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Vill du medverka i ett forskningsprojekt om chefers åtgärder för och 

förutsättningar att kunna stötta medarbetare med depression, ångest eller 

utmattning?  

 

Bakgrund och syfte 

Den här delstudien ingår i forskningsprojektet Chefer som agerar och handlar om att ta del av 

chefers kunskap och erfarenheter från att möta och stödja dessa medarbetare i arbetslivet. 

Projektet ingår i forskningsprogrammet New Ways som syftar till att öka kunskapen om 

möjligheter att arbeta vid vanliga psykiska problem som depression, ångest och utmattning.   

 

Förfrågan om deltagande 

I den här delstudien vänder vi oss till chefer i privat sektor som har erfarenhet av att ha 

stöttat medarbetare med depression, ångest eller utmattning under de senaste två åren. 

Om du har en sådan erfarenhet och kan tänka dig att berätta om dina erfarenheter i en 

intervju är du välkommen att delta i denna studie. Vi är intresserade av dina 

erfarenheter av problematiska situationer i samband med att du som chef stöttat 

medarbetare  med dessa besvär.  Din adress har vi fått genom (specifik information).   

 

Hur går studien till 

Studien är kvalitativ och genomförs genom intervjuer. Intervjun kommer att spelas in som 

ljudfil, skrivas ut och därefter analyseras. Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter. Intervjun 

kan antingen genomföras digitalt (t ex på Zoom) eller att du träffar intervjuaren på en plats 

som är lämplig för dig. 

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

En del frågor kan väcka tankar och känslor. Om behov uppstår kan du rådfråga eller kontakta 

forskarna efter intervjun. Du kan avsluta intervjun när du vill utan att ange skäl. Studien 

förväntas leda till ökad kunskap om chefers förutsättningar att stötta medarbetare med psykisk 

ohälsa.  

 

 



 

 

Vad händer med mina uppgifter  

Om du väljer att delta kommer vi använda de personuppgifter som du lämnar under intervjun. 

De personuppgifter som hanteras är ålder, kön, utbildning och uppgifter om din arbetsplats. 

Dessa uppgifter kommer att redovisas på gruppnivå. Intervjuerna kommer att avidentifieras så 

data inte kan kopplas till någon enskild person och endast användas för studiens syfte. All 

information som lämnas ut i intervjuerna kommer att behandlas enligt dataskydds-

förordningen. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem och sparas i 10 år för att möjliggöra granskning. Ansvarig för dina personuppgifter 

är Göteborgs universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta 

del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du 

kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter 

begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller 

dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av 

uppgifterna ska du kontakta studieansvarig (se nedan). Dataskyddsombud nås på email: 

dataskydd@gu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att 

lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.  

 

Hur får jag information om studiens resultat 

Resultaten kommer att publiceras vid vetenskapliga konferenser och som artiklar i 

internationella, vetenskapliga tidskrifter. En rapport på svenska kommer att skrivas och göras 

tillgänglig på AFA Försäkrings hemsida, vilka har finansierat projektet. Via AFA försäkring 

kan också resultaten komma att ingå i föreläsningar och seminarier för allmänheten.  

 

Försäkring och ersättning 

Din egen försäkring gäller. Ingen ersättning utgår för deltagande i studien. Reseersättning erbjuds.  

 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill 

avbryta ditt deltagande ska du kontakta studieansvarig (se nedan).   

 

Ansvarig för studien 

Ansvarig för studien är lektor Monica Bertilsson.  Ansvarig för forskningsprogrammet New 

Ways är professor Gunnel Hensing, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, 

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. För kontaktuppgifter se nedan.  
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Anmälan  

Du som är intresserad av att delta i denna studie, kontakta Monica Bertilsson, 

forskningsansvarig, via mail: monica.bertilsson@gu.se eller telefon/sms 076-618 68 57. 

Anmälan är inte bindande och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan att förklara 

varför. Om Du har några frågor ring gärna till någon av nedanstående personer som ingår i 

forskargruppen. 

Vi kommer att kontakta dig per telefon eller mail inom 1-2 veckor efter det att vi fått din 

anmälan. Du kommer då att få mer information om vad studien och intervjun innebär, och har 

möjlighet att ställa frågor. 

 

För mer upplysningar vänligen kontakta  

 

Monica Bertilsson,  

universitetslektor 

Ansvarig för studien 

Avdelningen för samhällsmedicin och 

folkhälsa, Göteborgs Universitet 

Tel: 076-618 68 57 

e-post: monica.bertilsson@gu.se 

 

Gunnel Hensing,  

professor  

Ansvarig för forskningsprogrammet  

New Ways 

Avdelningen för samhällsmedicin och 

folkhälsa, Göteborgs Universitet 

Tel: 031-786 68 62 

e-post: gunnel.hensing@gu.se 
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Samtycke för deltagande i intervjustudie i projektet  

Chefer som agerar: Betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext vid 

chefers åtgärder för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om forskningsprojektet ” Chefer som agerar: 

Betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext vid chefers åtgärder för medarbetare med 

vanlig psykisk sjukdom”. Jag har även givits möjlighet att ställa frågor om sådant som är 

oklart.  

☐  Jag samtycker till att delta i studien Chefer som agerar: Betydelsen av organisations- och 

arbetsplatskontext vid chefers åtgärder för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. 

☐  Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

……………………………………..  …………………………………………… 

Ort    Datum 

     

…………………………………………….  ……………………………………………. 

Namnteckning    Namnförtydligande 

    

Ansvarig forskare: 

Monica Bertilsson, lektor, forskningsansvarig   

monica.bertilsson@gu.se  031-786 68 57 

 

Denna samtyckesblankett har utformats i två exemplar. Deltagaren behåller ett och det andra 

förvaras på Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.
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