
Bilaga 1. Informationsbrev och medgivande 

Till dig som funderar på att delta i vår studie om sexuellt samtycke 

Vi vänder oss till dig som svarat på annonsen om att delta i vår studie: ”Sexuellt 

samtycke, makt och sexualitet – en intervjustudie”. Vi planerar en intervjustudie 

med syfte att undersöka hur samtycke förstås, praktiseras och upplevs i sexuella 

relationer bland vuxna. Vi undrar därför om du vill ställa upp på en intervju om 

detta? Deltagandet är helt frivilligt. Om du beslutar dig för att delta och sedan 

ångrar dig, kan du när som helst, och utan orsak, avbryta ditt deltagande. Du är 

också välkommen att höra av dig för att ställa frågor om studien.   

Hur går studien till och hur hanterar ni data och sekretess? 

Studien går till så att du träffar Maria Strömbäck, Ida Linander eller Maria 

Wiklund, Anne Gotfredsen för en intervju som tar ca 30-60 minuter. Maria 

Strömbäck och Maria Wiklund är forskare vid Institutionen för samhällsmedicin 

och rehabilitering, fysioterapi. Ida Linander och Anne Gotfredsen är doktorander 

vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och på Umeå Centrum för 

Genusstudier.  

Vi bestämmer tillsammans plats för intervjun. Den kan ske på våra arbetsplatser, på 

ett bibliotek eller annan offentlig plats. Intervjun kommer att likna ett vanligt 

samtal mellan två personer. Frågorna som ställs vid intervjun är öppna och berör 

teman som kommunikation i sexuella relationer, erfarenheter av önskat och 

oönskat sex, och normer kring sexualitet.  

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas, det vill säga skrivas ner 

i skriftlig form. Intervjuerna kommer inte att redovisas i relation till dig som person 

utan utifrån alla deltagares samlade erfarenheter. Personuppgifter och 

intervjumaterial kommer att förvaras konfidentiellt på separata ställen, det vill säga 

ditt namn kommer inte finnas på det utskrivna materialet utan kommer förvaras 

separat. Vi kommer inte fråga efter personnummer men vill gärna behålla ditt 

namn och kontaktuppgifter om vi skulle behöva fråga något i efterhand. Bara den 

av oss som gör intervjun kommer ha tillgång till dina personuppgifter och är den 

som är ansvarig för att de behandlas på korrekt sätt. De andra personerna i 

forskargruppen kommer bara ha tillgång till det utskriva materialet där namn och 

andra personliga uppgifter, som till exempel yrke, är borttaget.  

Vi planerar att publicera resultaten i en rapport till Folkhälsomyndigheten samt i 

vetenskapliga artiklar. Enskilda personers erfarenheter och synpunkter kommer 

inte att kunna identifieras, varken i rapporten eller i artiklarna. 

Fördelar och risker 

Intervjuerna ger dig som deltagare möjlighet att resonera och reflektera kring 

sexuellt samtycke, hur och på vilket sätt samtycke och sexualitet kommuniceras i 



sexuella relationer, vid önskar och oönskat samt frågor som berör normer kring 

sexualitet. Detta kan upplevas positivt och ge möjlighet till nya insikter, men kan 

också upplevas jobbigt. Självklart berättar du bara så mycket som du känner att du 

vill. Du får gärna kontakta intervjuaren i efterhand om du har frågor eller 

reflektioner.   

Studiens resultat  

Vår förhoppning är att resultaten från studien kan användas för att bättre förstå 

sexuell kommunikation och för att förbättra den sexuella hälsan i befolkningen 

Studien kan också påverka policyarbete, förebyggande- och behandlande arbete 

med personer som har erfarenheter av oönskat sex och sexuellt våld. Du kan få 

kännedom om resultaten genom att kontakta någon av oss som är ansvariga för 

studien. Kontaktuppgifter hittar du nedan.  

Ansvariga för studien 

Forskningshuvudman är Umeå universitet. Umeå universitet har följande 

kontaktuppgifter:  

Umeå Universitet 

901 85 Umeå  

Email: umea.universitet@adm.umu.se 

Tel: 090-786 50 00 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen ovan och även fått muntlig 

information. Jag samtycker till att delta i studien och känner att mitt deltagande är 

frivilligt, samt att jag när som helst, utan närmare förklaring, kan avbryta mitt 

deltagande.  

  

………………………………………………          ………………………… 

Namnteckning                                                           Datum 

  

  

…………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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