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Information till forskningspersonerna som deltar i 
fördjupningsdelen med enkätundersökningar i 
projektet Mitt liv med hund 

Vi vill fråga dig om du vill ge ditt samtycke att delta i den fördjupande delen i 
forskningsprojektet Mitt liv med hund. I det här dokumentet får du information om 
projektet och om vad det innebär att fylla i enkätundersökningarna. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Forskningshuvudman för projektet är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Med 
forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. 

Hundar spelar en viktig roll i våra familjer och har en oersättlig plats i våra liv och 
hjärtan. Det är förödande när de skadas, lider av sjukdom eller har beteendeproblem 
som påverkar deras välbefinnande. Forskning är viktigt för att bättre förstå hur och 
varför dessa problem utvecklas, så att vi kan förebygga och behandla dem på bästa 
tänkbara sätt. 

Mitt liv med hund är ett unikt projekt vid SLU, som kommer att följa hundar från 
valp till vuxen hund i hela Sverige. Genom att samla information om hur 
levnadsförhållanden ser ut från valp till vuxen hund, kan vi undersöka om aspekter 
som miljö, social interaktion, kost, motion eller daglig rutin är viktiga för 
utvecklingen av en rad hälso- och beteendeförhållanden som påverkar våra hundars 
och vårt eget välbefinnande. 

Du tillfrågades att vara med i denna fördjupande del av projektet i samband med 
registreringen till Mitt liv med hund. 

Hur går enkätundersökningarna till? 
Du som hundägare kommer i denna del av projektet att få besvara ett antal enkäter 
som handlar om dig och din hund med fokus på relationer. Och då är det inte bara 
relationen till din hund det gäller, utan även på relationen till andra människor och 
till dig själv. 
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Enkäter som du kommer att få besvara under denna fördjupande del med ungefärlig 
tidpunkt och tidsåtgång:  

• Min relation med människor 
Fylls i när hunden är 8 månader. 
Tidsåtgång: ca 15 minuter 

• Min självbild 
Fylls i när hunden är 10 månader. 
Tidsåtgång: ca 10-15 minuter 

• Min hunds personlighet 
Fylls i när hunden är 1,5 år. 
Tidsåtgång: ca 10-15 minuter 

• Min hund och jag 
Fylls i första gången när hunden är 1,5 år och sedan återkommer den vid 
2,5 års ålder. 
Tidsåtgång: ca 10 minuter 
 

Du kommer att få länkar till enkäterna skickade till dig via e-post, och enkäterna 
fylls i online via enkätverktyget Netigate. 

Godkända etikprövningar 
Projektet Mitt liv med hund har godkänts av Etikprövningsnämnden (dnr: 2019-
02936) och av Uppsala djurförsöksetiska nämnd (dnr:5.8.19-06940/2019). Dessa 
beslut kan du ta del av på projektets hemsida.  

Vad händer med mina uppgifter? 
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.  

Vid registreringen till Mitt liv med hund fick du bland annat fylla i din e-postadress, 
och denna använder vi för att vi ska kunna kontakta dig när det är dags att fylla i 
enkäter och skicka ut nyhetsbrev rörande projektet. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
dem. Ansvarig för dina personuppgifter är SLU. För ytterligare information om 
personuppgiftsbehandling vid SLU, se dokumentet ”Information om 
personuppgiftsbehandling vid SLU för deltagande i projektet Mitt liv med hund”. 

I samband med registreringen tilldelades du en slumpmässigt genererad personlig 
kod. Kodnyckeln skyddas genom att den sparas i en lösenordskyddad så kallad 
Restricted-mapp på SLU. Tillgång till denna mapp och till kodnyckeln kommer 
endast projektledare och projektadministratör att ha. Om något oförutsett inträffar 
vilket gör att någon av dessa två personer inte längre kan medverka i projektet, 
överlåts tillgången till en ersättare inom forskargruppen. 
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Kodnyckeln är en allmän handling och omfattas därför av offentlighetsprincipen. 
Om handlingarna begärs utlämnade kommer SLU utföra en sekretessprövning för att 
se om vi kan belägga handlingarna med sekretess och därmed låta bli att lämna ut 
dem. 

Vi kommer endast att använda det insamlade materialet i forskningssyfte, och har 
utifrån vår konsekvensanalys vidtagit säkerhetsåtgärder för att minimera risken att 
någon obehörig kan ta del av dina uppgifter.  

Inga uppgifter kommer att lagras längre än vad som krävs. I detta projekt kommer 
uppgifterna som längst att lagras under max 20 år, om inte du som hundägare väljer 
att lämna projektet tidigare än så och då begär att uppgifterna raderas. 

