
Bakgrund och syfte 
Mitt namn är Johanna Bergström och jag skriver min masteruppsats inom
programmet Utemiljö för hälsa och välbefinnande vid Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU). Examensarbetet handlar om pilgrimsvandring och hur miljön bidrar till
upplevelsen, ett ämne som det finns lite forskning kring. Syftet med denna studie är
att få djupare kunskap om den fysiska miljöns betydelse för pilgrimsresan. Du är
välkommen att delta i studien om du vandrade S:t Olavsleden under 2022, är 18 år
eller äldre och har förmåga att ge ditt samtycke. 

 
Tillvägagångssätt  
Som deltagare i studien får du, inledningsvis, skriva en berättelse om din personliga
pilgrimsupplevelse. Därefter kan du komma att bli kontaktad och ges möjlighet att
delta i en intervju där vi utforskar din upplevelse på ett mer djupgående sätt. 

 
Behandling av personuppgifter   
Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet
anonymiseras före publicering. All information kommer att lagras på ett säkert sätt,
antingen i ett låst arkivskåp eller i en lösenordskyddad dator med säkerhets- och
antivirusprogram, och endast projektledaren kommer att ha tillgång till den
ursprungliga datan. Mottagna personuppgifter kommer raderas i oktober 2023,
medan andra uppgifter anonymiseras och arkiveras under en begränsad period i
granskningssyfte. Slutresultatet presenteras i en masteruppsats som kommer att
publiceras. För information om dina rättigheter när det gäller behandling av person-
uppgifter kontakta SLU eller Myndigheten för integritetsskydd (IMY).     

Deltagande i studien är frivilligt och det förutsätter att du lämnar ditt skriftliga
samtycke. Frivillighet gäller för båda momenten av studien och du kan t ex välja att
endast vara med i det första delmomentet. Vidare kan samtycket återkallas när som
helst under studien utan förklaring. Under sådana förhållanden kommer alla
personuppgifter att raderas omedelbart.

 
Kontaktuppgifter  
Vid frågor är du välkommen att kontakta mig, Johanna Bergström, på telefon 
0725-44 84 04 eller mejl jobm0003@stud.slu.se, alternativt kursansvarig Fredrika
Mårtensson som nås på tel 040-41 54 53 eller e-post fredrika.martensson@slu.se. 

 
Detaljerade instruktioner finner du på nästa sida, och om du vill medverka i studien,
vänligen skicka in din berättelse senast den 20 mars 2023. 

Jag skulle verkligen uppskatta ditt deltagande! 

INBJUDAN ATT DELTA I EN STUDIE OM 
DIN PILGRIMSUPPLEVELSE

 

mailto:jobm0003@stud.slu.se
mailto:fredrika.martensson@slu.se


 Vill du berätta om din pilgrimsresa? 
 Var det din första pilgrimsfärd? Hade du tidigare erfarenhet av att vandra i vild
natur/vildmarken? 
 Vad var anledningen till din resa? 
 Vandrade du ensam eller i sällskap?
 Hur upplevde du S:t Olavsleden? 
 Uppfylldes dina förväntningar, förhoppningar och önskemål? 
 Vilken inverkan, om någon, har S:t Olav-pilgrimsfärden haft på ditt liv och hur har
miljön bidragit till denna upplevelse? 

Om dig  
Ålder:
Könstillhörighet: 
Nationalitet:
Huvudsaklig sysselsättning (anställd, egenföretagare, studerande, sjukskriven,
pensionerad, annat): 

Din pilgrimsvandring på S:t Olavsleden   
När du skriver din berättelse så uppmuntrar jag dig att uttrycka dig fritt och med egna
ord. Följande frågor presenteras för att stödja minnet av din personliga pilgrims-
upplevelse. Du får gärna lägga till annan relevant information och dela med dig av
fotografier, videor eller dagboksanteckningar för illustration. 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Du är välkommen att skicka din berättelse via post eller e-post och kom ihåg att bifoga
det undertecknade samtyckesformuläret med dina kontaktuppgifter.

Adress:                                                 E-post: jobm0003@stud.slu.se          
Johanna Bergström
Johannesbäcksgatan 54B
754 33 Uppsala

Tack på förhand för att du delar med dig av din kunskap och erfarenhet relaterat till detta
viktiga ämne. – Det betyder mycket!
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Samtycke till deltagande i studie

 
Jag har fått information om pilgrimsvandringsprojektet och jag väljer frivilligt att delta i
studien. Med denna underskrift ger jag mitt samtycke i enlighet därmed.

Ort och datum: ______________________________________________________________________

Namn: _______________________________________________________________________________   
                              
Adress: ______________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________________________________

E-post: ______________________________________________________________________________

Underskrift: _________________________________________________________________________

Genom att kryssa i rutan ger jag också mitt samtycke till:
☐ ytterligare kontakt rörande en intervju
☐ att materialet får användas i framtida forskning 


