
För deltagande vid ett tillfälle 
 

 

Mamma - barn- undersökningen 

- Vill du vara med? 

 

 

            

 

 Alla människor har varit med om bra och dåliga saker under 

uppväxten. 

 
 Vi vill ta reda på två saker om mammor med kognitiva 

svårigheter: 

 
1. Hur har mammor med kognitiva svårigheter haft 

det med sina föräldrar när de var barn?  

 

2. Hänger ens uppväxt ihop med hur man har det 

med sina egna barn? 

  

Vi vill förstå mer, så att de som hjälper mammor och barn 

ska bli bättre på att hjälpa till. 

 
Vi som gör den undersökningen heter Tommie Forslund, 

Mårten Hammarlund, och Pehr Granqvist. 

 

 

 

 

 

           Tommie     Mårten            Pehr 

 



Undersökningen innehåller en träff med oss 

       

Vilka är med vid träffen: Du, Mårten och Tommie. 

 

Hur lång tid tar det: 2 - 3 timmar. Vi tar med fika. 

 

Var ska vi träffas: Hemma hos dig eller på en 

annan plats där du vill träffas. 

 

Vad kommer vi göra: Vi kommer ställa olika frågor.  

Vi kommer till exempel fråga hur du och ditt barn mår, 

och hur dina föräldrar var mot dig när du var liten.  

 

Vad vi vill att du ska göra: Svara på de frågor som du 

vill och kan svara på. Du kan alltid säga att du inte vill vara 

med längre, eller att du inte vill svara på en fråga. 

 

Varför gör vi det här: Vi vill veta mer om hur mammor 

med kognitiva svårigheter mår och hur de blivit behandlade 

av sina föräldrar när de var barn. Vi vill också veta om 

mammors mående påverkar hur lätt eller svårt det är att 

vara förälder.  

 

Vad händer sedan: Du får 400 kronor som tack för  

att du varit med. Vi kommer också fråga dig om vi får 

kontakta ditt barns förskolelärare, för att höra hur ditt  

barn har det i förskolan. 

 

 

 



Bra att känna till! 

 

Det är viktigt att du vet dina rättigheter, och vad vi  

gör med den information vi får om er, om ni är med. 

 

Därför kommer nu information som är bra att veta,  

så du kan bestämma själv om du vill vara med. 

 

Det är frivilligt att vara med, du bestämmer själv om  

du vill vara med i undersökningen. 

 

Du måste inte svara på alla frågor om du inte vill.  

 

 Du kan när som helst säga att du inte vill vara med 

i undersökningen längre.  

 

 Om du deltar kommer vi att spara och använda  

viss information om dig och ditt barn.  

 

Det är information om var ni bor och vad ni har för  

telefonnummer. Det är också information om hur du  

mår och vad du varit med om i livet. 

 

Vi får den här informationen från er när du svarar på 

frågor. 

 

Sådan information kallas för personuppgifter enligt EUs 

dataskyddsförordning 2016/679. Den kallas GDPR. 

 

 

 



Vi sparar och använder sådana uppgifter för att vi 

undersöker hur mammor med kognitiva svårigheter  

har haft det och hur de och deras barn mår.  

 

 

Stockholms universitet är ansvarigt, och får bara  

spara information om er om du tillåter det. Det kallas  

för att ge sitt samtycke.  

 

Det är viktigt att ni kan vara med i undersökningen 

utan att andra får veta att just ni har varit med. Ni 

får därför ett kodnummer när ni är med. Den 

information som vi får om er i undersökningen, till 

exempel dina svar på våra frågor, kommer bara ha 

ert unika kod-nummer skrivet, inte era namn. 

 

Vi sparar information om er på en datafil som har ett 

lösenord. Datafilen sparas på en hårddisk som också 

har ett lösenord. Hårddisken är inlåst i ett rum dit bara 

Tommie, Mårten, & Pehr har nyckel. Bara vi tre som 

gör undersökningen kommer att veta vilka ni är. 

 

Informationen om er kan kopplas till er med hjälp av  

en kodnyckel, där vi kopplar ihop ert unika nummer  

med era namn och adresser. Kodnyckeln sparar vi på  

en egen datafil, som också har ett lösenord. Den 

förvaras på en annan plats, än den plats där vi förvarar 

informationen från ditt samtal med oss.  

 



Vi kommer berätta om undersökningen för dem som 

arbetar med att hjälpa mammor och barn. Det gör vi 

för att de ska lära sig mer om mammor med 

kognitiva svårigheter och deras barn, och kunna ge 

bättre hjälp. Vi skriver inga namn på dem som varit 

med. 

 

Vi tar bort all information om er när vi berättat om 

undersökningen för dem som hjälper mammor och barn. 

 

Du kan när som helst: 

  Avbryta ert deltagande i Undersökningen. 

 Säga nej till att svara på frågor. 

 Säga att vi ska ta bort information om er. 

  Säga att du vill se vilken information vi har om er. 

  Säga åt oss att ändra information om er som är fel. 

 
Pehr Granqvist är ansvarig för undersökningen 

Hans email är pehr.granqvist@psychology.su.se 

 
Vi har också ett Dataskyddsombud: dso@su.se  

Du kan kontakta dataskyddsombudet om du tycker 

att vi gör något fel med informationen om er. 
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