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Projekttitel: Beror politikers personlighet på att en viss sorts människor blir politiker, eller
förändras personligheten genom politiskt arbete?

Regionala etikprövningsnämndens beslut

se Bilaga 1

Enligt projektbeskrivningen är syftet att jämföra politikers (kandidater till riksdagsvalet 2014)
och andra medborgares personligheter med hjälp av webbenkäter som besvaras efter
inhämtande av informerat samtycke. Med avsikt att kunna reda ut i vad mån potentiella
skillnader mellan dessa grupper har varit konstanta över tid avser man också att - efter
informerat samtycke från forskningspersonerna - använda mönstringsdata från Pliktverket
och Riksarkivet.
Den regionala etikprövningsnämnden har avslagit ansökan med motiveringen att forskning
endast får godkännas om de risker den kan medföra för forskningspersonernas hälsa, säkerhet
och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde. Nämnden har gjort
bedömningen att den valda designen inte kan besvara studiens frågor om
kausalitetsförhållande mellan personlighet och politiskt engagemang och att det vetenskapliga
värdet därmed inte uppväger det integritetsintrång som ett utdrag ur mönstringsregistret
innebär. Vidare har nämnden anmärkt på att det i forskargruppen saknas företrädare för
psykologi, vilket bedömts vara centralt för studiens frågeställningar.
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Sid2^)
Klaganden b e g ä r a
ett randomiserat experiment för att på klassiskt vis undersöka kausalitet, men att den
planeradematehningstel^ikenpåbästasättkanetterliknaettrandomiseratexperimentellt
upplägg oeh att denna ansats är etablerad inom samhällsvetenskaplig förskning. Klaganden
anför att det redan i den ursprungliga forskargruppen fanns tillräeklig kompetens inom
psykologi, men man har numera även tillfört ytterligare sådan kompetens till gruppem
Centrala etikprövningsnämndens bedömning
Denplanerade s t u d i e n a v s e s g e n o m f ö r a s e t t e r det attmangivit informationtill samtliga
förskningspersoner. Forskargruppen avser att uppfatta en insänd enkät som samtyoke till att
deltaiundersöl^ingen även beträffande inhämtande av uppgitter från mönstringen.Centrala
etikprövningsnämnden konstaterar att den sl^ittliga informationen har uppenbara brister oeh
att det därtill saknas ett samtyekesformulär. Dessa brister måste åtgärdasienlighet med vad
som sägs i Vägledning till forskningspersonsinformation på etikprövningsnämndemas
hemsida.
De risker som forsl^ingen kan antas medföra för forskningspersonema hälsa, säkerhet oeh
personliga integritet är sådana som aeeepteras av forskningspersonema själva oeh får
betraktas som ringa.Även om forslmingen inte kan besvara frågeställningen om kausalitet kan
detinteuteslutasattdenkangeenvisskunskapsvinsf F n l i g t 9 ^etikprövningslagen får
förslming godkännas bara om de risker som den kan medföra för förskningspersonemas hälsa,
säkerhet oeh personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde.Vid en sammanvägd
bedönnring finner Centrala etikprövningsnämnden att den förskning som avses med ansökan
bör godkännas med villkoret att skriftlig information oeh samtyekesformulär utformas i
enlighet med det ovan anförda.

Centrala etikprövningsnämnden g o d k ä n n e r - m e d det ovan nämnda villkoret-den forskning
som avses med ansökan.
Centrala etikprövningsnämndens heslnt får enligt37^etikprövningslagen inte överklagas.
Oetta heslnt har fattats av Karin Almgren, Peter Höglund, Christina Bintrei, Anders
Brändström, Arm Wennerherg,BengtCustafsson
Peter Höglund. V i d den slutliga handläggningen har dessutom Johan Pritzell,BlenaNamli
(särskilt vttrande),BimhiCllherg oeh Birgitta Huhinette samt kanslichefen Jö
administrativa sekreteraren Bva Kaaman Modig närvarit.
Särskilt yttrande, se Bilagan
På Centrala etikprövningsnämndens vägnar

Ordförande

Postadress
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Box 1035
101 38 Stockholm

Gatuadress
Västra Järnvägsgatan 3
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08-546 77 610 vx

Fax
08-546 441 80

ÄrendeÖ4i-20i5
Frågeställningen "Beror poiitt^
eiier förändras personligheten genom politiskt arbete" samt dess preeiseringiansökan strider
enligt min mening mot människovärdesprineipen såsom den stipnlerasisvensk oeb
internationell rätt genom att en stor grnpp med inbördes mångfald antas knnnaba bestående
personligbetsegenskaper på kognitiv nivå."Att vara politiker" borde babrntitsnerirelevanta
oeb prövbara faktorer för att försl^ingens eventuella resultat sknlle vara möj^
den l^änl^ing hypotesen om bestående personavvikelser innebär för människor.Avdetta skäl
menarjag att ansökan inte kan godkännas.

