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FORSKNINGSPROJEKTET

UTOPIAN STORIES/UTOPISKA BERÄTTELSER 
I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?
Utopian Stories/Utopiska berättelser är ett medborgarforskningsprojekt där skolklasser och all-
mänhet bjuds in till samarbete med forskare för att undersöka vilka förändringar vi är beredda 
att göra för en hållbar framtid. I projektet samarbetar klimatforskare och litteraturforskare för 
att undersöka livsstilsförändringar och deras klimatpåverkan. 

Du kan hjälpa oss genom att svara på denna enkät som är öppen för alla från 15 år och uppåt. 
Genom att svara bidrar du till viktig forskning men att delta är helt frivilligt.

Insamlingen är en del av ett forskningsprojekt som drivs av Göteborgs universitet tillsammans 
med Bolin Center för klimatforskning, Stockholms universitet, KTH, Åbo universitet, Universitetet 
i Helsingfors, samt tillsammans med Nobelmuseet och Hanaholmens kulturcenter för Sverige 
och Finland. Forskningshuvudman, dvs. ansvariga för projektet är Göteborgs och Stockholms 
universitet i samarbete med Nobelprismuseet och KTH.

Hur går studien till?
Utopian Stories är ett projekt där vi undersöker livsstilsförändringar och deras klimatpåverkan 
genom att fråga efter vilka förändringar man har gjort under pandemiåret 2020. Vi samlar ock-
så in framtidsvisioner och kreativa idéer om en bra framtid och vi ordnar framtidsworkshopar. 
Du deltar genom att svara på en eller båda enkäterna i projektet. 

Mer information hittar du här: https://nobelprizemuseum.se/utopian-stories/

Möjliga följder och risker med att delta i studien
Det medför inga risker att vara med i denna studie.

Vad händer med mina uppgifter? 
Projektet kommer att samla in och registrera viss information i samband med att du deltar (ålder, 
kön och var du bor). Vi behöver däremot inte veta vem du är och ber dig därför att inte skriva in 
uppgifter som kan identifiera dig, som ex namn, klass, namn på personer du känner. I sådana fall 
kommer svaren gå att härleda till dig som person. 
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Om du själv väljer att berätta om intressen, åsikter, erfarenheter, utsaga om tredje person, fö-
delse- och dödsdata, civilstånd, känsliga uppgifter såsom medicinskt tillstånd, sexuell läggning, 
politisk hemvist, etnisk tillhörighet och funktionsvariationer är det bra att känna till att vi skyd-
dar dina svar och ser till att ingen obehörig får tillgång till dem. All insamlade data förvars på 
ett säkert sätt av de ansvariga på Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Vi samlar in 
uppgifter i detta projekt med hänvisning till allmänintresse och i enlighet med dataskyddsför-
ordningen. Eftersom vi inte samlar in uppgifter om namn kommer det inte gå att återta svaren. 
Notera att det helt frivilligt att delta i denna undersökning. Dina svar kommer att utgöra under-
lag för klimatberäkningar av livsstilsförändringar och visualisering av framtida möjliga sätt att 
leva. Inga enskilda svar kommer att kunna urskiljas.

Uppgifterna sparas så länge det har ett fortsatt värde för framtidsforskning och ett allmänt 
intresse och för vetenskapliga forskningsändamål. 

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet (from 1 januari 2021 
heter Datainspektionen istället Integritetsskyddsmyndigheten).

Hur får jag information om resultatet av studien?
Resultaten av studien kommer att förmedlas till allmänheten genom utställningar, publikationer 
och publicering på internet och sociala medier. Det kommer inte att gå att identifiera någon 
enskild uppgiftslämnare. 

Deltagandet är frivilligt 
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.

Ansvarig för delstudien ”Dela din framtid”: 
Camilla Brudin Borg, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet 
E-post: camilla.brudin.borg@lir.gu.se. Telefon: 031-786 54 34.

Ansvarig för delstudien ”Vad gjorde du inte 2020?”:
Alasdair Skelton, Professor i geokemi och petrologi, Institutionen för geologiska vetenskaper, 
Stockholms universitet. E-post: alasdair.skelton@geo.su.se Telefon: 08-16 47 50


