Sektionen för Hälsa och Samhälle

Vill Du vara med och berätta vad Du tycker om att vara med
i en Grunden förening eller Klippan sektion?
Till Dig som är med i Grunden eller Klippan
Vi heter Magnus Tideman, Therése Mineur och Ove Mallander. Vi arbetar som
forskare på Högskolan i Halmstad och vid Malmö Högskola.
Vi har fått veta att ni är en grupp som träffas och pratar om viktiga frågor. Det
kan vara sådant som handlar om att bestämma mer själv.
Det finns inte några böcker som berättar om vad personer som är med i Grundenföreningar eller Klippan sektioner tycker. Därför vill vi skriva en bok om de här
viktiga frågorna.
Vi är därför nyfikna på vad Du tycker. För att ta reda på det undrar vi om vi får
komma och träffa dig, intervjua dig och vara med när ni träffas inom Grunden
eller Klippan.
Det som Du berättar kommer vi att spela in för att efteråt kunna komma ihåg allt
du berättat. Det som Du berättar för oss kommer bara att användas för att vi ska
kunna skriva boken.
I boken kommer vi att ändra ditt namn och andras namn och namnet på
verksamheten. Det gör vi för att de som läser boken inte ska kunna veta vilka ni är
och vem som har sagt olika saker.
Inspelningen av intervjun kommer att vara inlåst på Högskolan i Halmstad i 10 år
och sedan kommer den att förstöras.

Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad, Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Tel: 035-16 71 00, registrator@hh.se, Org. nr. 202100-3203

Det tar lång tid att skriva en sådan bok. Det kommer att ta nästan två år. När
boken är klar kommer vi gärna tillbaka till er och berättar vad vi har skrivit. Vi ska
också skriva en lättläst bok.
Du bestämmer själv om Du vill vara med och om vi får intervjua dig. Du har rätt
att säga nej. Om Du bestämmer dig för att vara med och säger ja så kan Du ändra
dig och säga nej efteråt. Du behöver inte berätta varför Du ändrar dig.

Om Du vill fråga något får Du gärna ringa eller skicka ett mejl till någon av oss.
Med vänliga hälsningar
Magnus, Ove och Therése

Kontaktuppgifter
Magnus Tideman
Högskolan Halmstad
035-16 71 81
magnus.tideman@hh.se

Ove Mallander
Malmö Högskola
040-665 74 77
ove.mallander@mah.se

Therése Mineur
Högskolan i Halmstad
035-16 78 82
therese.mineur@hh.se
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