FlenaNamli
Uppsala den 25 januari 201ö
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Projektansvarig:

Dnr:
797-15

Exp. 2015-12-21

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Box 711
405 30 Göteborg
Forskningshuvudman: Göteborgs universitet
Närvarande beslutande:
Lars-Åke Ström, ordförande
Jesper Lundgren, vetenskaplig sekreterare
Ledamöter med vetenskaplig kompetens:
Johan Berlin
Elisabeth Björk Brämberg
Bengt Briilde
Kerstin Grunden
Karin Klinga Levan
Peter Korp (deltog inte i ärende 875-15pga. jäv)
Anna Nordenstam {deltog inte i ärende 962-15 samt 875-15)
Bibbi Ringsby Jansson (vetenskaplig sekreterare i ärende 875-15)
Helle Wijk
Eddy Nehls (auskulterande)
Ledamöter som företräder allmänna intressen:
Robert Engström (deltog inte i ärende 962-15 samt 875-15)
Bengt Femström
Karl Palmas (deltog inte i ärende 962-15 samt 875-15)
Beatrice Toll
Ingmarie Torstensson (deltog inte i ärende 875-15)

Projekttitel: Beror politikers personlighet på att en viss sorts människor blir politiker eller
förändras personligheten genom politiskt arbete?

Beslutsprotokoll från sammanträde med Regionala etikprövningsnämnden
i Göteborg, Avdelningen för övrig forskning, den 16 december 2015
Föredragande: Bengt Briilde
Omprövning av beslut avslås
Sökanden har i samband med överklagande begärt omprövning av nämndens beslut om avslag
i detta ärende vid sammanträde den 26 oktober 2015. Avslaget grundades dels på att nämnden
bedömde att de risker för den personliga integriteten som projektet innebär inte uppvägs av
dess vetenskapliga värde, dels på att forskargruppen inte innefattade nödvändig kompetens för
genomförande av projektet.

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
407, <fOJ 30 G W o r g
Besöks- och leveransadress: Guldhedsgatan 5A, 413 20 Göteborg
7%; 037-7<S(, 63 27, 736 63 22, 736"63 23, 7%*; 037-736"63 73

5ida2av2

Sökanden visarisin överklagan att mannukompletteratmedkompetensiforskargruppen på
ett sätt som nän^den finner tillfi^
studiens vetenskapliga värdeiförhållande till integritetsintrånget som ett utdrag ur mönstringsdata innehar. Pör att kunna avgöra om de villkor som ställs enligt^^ietikprövningslagen är uppfyllda måste nänniden göra en hedömning av studiens vetenskapliga värdei
relation till riskerför den personliga integriteten. Det som emigtnämnden minskar det
vetenskapliga värdet med den föreslagna sttidiengällerprojelttets andra steg och är följande:
^

Sökanden villjämförakognitiva förmågor och personlighetvidmönstring med hur
dessa ser utidagsläget, trots att datas nattrr säljer sig åt avsevärt. Nämnden uppfattar
inte att det foreligger några uppgitter om kogmtivaförmågorvid uppföljningen och att
heskrivningen av personlighetsvariahler är alltför olika vid de tvåmättillfallena.
Nännidenhedömer därför att det inte går att visa om en skillnadipersonlighet eller
kognitiva förmågor som idag eventuellt finns mellan politiker oeh medhorgare, förelåg
vid mönstting. Det går heller inte attvisa om en viss slrillnad som fanns vid mönstring
f a r s t å r eller inte vid mätning år 2015.

