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TILL ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN: Vi har upprättat informationsbladet i två 
versioner, version 1 = information inför T1 enkät, version 2 = information inför T2 enkät. Vi 
har markerat textskillnaderna med gult, för att underlätta granskningen. 

 

VERSION 1: INFÖR ENKÄT T1 

Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt på företagare utan anställda samt 
egenanställda. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär 
att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att undersöka hur 
egenföretagare utan anställda och egenanställda i Sverige ser på sin arbetssituation, 
arbetsmiljö samt välbefinnande och hälsa. Målet är att undersöka hur dessa två 
anställningsformer skiljer sig, hur egenföretagare och egenanställda organiserar sitt arbetsliv, 
hur de ser på sin yrkesutveckling samt förstå hur deras arbetsmiljö hänger ihop med hälsa, 
välbefinnande och prestation. 

Studien ingår i ett större program med namnet XXX där även andra anställningsformer 
kommer att betraktas. Det inkluderar också jämförelser med ett representativt urval av 
yrkesverksamma i Sverige. Du hittar information om programmet med alla enskilda projekt 
under: (https://psychology.su.se/xxxx/). Förutom att du själv kan få ta del av våra resultat, 
kommer resultaten att utgöra underlag för forskning samt mynna ut i ett antal rapporter som 
ger myndigheter och intresseorganisationer bättre insikt i hur egenföretagare och 
egenanställda organiserar ett hållbart arbetsliv jämfört med andra anställningsformer, så som 
handelsanställda, högskoleanställda och uthyrd personal. 

Forskningshuvudman för projektet är Stockholms universitet. Med forskningshuvudman 
menas den organisation som är ansvarig för studien. Namn Efternamn professor i psykologi, 
är ansvarig för studien. 

Hur går projektet till? 

Vi bjuder in dig att delta i studien eftersom du är egenföretagare/egenanställd i Sverige. Vi 
vill veta hur du upplever dina arbetsvillkor, dina resurser samt hur det påverkar ditt 
välbefinnande och ditt arbete. Det finns inga rätt eller fel svar, utan vi vill få ta del av ditt 
perspektiv. Som deltagare fyller du i en webbenkät. Enkäten tar ungefär 20-25 minuter att 
besvara och innehåller frågor om dig och din verksamhet, din upplevelse av din 
arbetssituation, samt ditt mående och din hälsa. 

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 
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Att delta i studien innebär inga risker, det enda vi frågar efter är din tid, d.v.s. ca. 20-25 
minuter för att besvara enkäten. Du väljer dessutom själv vilka uppgifter du vill dela med oss 
när du svarar på enkäten. När resultatet redovisas kommer ingen kunna se eller veta vad just 
du har svarat.  

Ditt deltagande är ett viktigt bidrag för att öka förståelsen för hur egenföretagare och 
egenställda upplever sin arbetssituation, arbetsmiljö samt välbefinnande och hälsa och 
prestation. Det utgör ett viktigt bidrag till kunskapsutvecklingen och lägger grunden till vad vi 
kan rekommendera myndigheter och samhällsaktörer för att ge stöd till egenföretagare och 
egenanställda. 

Resultat från forskningsprojektet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, bokkapitel, 
rapporter och examensarbeten. På Stockholms universitet finns också en hemsida för 
forskningskommunikation: https://psychology.su.se/xxx/. Alla resultat presenteras i 
övergripande form, för grupper av individer och så att inga enskilda svar kan identifieras.  

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig i forskningssyfte. All 
datahantering i projektet, i Sverige och den internationella delen av studien, följer GDPR. Det 
betyder att 

• Forskningsprojektet använder de uppgifter som du lämnat.  
• Dina kontaktdata (e-postadress) kommer att sparas separat från dina svar i enkäten. 

Det upprättas alltså två separata datafiler, en som innehåller alla svar på enkäten 
och en ID kod för varje deltagare (filen med forskningsdata) och en fil som 
innehåller kontaktuppgifterna och ID koder till alla deltagare (filen med 
kontaktuppgifter).  

