Forskningsprosjektet
”Valget om ulønnet permisjon”
Dette er et spørsmål til deg om å samtykke til at din partner kan gi tredjepersonsopplysninger i et
forskningsprosjekt hvor formålet er å få innblikk i mødres valg om å ta ulønnet foreldrepermisjon. I
dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet.
Formål
Dette mastergradsrosjektet ønsker å forstå motivasjonen bak mødres valg om å ta ulønnet permisjon i
forbindelse med foreldrepermisjon, og vil analysere resultatene i en norsk velferds- og
likestillingskontekst. Forskningsspørsmål jeg ønsker å få svar på er blant annet: Hva motiverer mødre
til å ta ulønnet permisjon? Hvordan stiller disse mødrene seg til idéen om likestilling i arbeidslivet for
kvinnen, når de samtidig sier fra seg rettigheter til velferdsytelser? Hvordan opplever kvinnen å være
både arbeidstaker og mor?
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitetet i Bergen er ansvarlig for prosjektet.
Hva innebærer det for deg å gi samtykke?
Jeg vil stille spørsmål knyttet til valget om ulønnet foreldrepermisjon, og noen få av spørsmålene
handler om informantens familie (mann og barn). Disse vil bli en del av lydopptaket, og det er derfor
viktig at du gir samtykke til at disse tredjepersonsopplysningene kan brukes i prosjektet.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å gi samtykke til at tredjepersonsopplysningene kan
bli brukt, kan du også når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle
opplysninger er anonymisert.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
• Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene jeg har fortalt om i dette skrivet. Vi
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
• Det er kun masterstudent Lovise Ø. Ueland og veileder Professor Ann Elise Widding Isaksen
som har tilgang til opplysningene.
• Navn og kontaktopplysninger vil erstattes med en kode. Personopplysningene lagres på egen
navneliste adskilt fra øvrige data.
• Du vil ikke kunne gjenkjennes i en publikasjon.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2020. Personopplysninger og taleopptak vil etter prosjektets
slutt destrueres.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,

-

å få rettet personopplysninger om deg,
få slettet personopplysninger om deg,
få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitetet i Bergen har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Universitetet i Bergen ved Professor Ann Elise Widding Isaksen, på epost Lise.Isaksen@uib.no.
• Vårt personvernombud: Janecke Helene Veim, på epost Janecke.Veim@uib.no
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller
telefon: 55 58 21 17.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Valget om ulønnet permisjon, og har fått
anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
At min partner kan gi tredjepersonsopplysninger om meg.

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. juni 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