^

Om det går att knyta uppgitter om specifika persomighetsdragfiån mönstring till dags
dato oeh det dessutom går att visa att dragen förändras på ett speoifikt sätt för de som
senare hlirpolitiker menar nämnden att det ändå är oklart att det ärvalet att hli politiker
som orsakar denna persomighetsförändring. Det kan vara en tredje okänd variahel som
påverkar håde politisk inriktning och personlighetsutveckling.

^

Gruppen politiker som det finns tillgängliga mönstringsdata på är inte representativ för
Sveriges politiker.

En ytterligare oklarhet som nämnden finner, som inte relaterar till studiens vetenskapliga
värde men somknyter an till forsl^ingens krav på samtycke, gäller det samtycke som
politikernaistudiengivit.linformationshrevet till riksdagskandidaterna fiamgå^
"...information om fysisk ochkognitiv kapacitet hämtas fiånl^ksarkivet och P l i l ^
Nämnden ställer sig tveksam till om hegreppet "kognitiv kapacitet" inkluderar allt det som
sökanden avser hegära ut från Pliktverket.
Mot hakgrnnd av det anforda finner nämnden att förutsättningar inte foreligger for att
meddela ett nytt heslut som ändrar det tidigare heslutet. Nänmdenvidarehefordrar därför
överklagandet till Centrala etikprövningsnämnden.

Att denna avsl^ittittansumtöverensstämmermed originalet intygar:

Barbro Moréng, administrativ sekreterare
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ig:
Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Box 711
405 30 Göteborg

Dnr:
797-15

Exp. 2015-11-02

Forskningshuvndman: Göteborgs universitet
Närvarande beslutandet
Lars-Åke Ström, ordförande
Bibbi Ringsby-Jansson, bitr. vetenskaplig sekreterare
Jesper Lundgren, vetenskaplig sekreterare ärende 763-15
Ledamöter med vetenskaplig kompetens:
Johan Berlin
Elisabeth Björk Brämberg (deltog inte i ärende 708-15p.g.a. jäv)
Sally Boyd
Bengt Briilde (deltog inte i ärende 763-15, 787-15, 789-15)
Kerstin Grunden
Karin Klinga Levan
Peter Korp
Helle Wijk (deltog inte i ärende 708-15p.g.a. jäv)
Ledamöter som företräder allmänna intressen:
Beatrice Toll
Manijeh Mehdiyar
Robert Engström ,%ffogg/"drende 7o3-7J, 7c9ö"-7J, 7c?7-jJ, 78P-7J/
Lars Muregård
Curt Hedlund

Projekttitel: Beror politikers personlighet på att en viss sorts människor blir politiker eller
förändras personligheten genom politiskt arbete?

Beslutsprotokoll från sammanträde med Regionala etikprövningsnämnden
i Göteborg, Avdelningen för övrig forskning, den 26 oktober2pI6-^ c20/ö'
Föredragande: Bengt Briilde
Avslås
Enligt 9 § i etikprövningslagen får forskning endast godkännas om de risker den kan medföra
för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde. Nämnden bedömer att den valda designen inte kan besvara studiens frågor om
kausalitetsförhållande mellan personlighet och politiskt engagemang och finner därmed att det
vetenskapliga värdet inte uppväger det integritetsintrång som ett utdrag ur mönstringsregistret
innebär.

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
7&w 407, 403 30
Besöks- och leveransadress: Guldhedsgatan 5A, 413 20 Göteborg
% 037-786" 68 27, 78668 22, 786 68 23, 7%%.- 037-786" 68 78
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Enligt 11 § i etikprövningslagen får forskning endast godkännas, om den ska utföras av eller
under överinseende av forskare som har den vetenskapliga kompetens som behövs. Nämnden
konstaterar att det i forskargruppen saknas företrädare för psykologi och då i synnerhet
personlighetspsykologi, vilket bedöms vara centralt för studiens frågeställningar.
Beslutet kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden. Skrivelsen ska vara ställd till
Centrala etikprövningsnämnden men skickas eller lämnas till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Överklagandet ska vara underskrivet av behörig företrädare för
forsknmgshuvudmannen. Denne kan lämna fullmakt till forskaren att skriva under. Bifoga i så
fall fullmakten. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring som N i
begär. Överklagandet ska ha kommit in till Regionala etikprövnmgsnämnden senast tre
veckor från det att klaganden fick del av beslutet.

Att denna avskrift i transumt överensstämmer med originalet intygar:

