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SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen); Utsatta ungdomars sexualitet inklusive sexuella övergrepp och
kommersiell sexuell exploatering. Jämförelse med en nationell studie

Regionala etikprövningsnämndens beslut

Klaganden har i överklagande till Centrala etikprövningsnämnden yrkat att
forskningsprojektet godkänns.

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Ärendet gäller en studie angående utsatta ungdomars sexualitet inklusive eventuella sexuella
övergrepp och kommersiell sexuell exploatering. Studien skall genomföras som en
enkätundersökning omfattande cirka 150 ungdomar i åldrarna 18 till 20 år inskrivna vid
institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Studien utgår från barn- och
ungdomspsykiatriska institutionen i Lund. Forskningspersonema skall rekryteras genom att
föreståndare vid SiS-institutioner i närheten av Lund informeras om studien, och tanken är att
dessa i händelse av intresse skall erbjuda ungdomar i den aktuella åldern som är inskrivna vid
institutionen under den tidsperiod studien pågår att delta i studien. Skriftligt informerat
samtycke skall ges av den unge och förvaras vid institutionen. Föreståndaren meddelar
forskningsledaren som reser ut till institutionen och delar ut enkäten som ifylls individuellt
och anonymt av forskningspersonen. Forskningsledaren finns med för att kunna svara på
frågor. Frågeformuläret lämnas direkt till forskningsledaren i slutet kuvert och
institutionspersonalen får inte ta del av enkätinnehållet. Forskningsledaren känner inte till den
unge personens namn eller personnummer och sådan information förekommer inte i enkäten.

Centrala etikprövningsnämnden, som finner det kunskapsområde som studien avser angeläget,
konstaterar att studien inte faller inom etikprövningslagens tillämpningsområde, eftersom den
gäller en enkätstudie som är avsedd att genomföras med uttryckligt informerat samtycke från
samtliga forskningspersoner (jfr 3 och 4 §§ etikprövningslagen). Den regionala nämnden hade
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därför inte bort ta upp ansökningen till prövning enligt nämnda lag. Nämnden hade emellertid
bort ta reda på om forskningshuvudmannen begär ett sådant rådgivande yttrande som avses i 2
§ förordningen (2003: 616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.

Centrala etikprövningsnämnden undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet
till Regionala etikprövningsnämnden i Lund for fortsatt handläggning.

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Gunnar Wetterberg, Charlotte Signahl, Gisela
Dahlquist, Elisabeth Haggård Ljungquist, Bo Petersson • och Eva Tiensuu Janson efter
föredragning av Gisela Dahlquist. Vid den slutliga handläggningen har dessutom närvarit
ersättarna Pehr Olov Pehrsson, Peter Höglund, Sighild Westman-Naeser och Gun Johansson
samt kanslichefen Eva Grönlund.

På Centrala^etikprövningsnärn/idens vägnar
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Ansökningar om godkännande av forskningsprojekt.

Punkten 4

Forskningshuvudman
Lunds universitet

Forskare som genomför projektet
• 

Projekttitel
Utsatta ungdomars sexualitet inklusive sexuella övergrepp och
kommersiell sexuell exploatering. Jämförelse med en nationell stu-
die



En redan utsatt grupp personer utsätts enligt nämndens bedömning
för betydande integritetskränkningar genom undersökningen. Den
nytta som kan ses uppväger inte dessa risker för de enskilda forsk-
ningspersonema.

Ansökan avslås.

Beträffande hur man överklagar, se bilaga 1.

Att den avskrift i transumt överensstämmer med originalet intygar:

Irene Barsegård, administrate sekreterare