• I filen med forskningsdata finns det ingen möjlighet att identifiera en enskild 
person. Alla insamlade uppgifter kodas om till siffror. På datorskärmen ser 
informationen ut som en rad siffror.  

• Filen som innehåller kontaktuppgifterna förvaras på ett säkert sätt åtskild från den 
andra datafilen i ett kassaskåp på Stockholms universitet. Bara forskare och 
forskarassistenter som medverkar i projektet kan ges tillgång till 
kontaktuppgifterna (e-postadress), och det sker bara i syftet att skicka inbjudan och 
länk till uppföljningsenkät och/eller rapporten av studien till dig.  

• När datainsamlingen är avslutat och alla datafiler har kvalitetsgranskats kommer vi 
att avidentifiera alla insamlade uppgifter, d.v.s. förstöra den kodnyckel som finns i 
kassaskåpet. 

• Statistiska bearbetningar av uppgifterna från datafilen görs på ett sådant sätt att det 
aldrig går att utläsa hur enskilda personer har svarat. Resultaten presenteras i 
forskningsrapporter och är grundade på grupper av minst 5 personer, t.ex. män och 
kvinnor, de som jobbar i storstadsregion eller ej.  
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Dina personuppgifter behöver behandlas för att kunna genomföra forskningsprojektet. Den 
rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är en uppgift av allmänt 
intresse, nämligen forskning. Dina personuppgifter och övriga uppgifter som samlas in om dig 
skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär 
att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholms 
universitet. När forskningsprojektet är avslutat kommer de uppgifter som samlats in och 
behandlats inom projektet att sparas i avidentifierat form i minst 10 år.  

Enligt EU:s dataskyddsförordning och nationell kompletterande lagstiftning 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. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Namn 
Efternamn (se kontaktuppgifter). Dataskyddsombudet vid Stockholms universitet nås via 
dso@su.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att klaga 
hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Information om hur det går till finns på 
Datainspektionens hemsida.  

Hur får jag information om resultatet av projektet? 

Direkt när du har svarat kommer du på slutet av enkäten få en personlig återkoppling om dina 
psykologiska resurser. Du får se hur du svarade, vad dina svar betyder, och hur du, om du så 
önskar, kan stärka dina psykologiska resurser. Om du önskar, kan du få en rapport från 
studien, du anger detta i så fall i slutet på enkäten och lämnar en mail adress till oss som vi 
kan skicka rapporten till när enkätstudien är avslutat. Du kan också själva ta reda på våra 
resultat genom att besöka vår projekthemsida på Stockholms universitet där vi samlar all 
forskningskommunikation: https://psychology.su.se/xxx/. 

Försäkring och ersättning 
Inget försäkringsskydd inkluderas. Ingen ekonomisk ersättning för deltagandet ges. 
Som tack för att du tar dig tid att svara får du en omedelbar återkoppling om några av dina 
svar om psykologiska resurser. Psykologiska resurser är viktiga för individens välbefinnande. 
Vi förklarar vad dina svar betyder och hur du, om du så önskar, kan stärka dina pyskologiska 
resurser. 

Ditt deltagande är frivilligt 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande, och du kan hoppa över frågor som du inte vill 
svara på utan att du behöver ange varför. Alla som har svarar på enkäten kommer på slutet att 
få frågan om de vill delta i en uppföljande enkät, och om de vill ta del av en resultatrapport.  I 
så fall ombeds man att lämna kontaktuppgifter (e-postadress). Vänligen läs här längre ned hur 
vi hanterar dina uppgifter. 

Ansvariga för projektet 
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Om du har frågor eller undrar över något kan du vända dig till: 
  
Namn Efternamn, professor, projektledare 
Psykologiska institutionen 
Stockholms universitet 
xxxxxxxx@su.se 
Tel: 08-16 XX XX 
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VERSION 2: INFÖR ENKÄT T2 

Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om du vill delta vår uppföljande enkätstudie till forskningsprojekt på 
företagare utan anställda samt egenanställda. I det här dokumentet får du information om 
projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att undersöka hur 
egenföretagare utan anställda och egenanställda i Sverige ser på sin arbetssituation, 
arbetsmiljö samt välbefinnande och hälsa. Målet är att undersöka hur dessa två 
anställningsformer skiljer sig, hur egenföretagare och egenanställda organiserar sitt arbetsliv, 
hur de ser på sin yrkesutveckling samt förstå hur deras arbetsmiljö hänger ihop med hälsa, 
välbefinnande och prestation. 

