANDE LEDAMÖTER 

Ordförande 

Pia Sandeskog 

Ordinarie ledamöter med vetenskaplig kompetens 

Eva Alerby (pedagogik och lärande) 
Ann-Catrine Edlund (nordiska språk), 
Urban Lindgren (kulturgeografi), vetenskaplig sekreterare 
Gerhard Nordlund (pedagogik), deltog ej p. 2 pga. jäv 
Anders J Persson (filosofi, etik) 
Anna Stigsdotter Neely (psykologi), vetenskaplig sekreterare 
Eva Lindh Waterworth (informatik), deltog ej p. 5 pga. jäv 

Supplerande ledamöter med vetenskaplig kompetens 

Jonas Edlund (sociologi) 
Ordinarie ledamöter som företräder allmänna intressen 

Lena Brännholm, förskolechef 
Susanne Ljungström, bibliotekskonsulent 
A l f Nilsson, rektor 
Mats Olofsson, journalist 

Supplerande ledamöter som företräder allmänna intressen 

Susanne Ljungström, politiker 
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ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Ingela Engman Sköld, administrativ sekreterare 

Ärenden som efter nämndens begäran om komplettering granskats och godkänts av 
ordförande och vetenskaplig sekreterare 

Dnr 2012-434-31Ö 
Utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb (UKSU). 
U l f Hyvönen, UFFE, Umeå kommun 

Dnr2012-433-31Ö 
Tuberkulos i Norrbotten - hur fungerar screening av riskgrupper? 
Anders Österlund, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå 

Tilläggsansökningar som granskats och godkänts av ordförande och vetenskaplig sekreterare 
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