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Information till forskningspersoner 
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 
information om projektet och om vad det innebär att delta.  

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

Syftet med detta projekt är att förstå transkvinnors status i samhället och att begripa hur 
sina behov tillgodoses som medborgare, särskilt när de upplever våld. Genom att intervjua 
transkvinnor och transaktivister jag undersöker hur transkvinnor upplever deras status och 
behov erkänns (social och juridiska erkännandet) som partner, förälder eller arbetare i 
samhället.  

Transkvinnor i Sverige upplever våld, sexuell exploatering, social underordning och 
ekonomiskt utanförskap (RFSL 2011; Kvinnolobbyn 2019). Dessutom avvisas transkvinnor 
som utsätts för våld ofta av kvinnojourer, som de som drivs av Roks: Riksorganisationen för 
kvinno-och tjejjourer i Sverige (Moen 2017). Det svenska personnumret tilldelat på grund av 
födelekön, gör det svårt för transkvinnor att få tillgång till tjänster utan att bli socialt 
misskända och utsättas för våld (SOU 2017:92). Transkvinnor är också bland dem som utsätts 
för mest diskriminering när de kommer in på den svenska arbetsmarknaden, särskilt i 
mansdominerade yrken inom privat sektor (Granberg et al., 2020).  

Att intervjua dig får jag djupare förståelse om transkvinnors mångfald av behov som 
medborgare. Informationen samlas in genom intervjuer kommer att kommuniceras med 
akademiska, aktivister och statliga aktörer för att minska våld mot transkvinnor i relation 
med familj och arbete. 

Du har blivit kontaktat för att bli intervjuad via organisationen där du är medlem eller ni har 
sett rekryteringannonsen och har visat intresse för att delta i projektet.  

Forskningshuvudman för projektet är Örebro Universitet. Med forskningshuvudman menas 
den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av 
Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 
2022-04423-01 

Hur går projektet till? 
Deltagande innebär att du delta i forskningsprojektet genom att bli intervjuad. Deltagande i 
intervjun är frivilligt. Intervjuerna kommer att genomföras av mig som projektledare, Zara 
Saeidzadeh. Under intervjun ställs frågor om dina nära relationer som partner, förälder, och 
om din sysselsättning. Intervjun tar mellan 60-90 minuter. Du kommer att tillfrågas om 
ungefär 20 frågor. Du som deltar i intervjun avgör själv vilka frågor du vill svara på och du 
bestämmer att avbryta intervjun när som helst. Intervjun kommer att med ditt tillstånd 
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inspelas som en ljudupptagning. Det kommer att vara endas ett besök för intervju men om 
du vill svara på frågor inom två delar och bli intervjuad mer än en gång, det kan vi ordna. Jag 
kan komma till dig eller var som helst som är bekväm för dig annars ska vi genomföra 
intervjun online via audio eller video som du önskar.  

Projektet genomförs inom genusvetenskap i sociologi. Den är alltså informerad av 
feministiska sociologiska forskningsmetoder och har ingen koppling till klinisk forskning. 
Metoderna för dataanalys i detta projekt är tematisk analys och dokumentanalys  

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 
Deltagande i intervjun kan vara riskabelt för forskningsperson speciellt för den som är inte 
öppen om sin könsidentitet för att de kan riskera integritetsintrång antingen direkt eller 
indirekt genom att avslöja personlig information om familjen och ekonomisk status. 
Frågorna kan även leda till återupplever traumatiska händelser, exempelvis erfarenheter av 
våld och diskriminering. Dessutom, kan forskningsperson komma att prata om känsliga 
information och personliga erfarenheter av könstransition (övergång), även om detta inte 
direkt efterfrågas i intervjuerna.  

Att svara på känsliga frågor, forskningspersonen riskerar att vara utsatt för känslomässig 
smärta, känslan av självkritik och känslor av sorg, ilska och anger kan framkallas under 
och/eller efter intervjun. 
Risken för spridning av personlig information kommer att undvikas genom att kommunicera 
några personuppgifter eller information som samlats in från forskningsdeltagarna via VPN 
och krypterade online plattformar. Dock kommer jag att samla in personuppgifter när vi 
träffas (in person eller online) och sparar dem jag separat från ljudinspelningar och 
transkriberingar. All direkt och indirekt information om människor och platser som kan 
riskera att identifieras kommer att pseudonymiseras. 
Forskningsdeltagares trygghet och säkerhet kommer att prioriteras under och efter projekts 
genomförandet. Därföre, intervjuer kommer att genomföras på platser där 
forskningsdeltagarna känner sig trygga och bekväma med forskaren.  
Alla former av kroppsspråk, ansiktsuttryck eller ord som kan tyda på att döma personen 
kommer noga att undvikas. 
För att ha en chans att granska och ändra informationen som ges under intervjun 
forskningspersonen kommer att tillhandahållas transkribering av intervjun för kommentarer 
och för att bidra med ytterligare information eller göra korrigeringar om det behövs.  
Som projektansvarig har jag, Zara Saeidzadeh ett stort ansvar att påminna 
intervjupersonerna under intervjun att de kan dra sig ur intervjun utan att ange några skäl 
när som helst och säger till jag under intervjun att de behöver inte svara på frågor som gör 
dem obekväma eller oroliga på något sätt. intervjupersonen kan även dra sig ur 
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forskningsprojekt efter att ha blivit intervjuade.  
Det är också viktigt att jag är mycket uppmärksam på hur forskningsdeltagaren reagerar på 
frågorna och därför beslutar om jag ska försätta eller avbryta intervjun. Jag ska påminna 
intervjupersonen att de kan kontakta mig när som helst efter intervjun om de behöver hjälp 
med något. Jag ska ge information om var deltagarna vid behov kan söka stöd efter intervju. 