Studien ingår i ett större program med namnet xxxx där även andra anställningsformer 
kommer att betraktas. Det inkluderar också jämförelser med ett representativt urval av 
yrkesverksamma i Sverige. Du hittar information om programmet med alla enskilda projekt 
under: (https://psychology.su.se/xxxx/). Förutom att du själv kan få ta del av våra resultat, 
kommer resultaten att utgöra underlag för forskning samt mynna ut i ett antal rapporter som 
ger myndigheter och intresseorganisationer bättre insikt i hur egenföretagare och 
egenanställda organiserar ett hållbart arbetsliv jämfört med andra anställningsformer, så som 
handelsanställda, högskoleanställda och uthyrd personal. 

Forskningshuvudman för projektet är Stockholms universitet. Med forskningshuvudman 
menas den organisation som är ansvarig för studien. Namn Efternamn, professor i psykologi, 
är ansvarig för studien. 

Hur går projektet till? 

Vi bjuder in dig att delta i studien eftersom du är egenföretagare/egenanställd i Sverige och 
har i enkät vid T1 angett att du kan tänka dig att svara på uppföljningsenkäten. Vi vill veta hur 
du upplever dina arbetsvillkor, dina resurser samt hur det påverkar ditt välbefinnande och ditt 
arbete. Det finns inga rätt eller fel svar, utan vi vill få ta del av ditt perspektiv. Som deltagare 
fyller du i en webbenkät. Enkäten tar ungefär 20-25 minuter att besvara och innehåller frågor 
om dig och din verksamhet, din upplevelse av din arbetssituation, samt ditt mående och din 
hälsa. 

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 

Att delta i studien innebär inga risker, det enda vi frågar efter är din tid, d.v.s. ca. 20-25 
minuter för att besvara enkäten. Du väljer dessutom själv vilka uppgifter du vill dela med oss 
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när du svarar på enkäten. När resultatet redovisas kommer ingen kunna se eller veta vad just 
du har svarat. Studien har fått etisk godkännande av Etikmyndigheten (diarienummer). 

Ditt deltagande är ett viktigt bidrag för att öka förståelsen för hur egenföretagare och 
egenställda upplever sin arbetssituation, arbetsmiljö samt välbefinnande och hälsa och 
prestation. Det utgör ett viktigt bidrag till kunskapsutvecklingen och lägger grunden till vad vi 
kan rekommendera myndigheter och samhällsaktörer för att ge stöd till egenföretagare och 
egenanställda. 

Resultat från forskningsprojektet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, bokkapitel, 
rapporter och examensarbeten. På Stockholms universitet finns också en hemsida för 
forskningskommunikation: https://psychology.su.se/xxx/forskning. Alla resultat presenteras i 
övergripande form, för grupper av individer och så att inga enskilda svar kan identifieras.  

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig i forskningssyfte. All 
datahantering i projektet, i Sverige och den internationella delen av studien, följer GDPR. Det 
betyder att 

• Forskningsprojektet använder de uppgifter som du lämnat.  
• Dina kontaktdata (e-postadress) kommer att sparas separat från dina svar i enkäten. 

Det upprättas alltså två separata datafiler, en som innehåller alla svar på enkäten 
och en ID kod för varje deltagare (filen med forskningsdata) och en fil som 
innehåller kontaktuppgifterna och ID koder till alla deltagare (filen med 
kontaktuppgifter).  

• I filen med forskningsdata finns det ingen möjlighet att identifiera en enskild 
person. Alla insamlade uppgifter kodas om till siffror. På datorskärmen ser 
informationen ut som en rad siffror.  

