
Informationsbrev för deltagande i studie 

Tack för att du vill delta i vårt forskningsprojekt Det nya livet utanför storstaden - erfarenheter av 
vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden. Projektet är ett fyraårigt forsknings- och 

utvecklingsprojekt som är finansierat av FORMAS, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling.  

Projektets huvudmål är att analysera barnfamiljers flytt från storstadsområdena som en strategi för att 

få en bättre balans mellan arbete och privatliv och en förbättrad livskvalitet. Att byta bostadsregion 

innebär en omorganisation av livet när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter som påverkar 

vardagen. Projektet syftar till att ge svar på hur organiseringen av vardagslivet påverkat flyttbeslutet, 

men också hur de som flyttat i efterhand upplever att vardagslivet påverkats av att familjen flyttat från 

storstaden. 

Vi är intresserade att intervjua dig som tillsammans med din familj har valt att flytta från 

storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vi vill veta hur ditt vardagsliv har förändrats av 

flytten och ämnar genomföra intervjuer vid ett besök i din hemmamiljö. Intervjun genomförs i två steg 

där vi först låter dig visa oss din vardagsmiljö under en promenadintervju, följt av framställandet av en 

karta över din bostadsort utifrån din egen upplevelse. Vi vill undersöka hur du upplever att vardagslivet 

har förändrats efter flytten, och vilken betydelse din bostadsorts utformning har för dig i ditt vardagsliv. 

Information om intervjun: 

• Promenadintervjun beräknas ta ca 30-60 minuter och kommer att ske vid ett besök på

hemorten.

• Promenadintervjun kommer att dokumenteras via ljudinspelning som sedan omvandlas till

text (transkriberas), samt av forskaren och deltagarens gemensamt komponerade fotografier av

närmiljön.

• Vid framställandet av karta kommer dokumentation ske via ljudinspelning som sedan

omvandlas till text (transkriberas), samt fotografier av visuellt material (kartan).

• Mer information ges i samtyckesformuläret som erhålles separat.

Forskningen kommer att resultera i forskningspublikationer så som tidskriftsartiklar, böcker och 

konferenspresentationer och läromedel. För eventuell granskning av data sparas den fram tills 

forskningen är slutförd. All data anonymiseras vid arkivering.   

Om du har ytterligare frågor, kontakta gärna någon av projektgruppens medlemmar: 

Ulrika Åkerlund, ulrika.akerlund@kau.se, 073-302 0810 (projektledare) 

Fredrik Hoppstadius, fredrik.hoppstadius@kau.se, 054-700 1976 
Sara Ulveseth, sara.ulveseth@kau.se, 054-700 

Behandling av personuppgifter: 

Karlstads universitet är ansvarig för behandling av personuppgifter. Rätten att använda uppgifterna sker i samtycke med 

informanten. Inom denna studie samlar Karlstads universitet personuppgifter i form av intervjuer för forskningsändamål. För 

att uppfylla syftet ovan kommer personuppgifter som namn, email och telefonnummer, bostadsort, familjesammansättning 

och yrke att samlas in och behandlas. Det är frivilligt att delta och du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att ge en 

orsak, vilket emellertid inte påverkar behandlingen som har inträffat före utträdet. Karlstads universitet behandlar uppgifterna 

på ett sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till dem. Karlstads universitet är en offentlig myndighet och därför är alla 

meddelanden och annan information som skickas till universitetet officiella dokument. Enligt svensk lag kommer de 

avidentifierade dokumenten med transkriberingar att lagras i 10 år.  

Enligt generaldirektivet (GDPR) har du rätt att få tillgång till alla dina personuppgifter kostnadsfritt och att korrigera 

eventuella fel om det behövs. Du har också rätt att begära att radera, eller begränsa dina personuppgifter, och om du motsätter 

dig behandlingen av dina personuppgifter och kan eventuella klagomål riktas till Datainspektionen. 
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