
Information till ungdomar, Intervjustudie  2021  

   

 

 

På lika villkor? Fysisk aktivitet och fysioterapi för barn och 
unga med Cerebral pares (CP), utifrån ett intersektionellt 
perspektiv 

Vill du delta i forskning? 

Vi arbetar med ett forskningsprojekt om fysisk aktivitet och fysioterapi för barn och 
unga med CP. Vi undrar om du som är 15-18 år och har CP vill vara med i en 
intervju?  

Kontakta Frida Degerstedt om du är intresserad och vill veta mer. Mail: 
Frida.degerstedt@umu.se telefon: 070-3252609. Samtyckesformuläret sist i brevet 
behöver inte skickas in, men läs gärna informationen. 

 

Varför gör vi intervjun? 

Som en del i projektet vill vi prata med dig om dina upplevelser och erfarenheter av 
fysioterapi och av fysisk aktivitet, både på fritiden och i skolan (skolidrott).  

Tidigare forskning har visat att delaktighet och upplevelser bland unga med CP kan skilja 
sig beroende på exempelvis deras kön, födelseland eller grad av funktionsnedsättning. 
Kunskapen om detta för just fysioterapi och fysisk aktivitet saknas dock. Syftet med 
studien är därför att öka denna kunskap genom att intervjua ungdomar med olika 
könstillhörighet och med olika etniskt ursprung, både födda i Sverige och i andra länder, 
med varierande funktionalitet. 

Studiens resultat förväntas kunna bidra till att förbättra delaktighet och egna 
valmöjligheteter för unga med CP. 

Hur går studien till? 

Intervjun kommer att ta ca 1-1,5 timmar och kommer att utföras på avskild plats du 
känner dig bekväm med, till exempel ett bibliotek, eller digitalt. Intervjun kommer att 
spelas in. 

 

Finns det risker? Finns det fördelar? 

För dig som deltagare finns det inga direkta risker eller fördelar med att delta. 

Ersättning 

Du kommer inte att få betalt för att vara med i intervjun. 

Frivillighet 

Det är helt frivilligt att vara med. Även om du varit med i början får du avbryta när du vill. 
Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte säga varför, 
och det kommer inte att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta 
ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien, Martin Björklund (se 
kontaktuppgifter nedan). 



 

  

 

Hantering av data och sekretess 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig, alltså personuppgifter. 
Personuppgifter är exempelvis namn och personnummer. Dina personuppgifter kommer 
att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är 
Umeå universitet.  

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att gratis ta del av de uppgifter om dig som 
hanteras i studien och få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig 
raderas och att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av dina 
uppgifter ska du kontakta huvudansvarig forskare, Martin Björklund (se kontaktuppgifter 
nedan). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna 
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Resultaten från studien kommer att presenteras på ett sådant sätt att enskilda personers 
medverkan eller åsikter inte kan identifieras. Detta är viktigt för att du ska kunna säga 
vad du vill under intervjun utan att andra får veta att just du har sagt det. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Resultatet av studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Resultaten 
kommer också att presenteras vid vetenskapliga konferenser. 

 

Ansvariga för studien 

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig är Umeå universitet 

Telefon 090-786 50 00. 

 

Huvudansvarig forskare är Martin Björklund, Docent, Institutionen för samhällsmedicin 
och rehabilitering, fysioterapi, Umeå universitet. 

Telefon 070-479 04 30 

e-post: martin.bjorklund@umu.se 

 

Om du har frågor om projektet eller intervjun, kontakta Frida Degerstedt  

Telefon 070-325 26 09 

e-post frida.degerstedt@umu.se 



 

  

 

Samtyckesformulär 

Forskningsprojektets namn: 

På lika villkor? Deltagande och delaktighet i fysisk aktivitet och fysioterapi för barn och unga 
med Cerebral Pares (CP), utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

 

Samtycke att delta i forskningsprojektet 

Jag intygar att jag väljer att delta i intervjun för forskningsprojektet. 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om intervjustudien. 

Jag har fått information om hantering av mina personuppgifter 

Jag har haft möjlighet att ställa frågor och jag vet att jag kan avbryta mitt deltagande när 
som helst även om jag skrivit på detta papper. 

Jag förstår att inga obehöriga kan se mina personuppgifter och lyssna på inspelningen av 
intervjun. 

 

 

 
  

Ort Datum 

 
 

 

Namnteckning forskningsperson 

 
 

 

Namnförtydligande forskningsperson 
 

 

 

 

 

 

  

Ort Datum 

 
 

 

Namnteckning målsman (frivillig) 

 
 

 

Namnförtydligande målsman (frivillig) 