• Filen som innehåller kontaktuppgifterna förvaras på ett säkert sätt åtskild från den 
andra datafilen i ett kassaskåp på Stockholms universitet. Bara forskare och 
forskarassistenter som medverkar i projektet kan ges tillgång till 
kontaktuppgifterna (e-postadress), och det sker bara i syftet att skicka inbjudan och 
länk till uppföljningsenkät och/eller rapporten av studien till dig.  

• När datainsamlingen är avslutat och alla datafiler har kvalitetsgranskats kommer vi 
att avidentifiera alla insamlade uppgifter, d.v.s. förstöra den kodnyckel som finns i 
kassaskåpet. 

• Statistiska bearbetningar av uppgifterna från datafilen görs på ett sådant sätt att det 
aldrig går att utläsa hur enskilda personer har svarat. Resultaten presenteras i 
forskningsrapporter och är grundade på grupper av minst 5 personer, t.ex. män och 
kvinnor, de som jobbar i storstadsregion eller ej.  
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Dina personuppgifter behöver behandlas för att kunna genomföra forskningsprojektet. Den 
rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är en uppgift av allmänt 
intresse, nämligen forskning. Dina personuppgifter och övriga uppgifter som samlas in om dig 
skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär 
att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholms 
universitet. När forskningsprojektet är avslutat kommer de uppgifter som samlats in och 
behandlats inom projektet att sparas i avidentifierat form i minst 10 år.  

Enligt EU:s dataskyddsförordning och nationell kompletterande lagstiftning 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. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Namn 
Efternamn (se kontaktuppgifter). Dataskyddsombudet vid Stockholms universitet nås via 
dso@su.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att klaga 
hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Information om hur det går till finns på 
Datainspektionens hemsida.  

Hur får jag information om resultatet av projektet? 

Efter att du har svarat kommer du på slutet av enkäten få frågan om du vill ha en rapport från 
studien. Om du tackar ja till det kommer du att få inbjudan/rapporten skickat till din e-
postadress. 

Direkt när du har svarat kommer du på slutet av enkäten få en personlig återkoppling om dina 
psykologiska resurser. Du får se hur du svarade, vad dina svar betyder, och hur du, om du så 
önskar, kan stärka dina psykologiska resurser. Om du önskar, kan du få en rapport från 
studien, du anger detta i så fall i slutet på enkäten och lämnar en mail adress till oss som vi 
kan skicka rapporten till när enkätstudien är avslutat. Du kan också själva ta reda på våra 
resultat genom att besöka vår projekthemsida på Stockholms universitet där vi samlar all 
forskningskommunikation: https://psychology.su.se/xxx 

Försäkring och ersättning 
Inget försäkringsskydd inkluderas. Ingen ekonomisk ersättning för deltagandet ges. 
Som tack för att du tar dig tid att svara kommer vi dock bjuda in dig att delta i ett webbinar 
som genomförs av forskargruppen. Med stöd i den senaste forskningen kommer vi i 
webbinariet berätta om hur man kan organisera ett hållbart arbetsliv för sig själv och sin 
arbetsvardag som egenföretagare/egenanställd. 

Ditt deltagande är frivilligt 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande, och du kan hoppa över frågor som du inte vill 
svara på utan att du behöver ange varför. Alla som har svarar på enkäten kommer på slutet att 
få frågan om de vill delta i en uppföljande intervjustudie, och om de vill ta del av en 
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resultatrapport.  De som kryssar ”ja” kommer du att få inbjudan/rapporten skickat till sin e-
postadress. Vänligen läs här längre ned hur vi hanterar dina uppgifter. 

Ansvariga för projektet 

Om du har frågor eller undrar över något kan du vända dig till: 
  
Namn Efternamn, professor, projektledare 
Psykologiska institutionen 
Stockholms universitet 
xxxxxxx@su.se 
Tel: 08-16 xxxx 

 

 



9 

 

Samtycke till att delta i studien  
 

Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen 
 
☐ Jag samtycker till att delta i enkätstudien inom ramen för studien ”Egenföretagande och 
egenanställning - möjligheter för att skapa ett hållbart arbetsliv?” 

 

 

 


