Förfrågan om att distribuera inbjudan till studien Utvärdering av Bostadsförsöket 2021
Vi undrar om du, utifrån rollen som ordförande i en av Parkinson Skånes lokalföreningar kan tänka
dig att till medlemmarna i din förening distribuera en inbjudan om att delta i en forskningsstudie?
Studien är initierad av forskare vid Lunds universitet, verksamma inom området åldrande och hälsa.
Vad är Bostadsförsöket 2021?
Hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre personer och personer med
funktionsvariationer? Det ska svenska skolelever, lärare och pensionärer hjälpa forskare vid Lunds
universitet att ta reda på i Bostadsförsöket 2021. Med hjälp av tumstock (eller måttband) och en
särskild mobilapp kommer deltagarna under september och oktober månad i år att mäta hur
tillgängliga Sveriges bostäder är. Hur breda är dörröppningarna? Hur höga är trösklarna? Är
vattenkranarna svåra att öppna? Dessa och många fler frågor behöver forskarna hjälp med att
undersöka. Alla kan delta i massexperimentet, oavsett ålder. Seniorer och skolklasser är viktiga
målgrupper för forskningsprojektet.
Vad är Utvärdering av Bostadsförsöket 2021 för studie?
I anslutning till Bostadsförsöket 2021 kommer en utvärdering att göras med utvalda deltagare. I
webbenkäter ställs frågor om deltagarnas syn på att delta i Bostadsförsöket 2021. Syftet är att dra
lärdomar för framtida forskningsstudier. Det är denna utvärderingsstudie som vi härmed undrar om ni
och era medlemmar vill delta i.
Varför vill vi att ni och era föreningsmedlemmar ska delta?
I förhoppning om att uppbåda ett stort engagemang och nå ett högt deltagande har vi valt ut ett antal
lokala avdelningar av pensionärsorganisationer och förbund inom funktionsrättsrörelsen som vi ifrån
Lunds universitet har positiv erfarenhet av att samverka med sedan tidigare. Er förening utgör en av
dessa.
Vad innebär det att distribuera inbjudan?
Om din lokalförening tackar ja till att distribuera inbjudan så innebär det att ni går med på att från er
förenings officiella e-postadress göra ett mejlutskick till alla era medlemmar den 9 augusti 2021 samt
två påminnelseutskick den 16 och 23 augusti. I mejlinbjudan och påminnelserna ges utförlig
information om studien Utvärdering av Bostadsförsöket 2021 och hur man kan delta. Innehållet i dessa
utskick kommer vi forskare att ansvara för att ta fram och kommunicera med er i god tid före 9 augusti
2021.
Vem ansvarar för studien?
Forskningshuvudman för studien är Lunds universitet. Med forskningshuvudman menas den
organisation som är ansvarig för studien.
Har du frågor?
Kontakta gärna Joakim Frögren, doktorand vid Lunds universitet via telefon 046-222 19 81, eller
epost joakim.frogren@med.lu.se.

