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SAKEN

Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen)
Projekt: Tre städer - en förstudie om organiserad brottlighet
Projektnummer/identitet: L2.-2012/0098

Regionala etikprövningsnämndens beslut

se Bilaga

Ansökan gäller en förstudie som syftar till att övergripande belysa situationen vad gäller den
organiserade brottsligheten i de tre största städerna i landet. Man avser att intervjua sex
myndighetspersoner, företrädesvis poliser, i varje stad samt att ta del av myndigheternas
kartläggningar och promemorior. Intervjuerna ska spelas in på band och sedan transkriberas
varvid eventuella känsliga personuppgifter som framkommit vid intervjun tas bort. Materialet
förvaras inlåst. Analys av det transkriberade materialet sker med kvalitativ metod. Samtliga
uppgifter omfattas av sekretess. Intervjupersonerna förutsätts ge informerat samtycke.
Studierna genomförs av en vetenskapligt meriterad forskare och avses att eventuellt
publiceras.
Den regionala etikprövningsnämnden har inte tagit upp ansökan till prövning med hänvisning
till att studien inte omfattar behandling av känsliga personuppgifter. 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 överklagat detta beslut med hänvisning till 3 § 2 i etikprövningslagen på den
grunden att uppgifter om lagöverträdelser kan komma att behandlas eftersom det dels vid
intervjuer, dels i dokument i form av polismyndigheters interna kartläggningar och
promemorior kan förekomma personuppgifter lämnas med anknytning till lagöverträdelser.
Erfarenheten är att också känsliga personuppgifter kan förekomma främst i
underrättelsematerial. Sökanden yrkar därför att Centrala etikprövningsnämnden återförvisar
ansökan till den regionala etikprövningsnämnden för prövning enligt etikprövningslagen.
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Centrala etikprövningsnämndens hedörnnlng
Enligt^ ^ e t i k p r ö v n i n g s l a g e n ska försknlng som Innefattar hehandllng av personuppgifter
om lagöverträdelser prövas av en etikprövningsnämnd. Sökanden har själv angett att
hehandlmg av känsliga personuppgifter oekså aeeldentellt kan komma att ske Inom ramen för
försknlngen. Ansökningen hör därför prövas enligt etikprövningslagen.
Den regionala nämnden h a r l s l t t rådgivande vttrande uttalat att det Inte ftnns några hinder
mot att försknlngen utförs oeh Centrala etikprövningsnämnden Instämmer 1 denna
hedömning. Anledning saknas då att återförvisa ärendet. Forskningen hör således godkännas.

MedändringavRegionalaetikprövningsnärnndensi Stoekholrnheslntgodkänner Centrala
etikprövningsnämnden den forsl^ingsonr avses nr
Oettaheslnthar lättats av JohanMnnek, Lennart Lindgren Kiekis ÅhréÄlgamo, Gisela
DahiqniskSighiidWestm^
V i d den slutliga handläggningen h å r d e s s ^
Höglund oeh Holger knthrnansarnt juristen Pia Carlsson.
Centrala etikprövningsnämndens heslut får enligt37^etikprövningslagen inte överklagas.
På Centrala etikprövningsnämndens vägnar
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Sammanträde i Stockholm

Avdelning 5
Ordförande
Birgitta Widebäck
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Claes-Robert Inlander (företagsekonomi) vetenskaplig sekreterare, deltar inte i ärende
2012/529-31/5
Katrin Goldstein-Kyaga (etnicitet)
Hona Koupil (ojämlikhet i hälsa)
Staffan Marklund (arbetsliv)
Jerzy Samecki (allmän kriminologi) deltar inte i ärendena 2012/61-31/5,2012/227-31/5 och
2012/496-31/5
Teresa Simon Almendal (skatterätt)
Ann-Charlotte Smedler (psykologi)
Sten-Åke Stenberg (sociologi) deltar inte i ärende 2012/496-31/5
Ledamöter som företräder allmänna intressen
Maria Modig
Anders Rehn
Annika Sandström
Elisabetk Wennerkolm
Anne Wompa
Administrativ sekreterare
Ann-Christin Becker
Övriga
sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité för naturvitenskap og teknologi
(NEWT).
, sekretariatsleder i Den najonale forskningsetiske komité for samtunnsvitenskap og
humaniora (NESH).

§ 1 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 Ordföranden förordnar Sten-Åke Stenberg att tjänstgöra som vetenskaplig sekreterare i
ärende 2012/529-31/5
§ 3 Ansökningar om etisk f^anskning av forskningsprojekt, se Bilaga.
§ 4 Ordföranden förklarar mötet avslutat ock meddelar att nästa sammanträde i avdekiing 5
äger rum tisdagen den 15 maj 2012.
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Birgitta Widebäck
Ordförande

Adress
FE 289
171 77 Stockholm

Besöksadress
Nobels väg 9
171 65 Solna

Claes-Roöert Julander
Protokollförare,
vetenskaplig sekreterare
Telefon
08-524 800 00

Fax
08-524 866 99

Sten-Åke Stenberg
Vetenskaplig sekreterare
i ärende 2012/529-31/5
E-post
kansli@stockholm.epn.se

Hemsida
www.cpn.se

Regionala etikprövningsnämnden
i Stockholm

Protokoll 2012/5:4

Utdrag ur protokoll från sammanträde den 12 april 2012 i avdelningen 5.

Nya ärenden

Diarienummer
2012/495-31/5
Föredragande
Jerzy Sarnecki

Sökande: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Behörig företrädare:
Projekt: Tre städer en förstudie om organiserad brottslighet.
Forskare som genomfor 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:

m-Christin Becker, administratör/expedierat. 2012-04-18

