Vil du delta i forskningsprosjektet
”Tilslutning og motstand under omstillingsprosesser og betydning
for lederstrategier”?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt i forbindelse med en masteroppgave i
innovasjon og ledelse (30 studiepoeng) hvor formålet er å få innsikt i hvordan endring og
omstillingsprosessesser kan oppleves for den enkelte ansatte i offentlig sektor, hva som påvirker
holdninger og handlinger og hvilken betydning dette har for lederstrategier. I dette skrivet gir vi deg
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Formålet med prosjektet er å undersøke grunnstrukturer (reaksjoner) i tilslutning og motstand under
omstillingsprosesser. Jeg vil analysere og sammenligne svar fra totalt 10 respondenter fordelt på 5
ansatte i helse/sykehus og 5 i grunnskole og se på forskjeller og likheter. Forskningsspørsmålene
handler om oppfatninger om endringen(e)s innhold, hvor behovet for endring har oppstått og hva som
hemmer og fremmer tilslutning og motstand. Videre vil jeg se på hvilken betydning grunnstrukturene
har for lederstrategier. Hvilken nytte har ledere av å kjenne til mulige grunnstrukturer i tilslutning og
motstand?
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)er ansvarlig for prosjektet.
Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du blir intervjuet av meg. Det vil ta deg ca. 1time.
Intervjuet inneholder spørsmål om hvordan du opplever endringsprosesser, hva ligger bak din
tilslutning til og motstand mot endring. Jeg tar lydopptak og notater fra intervjuet.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake
uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
 Student og veileder vil ha tilgang ved behandlingsansvarlig institusjon
 Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen
navneliste adskilt fra øvrige data.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 15. mai 2019. Personopplysninger anonymiseres og lydopptak
slettes ved prosjektslutt.
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 Sørøst-Norge 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 Sørøst-Norge ved Glenn-Egil Torgersen (veileder/prosjektansvarlig),
e-post: glenn-egil.torgersen@usn.no , mobil: 990 92 188
 Anne Sofie R. Valskar (student), e-post: annesofievalskar@gmail.com , mobil: 464 24 221.
 Vårt personvernombud: Paal Are Solberg, e-post: personvernombud@usn.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 «Grunnstrukturer i tilslutning og motstand under
omstillingsprosesser og betydning for lederstrategier», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg
samtykker til:
 å delta i intervju

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 15. mai 2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

