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DU KOMMER ATT FÅ EN KOPIA AV DETTA INFORMATIONSBLAD INNAN          
INTERVJUN. VÄNLIGEN LÄS DET FÖRE DU DELTAR I DENNA STUDIE. 

DITT MEDGIVANDE KOMMER ATT SPELAS IN GENOM LJUDUPPTAGNING VID         
STARTEN AV INTERVJUN. 

Vi vill bjuda in dig att delta i denna forskningsstudie med titeln DISCE –              
Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies. 

Vad är syftet med studien? 

Syftet med studien är att förbättra och stödja tillväxten, öppenheten och hållbarheten för de              
kulturella och kreativa näringarna i EU. De ambitiösa målen för DISCE är: – Att stödja               
utvecklingsmönstren för de kulturella och kreativa näringarna inom EU genom förbättrade           
indikatorer för dess genomförande; – Att bidra till ekonomin genom forskning på            
karriärperspektiv, kompetensutveckling, nya affärsmodeller och inkluderande tillväxt; – Att         
omforma förståelsen av vad ”inkluderande och hållbar tillväxt” består av i sitt sammanhang,             
förskjuta kulturella och kreativa näringar (och politiken) rörande dessa mot strategiska mål            
kring ”kulturell utveckling” som omfattar både BNP och human flourishing. 

Du kan hitta mer information om projektet här: https://disce.eu 

Varför har jag blivit inbjuden att delta? 

1 
Frågor, kommentarer eller förfrågningar kring lagring av dina personuppgifter kan också skickas till King’s College 

London Data Protection Officer Mr Albert Chan info-compliance@kcl.ac.uk. Om du önskar framföra ett klagomål till 

Information Commissioner’s Office, vänligen besök www.ico.org.uk. 

 
 

 
 



 
 
 

 

Du har blivit inbjuden att delta i då du är involverad i aktiviteter kopplat till din lokala                 
kreativa ekonomi. Som en del av projektet (där 10 Europeiska städer ingår som fallstudier)              
önskar vi engagera en rad lokala intressenter, företag, arbetare och medborgare i projektet             
för att ge en allsidig karta över hur kreativa ekonomier fungerar på lokal nivå och engagera                
en rad producenter, förmedlare, konsumenter såväl som deltagare, arbetare och          
volontärer. 
 
Måste jag medverka? 

Nej, din medverkan är helt frivillig, och du kan bestämma att inte medverka. 

Vad händer om jag väljer att medverka? 

Om du medverkar kommer vi att bjuda in dig till en onlineintervju med medlemmar från               
DISCEs forskargrupp. Intervjun kommer att vara mellan 60 och 90 minuter och äga rum på               
en tid som passar dig. En ljudupptagning av intervjun kommer att göras och den kommer att                
transkriberas. Alla personuppgifter kommer att anonymiseras och materialet kommer att          
användas som en del av en studie och rapport (samt spridas på forskningskonferenser och i               
vetenskapliga tidskrifter). Din medverkan sker på frivillig basis och du har möjlighet att             
avsluta din medverkan när som helst utan att ange någon orsak. Dock kommer du inte ha                
möjlighet att dra tillbaka din data efter två veckor från det att intervjun hölls. 

Vad kommer innehållet i intervjun att vara? 

Intervjun kommer att innehålla frågor kring hur du deltar och engagerar dig i kulturella och               
kreativa aktiviteter i ditt lokalsamhälle. Vi kommer också att ställa några frågor om din              
bakgrund, din utbildning och ditt intresse för kulturella och kreativa aktiviteter. Du behöver             
inte besvara alla frågor under intervjun. Här är en översikt över innehållet i intervjun: 

• Ditt arbete eller sysselsättning. 
• Din utbildningsbakgrund. 
• Hur ditt arbete eller sysselsättning är kopplat till kreativitet. 
• Dina skäl och mål för att engagera dig i dessa aktiviteter. 
• Belöningarna (ekonomiska och andra) som du får och hur det bidrar till din försörjning. 
• Dina nätverk (professionella och sociala) i din stad. 
• Kreativitetens plats och värde i din stad. 

 

 
 



 
 
 

 

• Teknologins betydelse för ditt arbete och vardag. 
• Dina tankar om och definitioner av termer som entreprenörskap och tillväxt, vilka är              
centrala för projektet. 
• Dina tankar om och rekommendationer kring hur lokalpolitiken kan stödja kreativitet i             
din stad. 
 

Datahantering 

Din data kommer att hanteras i enlighet med General Data Protection Regulation            
2016 (GDPR). 

• Alla intervjuer kommer att äga rum på överenskommen tid som passar deltagaren. 
• Inspelade intervjuer och transkriptioner kommer att lagras på DISCEs säkra           
onlinelagringsplats. 
• Dina data kommer att lagras på DISCEs säkra onlinelagringsplats under tiden för             
projektets genomförande. 
• Denna data kommer bara att delas med personer från DISCEs forskargrupp. 
• Din information kommer inte att delas med tredje part. 

Om hantering av data 

Registeransvarig för detta projekt är Onerva Steudle, medarbetare vid DISCE på           
Universitetet i Turku, Finland. Universitetet kommer att hantera din data i enlighet med det              
syfte som presenterats ovan. Den rättsliga grunden för hantering av data för forskningssyfte             
under GDPR är en “uppgift i allmänhetens intresse”. Du kan ge ditt medgivande för              
användning av din data i denna studien genom att fylla i det medgivandeformulär som du               
har fått. 

Du har rätt att få tillgång till den information som innehas om dig. Din rätt till tillgång kan                  
utföras i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). Du har också andra             
rättigheter, så som rättelser, radering, invändning och uppgifters portabilitet. 

Kommer min medverkan att hållas konfidentiell? 

Alla offentliga dokument som kommer ut av intervjun (till exempel publicerade           
vetenskapliga presentationer, rapporter eller artiklar i vetenskapliga tidskrifter) kommer att          

 

 
 



 
 
 

 

anonymiseras såvida du inte ger din tillåtelse att bli identifierad. Om du ger din tillåtelse att                
bli identifierad kan dina åsikter och citat från intervjun bli sammankopplade med ditt namn.              
Om du föredrar att vara anonym kommer en pseudonym istället att användas vid citat av               
dina ord eller tankar. 

Vad är de möjliga riskerna med att delta? 

Där finns inga risker med att delta. 
 
Hur finansieras projektet? 

Projektet genomförs med stöd från EU:s Horizon 2020-program. 

Vad kommer att hända med resultaten av studien? 

Resultaten av studien och den insamlade datan kommer att bli publicerade i form av              
rapporter eller vetenskapliga publikationer. 

Vem ska jag kontakta för vidare information: 

Om du har några frågor eller önskar mer information om studien, vänligen kontakta: 

Prof. Jarna Heinonen Department of Management and Entrepreneurship        
Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku, Finland Tel +358 50 563 1713  
E-mail: jarna.heinonen@utu.fi 

Om jag har vidare frågor, eller om något går fel? 

Om denna studie har skadad dig på något sätt eller om du önskar framföra klagomål över                
hanteringen av studien kan du kontakta King's College London genom kontaktuppgifterna           
nedan för vidare råd och information: 

The Chair, Arts & Humanities Research Ethics Panel, rec@kcl.ac.uk 

Tack för att du har läst detta informationsblad och för att du överväger att delta I                
denna forskningsstudie. 
 

 

 
 


