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SAKEN 
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen) 
Projekt: Tillgångsinriktad brottsbekämpning på fältet 

Projektnummer/identitet: F2-2011/0447 
Version nummer: 1. 2012-02-06 

Regionala etikprövningsnämndens beslut se Bilaga 

Ansökan gäller en studie som syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar hur olika 
befattningshavare arbetar med s.k. tillgångsinriktad brottsbekämpning, med vilket uttryck 
sökanden avser brottsbekämpning som inriktas på den brottsliges tillgångar. Studien sker i 
huvudsak med kvalitativ metod och innehåller dels semistrukturerade intervjuer, dels en s.k. 
vinjettundersökning där åklagare och polismän ställs inför hypotetiska situationer kopplade 
till tillgångsinriktad brottsbekämpning. Vid transkribering av intervjuer kommer 
intervjumaterialet att kodas. Kodnyckeln förvaras inlåst. Deltagande observationer kommer 
också att genomföras hos de brottsbekämpande myndigheterna. Samtliga forskningspersoner 
kommer att ge sitt informerade samtycke. Information om genomgång av myndigheters 
dokument och därtill hörande handlingar kommer dock inte att lämnas till personer som ingår 
i detta material. 

Den regionala nämnden har inte tagit upp ansökan till prövning med hänvisning till att studien 
inte innefattar behandling av sådana känsliga personuppgifter som avses i 3 § 
etikprövningslagen. Nämnden har emellertid i ett rådgivande yttrande uttalat att det från de 
synpunkter som nämnden har att beakta inte föreligger något hinder mot att utföra 
forskningen. 

Sökanden har med hänvisning till 3 § 2 p. etikprövningslagen överklagat detta beslut på den 
grunden att uppgifter om lagöverträdelser kan komma att behandlas eftersom det, såväl vid 
intervjuer som vid vinjettstudier som transkriberas, erfarenhetsmässigt förekommer att 
forskningspersonerna berättar fritt och därmed kan komma att nämna namn på personer som 
har varit föremål för åtgärder i åklagares och polisers tjänsteutövning. Sökanden yrkar därför 
att Centrala etikprövningsnämnden återförvisar ansökan till den regionala 
etikprövningsnämnden för prövning enligt etikprövningslagen. 
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Centrala etikprövningsnämndens bedömning 

Som projektet har hesi^vitsinnetattardetienlighetmedvadden regionala nämnden har 
mnnit inte någon behandling av känsliga personnppgifier.El^ersom sökanden eme 
har angett attbehandlingavsådanapersonnppgitteraeeidentellt kan komma att skeinom 
ramenförtbrskningen bör ansökningen ändå prövas med den utgångspunkten. Den regionala 
nämnden har i sitt rådgivande yttrande uttalat att det inte tinns några hinder mot att 
forskningen utförs oeh Centrala etikprövningsnämnden instämmer i denna bedömning. 
Anledning saknas då att återförvisa ärendet. Forskningen bör således godkännas. 

Med ändring a v R e g i o n a l a e l i k n r ö ^ 

eliknrövningsnämndendenforsl^ingsom avses med ansökningen. 

Uenlralaeliknrövningsnämndenshesl^^ 
Oellaheslnlhar lallals av Johan Mnnek, LennarlLindgren, Kiekis AhréÄlgamo, Gisela 
Uahlqnisl,Gnnn Johansson, Bo Pelersson oeh H ^ 
Oahlqnisl. Vid den slnlliga handläggningen har dessnlom närvaril ersällama Anilha 
Bondeslam, Pehr Olov Pehrson,Elisahel Andersson, PelerHöglnnd,SighildWeslman-Naeser 
oeh Anders Brändslrömsamljnrislen Ulrika Holmgren. 

På Cenlralaeliknrövningsnämndens vägnar 
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CENTRALA 
ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN 

Ink 2012 -04- 1 6 
Dnr: Ö 

PROTOKOLL 2012/5:3 
2012-03-15 

Sammanträde i Stockholm 

Avdelning 5 

Ordförande 
Birgitta Widebäck 

Ledamöter med vetenskaplig kompetens 
Claes-Robert Julander (företagsekonomi) vetenskaplig sekreterare 
Siv Fischbein (specialpedagogik) 
Sven Ove Hansson (filosofi) 
Karin Helmersson Bergmark (sociologi) 
Hona Koupil (ojämlikhet i hälsa) deltar inte i ärenden 2012/207-31/5 och 2012/273-31/5 
Staffan Marklund (arbetsliv), deltar inte i ärende 2012/308-31/5 
Jerzy Sarnecki (allmän kriminologi) 
Ann-Charlotte Smedler (psykologi) 
Marianne Sundström (arbetsmarknad och familj) 
Sten-Åke Stenberg (sociologi), deltar inte i ärende 2012/273-31/5 

Ledamöter som företräder allmänna intressen 
Maria Modig 
Anders Rehn 
Annika Sandström, deltar inte i ärende 2011/2114-31/5 
Elisabeth Wennerholm 
Anne Wompa 

Administrativ sekreterare 
Ann-Christin Becker 

§ 1 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 2 Den administrativa sekreteraren anmäler att den vetenskaplige sekreteraren sedan 
föregående möte den 16 februari 2012 har fattat ett beslut i ärende som avser ändring av ett 
godkännande. 

§ 3 Ansökningar om etisk granskning av forskningsprojekt, se Bilaga. 

§ 4 Ordföranden förklarar mötet avslutat och meddelar att nästa sammanträde i avdelning 5 
äger rum torsdagen den 12 april 2012. 

V & Ri rmt t f l Wirtehär .k Birgitta Widebäck 
Ordförande 

. ••/<-
Claes-Robert Ju)ander 
Protokollförare, vetenskaplig sekreterare 

Adress 
FE 289 
171 77 Stockholm 

Besöksadress 
Nobels väg 9 
171 65 Solna 

Telefon 
08-524 800 00 

Fax 
08-524 866 99 

E-post 
kansliffistockholm.epn.se 

Hemsida 
www.cpn.se 

c£) 



Regionala etikprövningsnämnden 
i Stockholm 

Protokoll 2012/5:3 

Utdrag ur protokoll från sammanträde den 15 mars 2012 i avdelningen 5. 

Nya ärenden 

Diarienummer 
2012/323-31/5 
Föredragande 
Jerzy Sarnecki 

Sökande: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
Behörig företrädare:  
Projekt: Tillgångsinriktad brottsbekämpning på fältet. 
Projektnummer/id: F2-2011/0447 Version nr: 1. 2012-02-06 
Forskare som genomför projektet:  

BESLUT 
Den forskning sökanden avser att bedriva innefattar inte 
behandling av sådana känsliga personuppgifter som avses i 3 
§ etikprövningslagen. Forskningen omfattas därmed inte av 
etikprövningslagen. Ansökan om godkännande av 
forskningen tas därför inte upp till prövning. 

Nämnden beslutar att såsom rådgivande yttrande uttala att det 
från de synpunkter som nämnden har att beakta inte 
föreligger något hinder mot att utföra forskningen. 

Hur man överklagar beslutet att inte ta upp ansökan till 
prövning, se särskild information. 

Beslut expedierat till behörig företrädare. 
Kopia för kännedom till ansvarig forskare. 
Att utdraget överensstämmer med originalet intygar: 

_ L ^ ? ^ r ^ / 
Ann-Christin Becker, administratör/expedier; administratör/expedierat. 2012-03-22 

2^) 


