Vedlegg 1 - Samtykkeskjema
Informasjon om Masterprosjekt ved Universitetet i Bergen.
Formålet med dette prosjektet er å undersøke en problemstilling knyttet til unge menneskers
oppfatninger og forståelser av handlinger fra tv-serien Jessica Jones. Kravet er at
informantene må ha sett minimum én episode av serien, men gjerne også flere. Studien er en
del av et masterprosjekt ved Institutt for informasjons- og medievitenskap på Universitetet i
Bergen.
I forbindelse med masterprosjektet vil man gjennomføre en empiriske undersøkelse, som
inkluderer dybdeintervjuer i form av fokusgrupper. Deltakelse i prosjektet innebærer at du
deltar som informant gjennom en av disse fokusgruppene. Det vil bli gjort lydopptak av
intervjuene, men når disse er skrevet ut som tekst (transkribert), vil opptaket bli slettet.
Transkripsjonene vil være anonymisert. Undersøkelsen er konfidensiell og blir gjennomført i
tråd med vanlige forskningsetiske retningslinjer, og i tråd med Datatilsynets krav til
håndtering av personopplysninger i forskning.
Det blir ikke hentet inn personlige opplysninger om deg i studien, bortsett fra informasjon om
alder og kjønn. Lydopptak og opplysningene om alder og kjønn, vil ikke være tilgjengelig for
noen andre enn meg og min veileder ved universitetet. Da materialet som samles inn vil bli
brukt i forbindelse med en masteroppgave ved institutt for informasjons- og medievitenskap,
vil prosjektet publiseres når det er ferdig, men det vil da ikke være mulig å spore
informasjon tilbake til deg.
Masterprosjektet skal avsluttes og leveres 1. juni 2018. Det er frivillig å delta, og du kan
trekke deg når som helst uten å oppgi årsak. Om du skulle trekke deg, vil alle opplysninger
om deg bli anonymisert.
Om du skulle ha spørsmål til studien kan du kontakte meg på tlf. 95237135 eller epost
elise.moevik1@gmail.com.
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata
AS.
Med vennlig hilsen
Elise Møvik

Jeg har lest og mottatt informasjon om forskningsprosjektet, og er villig til å delta

Signatur og dato: ___________________________________________________________

