
 
Forskningsprojektet: Flexibelt arbete - möjlighet och utmaning 

1 
 

Vill du delta i ett forskningsprojekt om flexibelt arbete, arbetsmiljö och hälsa? 

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? 

Dagens arbetsliv innefattar olika typer av anställningsformer som fasta anställningar, tillfälliga 

anställning eller bemanning. Dessutom kan arbetstiderna vara fasta eller flexibla och vissa anställda 

arbetar på distans. Syftet med projektet är att undersöka arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa i 

relation till anställningsformer och arbetets förläggning i tid och rum. Vi har fått dina 

kontaktuppgifter från din arbetsplats. Du tillfrågas om att delta eftersom din arbetsplats deltar i 

forskningsprojektet.  

 

Hur går studien till? 

Deltagande i studien innebär att svara på enkätfrågor om dina arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa. 

Det tar ca 25 minuter att besvara frågorna. Enkäten skickas till den e-post du har hos din 

arbetsgivare, eller delas ut i pappersformat vid behov. Enkäter planeras att skickas ut vid ytterligare 

tre tillfällen under fem år (2020-2024). Innan du besvarar frågorna kommer vi be dig att godkänna 

deltagande i forskningsprojektet.  

I slutet av enkäten ber vi dig om din privata e-postadress. Den behöver vi för att kunna nå dig om du 

byter arbetsplats. Samtycke till deltagande i studien innebär även att vi samlar in information om dig 

(personnummer, lön, sjukfrånvaro) från din arbetsgivares register. Personnumret används för att 

koppla dina resultat från frågeformuläret till register från Statistiska centralbyrån (SCB) med 

information om exempelvis anställningar, inkomst och sjukpenning.   

Vad uppnår du själv? 

Den här forskningen kan bidra till att din egen arbetsmiljö blir bättre eftersom organisationen 

kommer att ta del av forskningsresultaten på en övergripande nivå. Genom att delta kan du alltså 

vara med och påverka arbetsmiljön på din arbetsplats, både för dig själv och dina arbetskamrater. 

Resultaten kan också spridas till andra organisationer för att förbättra arbetsmiljön för din 

yrkesgrupp.  

 

Finns det några risker med att delta i studien? 

Att delta i forskningsprojektet innebär inga risker för din hälsa. Resultaten från projektet presenteras 

endast på gruppnivå och går inte att spåra till enskilda individer. Din arbetsgivare kommer inte att 

kunna se dina svar. 

 

Hantering av data och sekretess  

Om du deltar i projektet kommer vi att samla in och registrera information om dig. Du kommer att få 

ett löpnummer som sedan används som ditt ”namn” genom hela studien. Ingen obehörig vet vilken 

anställd som har vilket försökspersonnummer. Personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR) på den rättsliga grunden att forskning är en “uppgift av allmänt 

intresse”, och lagras i 10 år. Resultaten kommer att lagras så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Enskilda individer kommer inte att kunna identifieras i några publicerade rapporter.  

 

Behandling av personuppgifter 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig 

för dina personuppgifter är Högskolan i Gävle. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 

kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel 
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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 ansvariga forskare via e-

post: FlexA@hig.se. Dataskyddsombudet på Högskolan i Gävle nås på e-post: registrator@hig.se. Om 

du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du vill ha information om dina resultat eller resultat från hela projektet kan du kontakta 

projektgruppen via e-post, FlexA@hig.se. Detsamma gäller om du inte vill ta del av dina egna resultat 

eller har andra frågor om projektet.  

Försäkring och ersättning 
Som deltagare omfattas du av ditt normala försäkringsskydd genom din arbetsgivare och privat. 

 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 

inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller 

att innebära några negativa konsekvenser för dig. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta 

den ansvariga för studien vi e-post: FlexA@hig.se. 

 

Forskningshuvudman och ansvariga forskare  

Forskningshuvudman för projektet är Högskolan i Gävle. Med forskningshuvudman menas den 

organisation som är ansvarig för studien. Ansvarig forskare är Professor Gunnar Bergström 

(programansvarig), Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle, e-post gunnar.bergstrom@hig.se och Docent 

David Hallman (programkoordinator), Högskolan i Gäve, 801 76 Gävle, e-post david.hallman@hig.se 

Vänlig hälsning, 

Gunnar Bergström och David Hallman 
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