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om 
allmänna handlingar och myndigheters arkiv. 

Forskningsresultaten kommer att publiceras på projektets hemsida, i vetenskapliga 
tidskrifter och kan också komma att förmedlas till andra tidningar och mediekanaler, 
användas i undervisning och i andra sammanhang där forskningsresultat sprids.  
 
Alla resultat från projektet publiceras på gruppnivå och kommer inte att kunna 
kopplas till enskilda människor. 
 
Om du, i ett separat samtycke, godkänner att den insamlade informationen om dig 
och din hund får användas i andra forskningsprojekt (utanför Mitt liv med hund), så 
delar vi endast det avkodade materialet. Du kan i så fall komma att tillfrågas om att 
bli kontaktad av andra forskargrupper, men detta sker alltid via Mitt liv med hund. 
 

Om du vill ta del av insamlat och sparat material som rör dig och/eller din hund ska 
du kontakta någon i projektledningen. Kontaktuppgifter finns under rubriken 
”Ansvariga för projektet”. 
  

Hur får jag information om resultatet av projektet? 
Resultat från projektet kommer att återkopplas till deltagare via projektets hemsida, 
vid årliga seminarier samt via nyhetsbrev och sociala medier. Resultat kommer också 
att publiceras i vetenskapliga artiklar och i media. Denna form av återkoppling 
erbjuds även om du valt att inte fortsätta din medverkan i projektet. 

Du väljer själv om du vill ta del av dessa resultat. Du kan närsomhelst kontakta oss 
om du inte vill ta del av de nyhetsbrev, som annars automatiskt skickas ut via din e-
postadress. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Ansvariga för projektet”. 
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Försäkring och ersättning 
Inget försäkringsbehov finns för denna del av projektet. 

Det kommer inte att ske en generell ersättning för deltagande i Mitt liv med hund, 
men när du har svarat på enkäter under det gällande året så kommer du vara med i 
en utlottning av trisslotter, biobiljetter eller motsvarande. Vinster kommer att utgå 
till max 12 personer årligen. 

Deltagandet är frivilligt 
Alla enkäter är frivilliga att svara på. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 
Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge 
varför, och det kommer heller inte att leda till att vi särbehandlar dig på grund av ditt 
val. Du kan också begära att vi raderar redan insamlat material. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta projektet enligt de anvisningar 
som du kommer att få via e-post. Du kan också alltid kontakta ansvariga för projektet 
om du har några frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter finns under rubriken 
”Ansvariga för projektet”. 

 
Återkallande av samtycke 
Du har alltid en rätt att ta tillbaka ditt samtycke till att delta i projektet. För att ta 
tillbaka ditt samtycke ska du kontakta någon i projektledningen. Kontaktuppgifter 
finns under rubriken ”Ansvariga för projektet”. 

Ansvariga för projektet 
Kontaktpersoner och ansvariga för projektet är: 

Therese Rehn (projektledare) 
SLU, HMH  
Box 234 
532 23 Skara 
E-post: mittlivmedhund@slu.se 

Susanne Lindwall (projektadministratör)  
SLU, HMH 
Box 234 
532 23 Skara 
E-post: mittlivmedhund@slu.se 
 

Du hittar också information om oss och projektet på vår hemsida, se här.  
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Samtycke till att delta i den fördjupande delen med 
enkätundersökningar i projektet Mitt liv med hund  

Samtycke för enkätundersökningarna fylls i och skickas till oss via enkätverktyget 
Netigate, men du kan även se informationen här nedan och på projektets hemsida. 

Jag har fått skriftlig information om enkätundersökningarna och har haft möjlighet 
att ställa frågor.  

Jag har fått information om hur jag kan avsluta mitt deltagande i den fördjupande 
delen i Mitt liv med hund och hur jag gör om jag inte vill ta emot nyhetsbrev och 
annan relevant information som är direkt kopplad till projektet. 

Jag får behålla den skriftliga informationen som via e-post har skickats till mig. 
Informationen finns även tillgänglig på projektets hemsida, se här. 

□ Jag samtycker till att delta i den fördjupande delen med enkätundersökningar i 
projektet Mitt liv med hund och att uppgifter om mig behandlas på det sätt 
som beskrivs i forskningspersonsinformationen. 
 

□ Jag samtycker också till att min e-post adress kommer att användas för att 
varsko mig om de enkäter som finns tillgängliga för mig att fylla i, samt för 
utskicka av nyhetsbrev och annan relevant information som är direkt kopplad 
till projektet. 
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