Vid oväntade händelser under detta projekt, jag, Zara Saeidzadeh, som projektledare är 
ansvarig för att hjälpa forskningsdeltagarna att hantera komplikationen så att de förblir 
trygga och säkra. Jag ska få hjälp av förutsättningar i Örebro universiteten såsom erfaren 
forskare, lika projektet och forskningsmiljö där bedriver jag projektet för att kunna reagera 
på oväntat händelsen. Forskningsdeltagarnas trygghet och integritet prioriteras under och 
efter intervju. Om jag blir medveten om känsliga information som kan orsaka 
forskningspersoners säkerhet och integritetsintrång, kommer att jag inte använda sådan 
information.  

Vad händer med mina uppgifter?  
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.  

Allt forskningsmaterial samt försoningsdokument kommer att försvaras och arkiveras på 
Örebro universitet som är ansvarig för all personliga information och data som samlats 
igenom detta projekt enligt europiska unionens GDPR lag.  

Data som samlas in genom detta projekt inklusive fältanteckningar, intervjuinspelningar, 
transkriberingar, forskningspersoners list, intervjubio och samtyckesblankett kommer att 
dokumenteras digitalt och förvaras online i specifik Drive på Örebro universitetsnätverk som 
förvaltas av Örebro universitet för att förhindra all obehörig åtkomst. Endast mig som 
projektledare samt projektdataansvarig och personal som har nödvändigt lösenord kan 
komma åt nätverket. 
För de forskningspersoner som deltar i projektet kommer en kodnyckel upprättas av mig 
vilken förvaras separat från övrigt material (ljudinspelningar, transkriberingar och 
samtyckesblankett).  
Forskningspersoners intervjubio samt kontaktuppgifter, personuppgifter och kodnyckeln 
kommer att förvaras separat och som ”sekretess” vilken betyder dessa dokument är INTE 
tillgängligt till offentlig.  

Premiär original arbetsdokument eller fältanteckningar som samlats på papper ska förvaras 
enligt Örebro universitets arkiveringsregler i låsta förråd vid Örebro universitet, resten av 
forskningsmaterial i detta projekt kommer att försvaras i digitalt format i ett skyddat nätverk 
vid Örebro universitet.  
För att skydda forskningspersoners integritet, all information som kan riskera att identifiera 
forskningsdeltagare kommer att tas bort från transkriptionerna. Dokumentationen av 
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intervjuer under hela projektet inklusive fältanteckningar kommer att pseudonymiseras och 
de riktiga namnen på forskningsdeltagarna och all information som kan leda till att 
forskningsdeltagarna identifieras kommer att redigeras för att inte kunna kopplas till 
intervjupersonen. Forskningspersoner ombeds att inte nämna namn när intervjun spelas in 
för att undvika identifikation. 

I kommunikationen av forskningsresultat kommer information från intervjuerna presenteras 
psedonymiserat - ingen deltagare kommer att kunna identifieras.  

Efter avslutat projekt sak original forskningsmaterialet lämnas till arkivfunktionen för 
registrering i arkivledningssystemet på Örebro universitet. Forskningsmaterial ska 
bevarandes minst för 10 år följande publicering av sista artikeln. Samtyckesblankett och 
kodnyckel måste arkiveras tills bevarande perioden är slut. 

 

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

Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet och Zara saeidzadeh som 
projektledare. 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 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  Zara Saeidzadeh, Örebro Universitet, 701 82, Institutionen för 
humaniora, utbildnings-och samhällsvetenskap, Rum F3258, Telefon 019303386, 
0703625114. Dataskyddsombud nås på Örebro universitets dataskyddombud, 701 82, 
dataskyddsombud@oru.se och telefone: 019 303 750. Om du är missnöjd med hur dina 
personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, 
som är tillsynsmyndighet. 

Vad händer med mina prover?  
Ej relevant 

Hur får jag information om resultatet av projektet? 
Projektet samarbetar med statliga aktörer, till exempel Sveriges kvinnors lobby, 
jämställdhetsmyndigheter, riksdagsledamöter, och länsstyrelsen), akademiker och aktivister 
för att kommunicera projektresultaten. Det kommer att anordnas presentationer, seminarier 
och, fokusgruppsdiskussioner där forskningspersoner har möjligheter att delta och engagera 
sig i diskussioner. Resultaten av projektet kommer även att publiceras i tre peer-review 
tidskriftsartiklar som ska vara tillgängligt till forskningspersoner som är intresserad av detta. 
Om komplexiteten i den inhämtade konfidentiell informationen utgör hinder för att fortsätta 

tel:+4619303750
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med projektet eller skapar problem för forskningsdeltagarn och mig själv kommer jag att 
kontakta min enhetschef och juristerna vid Örebro universitet för att få hjälp.     

Försäkring och ersättning 
Inget försäkringsskydd gäller i detta projekt. 

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 påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan). 

Ansvariga för projektet  
Ansvarig för projektet är Zara Saeidzadeh, Örebro Universitet, 701 82, Institutionen 
för humaniora, utbildnings-och samhällsvetenskap, Rum F3258, Telefon: 
019303386, Mobil: 0703625114. 
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