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ÖVERLÄMNAT ÄRENDE
Regionala etikprövningsnämnden i Lunds beslut den 11 oktober 2017, dnr 2017/749, se
bilaga

Projekttitel: Unga vuxna och konsumtionskrediter
SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen)

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDENS BESLUT

Centrala etikprövningsnämnden godkänner den forskning som avses med ansökningen.
BAKGRUND

Projektet utgörs av fyra delstudier/insamlingsprocedurer: en enkät, fokusgruppsintervjuer,
enskilda intervjuer och en dagboksstudie. Syftet med forskningen uppges vara att bidra till
förståelsen kring unga vuxnas attityder och värderingar gällande användning av
konsumtionskrediter i vardaglig konsumtion. Resultaten kommer att publiceras som en
doktorsavhandling och i vetenskapliga tidskrifter. Det insamlade materialet kan komma att
användas i annan framtida forskning.
Forskningspersonerna kommer att vara i åldrarna 18 till 30 år och rekryteras genom ett antal
kompletterande metoder: annonsering, aktiv rekrytering via offentliga och privata aktörer
samt genom s.k. snöbollssampling. Presumtiva studiedeltagare informeras skriftligt och
muntligt och skriftligt samtycke efterfrågas.
Den regionala nämnden har överlämnat ärendet till Centrala etikprövningsnämnden för
avgörande. Några av nämndens ledamöter ansåg, givet projektets ämnesområde, syfte och
innehållet i bifogade intervjuguider, det högst osannolikt att studien kommer att beröra
känsliga personuppgifter eller någon annan av de åtgärder som anges i 3 och 4 §§
etikprövningslagen och att studien därmed inte är tillståndspliktig. I ett rådgivande yttrande
kunde anges att intervjuande forskare ska betona att känsliga personuppgifter bör undvikas
under intervjuerna. Vissa av nämndens ledamöter ansåg däremot att det inte var osannolikt att
känsliga personuppgifter skulle kunna framkomma under intervjuerna, särskilt mot bakgrund
av att en enkätfråga tar upp "sjukskriven" som ett alternativ för primär sysselsättning, och att
forskningen därmed är tillståndspliktig.
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Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över vad den regionala nämnden anfört.
SKÄLEN FÖR BESLUTET

Personuppgifter som rör bl.a. hälsa utgör känsliga personuppgifter och för att få behandla
sådana uppgifter i forskning krävs godkännande efter prövning enligt etikprövningslagen (jfr
3 §). Det framgår inte direkt av personuppgiftslagen hur en isolerad uppgift om sjukskrivning
ska betraktas. Emellertid berörs frågan i kommentaren till 13 § personuppgiftslagen (ÖmanLindblom, Zeteo): "Enligt vår mening ligger det närmast till hands att anta att även en
isolerad upplysning om att någon på grund av sjukdom inte kan eller inte har kunnat
förvärvsarbeta utgör en uppgift som rör hälsa." Centrala etikprövningsnämnden gör därför
bedömningen att forskningen innefattar behandling av känsliga personuppgifter och alltså
omfattas av etikprövningslagen. Emellertid ingår det i forskningen inte några sådana moment
som beskrivs i 4 § etikprövningslagen. Det medför att bestämmelserna i 16-22 §§ om
information och samtycke inte är tillämpliga och att etikprövningsnämnden har stor frihet att
bestämma innehåll och form för såväl information som samtycke beträffande forskningen.
Om forskningen genomförs så som den beskrivs i det som forskargruppen anfört kan den
förväntas medföra kunskapsvinst, samtidigt som den genomförs med respekt för
forskningspersonernas autonomi och med endast liten risk för integritetsintrång.
Enligt 9 § etikprövningslagen får forskning godkännas bara om de risker som den kan
medföra för forskningspersonernas hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess
vetenskapliga värde. Forskningen bör därför godkännas.

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
Detta beslut har fattats av Karin Almgren, Peter Höglund, Kjell Asplund, Johan Fritzell, Ann
Wennerberg, Bengt Gustafsson och Lena Näslund efter föredragning av Peter Höglund. Vid
den slutliga handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gunnarsson, Christina Eintrei,
Elena Namli, Bimbi 011berg och Birgitta Hiibinette samt kanslichefen Jörgen Svi&n och
administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig deltagit.

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar

Karin Almgren
Ordförande
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PROTOKOLL 2017/9
Sammanträde 2017-10-11 Kl 13.00-16.30
Sammanträdesrummet, Arkeologen, Sandgatan 1, Lund

Närvarande
Ledamöter

Ordförande
Cecilia Hanö
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Ole Elgström, vetenskaplig sekreterare
Gunilla Albinsson (Deltar ej i beslut § 4.1 — 4.3)
Dan Egonsson
Mina O'Dowd
Göran Molin
Elia Psouni
Vilhelm Persson
Bengt Sivberg (Deltar ej i beslut § 2.4 & 2.10 p g a jäv)
Företrädare för allmänna intressen
Ulla-Britt Andersson
Ann Hörnebrant-Sturesson
Esmaeil Salehi
Lennart Hägglöf
Conny Bäck

Övriga närvarande

Administrativ sekreterare
Ann-Marie Kellner
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PROTOKOLL 2017/9
Sammanträde 2017-10-11 Kl 13.00-16.30
Sammanträdesrummet, Arkeologen, Sandgatan 1, Lund
utdrag ur protokoll

§2

Ansökningar om godkännande av nya forskningsprojekt
2.11

Dnr 2017/749
Föredragande
Mina O'Dowd

Forskningshuvudman
Lunds universitet
Forskare som genomför projektet (kontaktperson)
Projekttitel
Unga vuxna och konsumtionskrediter
Beslut
Nämnden överlämnar ärendet till Centrala Etikprövningsnämnden för avgörande.
Skäl för överlämnande:
Studien avser att bidra till förståelse av unga vuxnas attityder och värderingar
avseende användandet av konsumtionskrediter i vardaglig konsumtion. Datainsamlingen består av en mindre enkätundersökning, fokusgruppsintervjuer,
individuella intervjuer samt en dagboksstudie.
Några av nämndens ledamöter ansåg, givet projektets ämnesområde och syften och innehållet i bifogade intervjuguider, det högst osannolikt att studien
kommer att beröra känsliga personuppgifter eller någon annan av de åtgärder
som anges i 3 och 4 §§ etikprövningslagen, och att studien därmed inte är tillståndspliktig. I ett rådgivande yttrande kunde anges att intervjuande forskare
ska betona att känsliga personuppgifter bör undvikas under intervjuerna.
Vissa av nämndens ledamöter ansåg däremot att det inte var osannolikt att
känsliga personuppgifter skulle kunna framkomma under intervjuerna, särskilt mot bakgrund av att en enkätfråga tar upp "sjukskriven" som ett alternativ för primär sysselsättning, och att forskningen därmed är tillståndspliktig.
Nämnden är enig om att ärendet överlämnas till den Centrala etikprövningsnämnden för avgörande.

Att utdraget överensstämmer med originalet intygar:
Administrativ sekreterare
Ann-Marie Kellner
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