
    
 

 
 

Velkommen til Norsk journalistpanel, en internettbasert spørreundersøkelse 
som går ut til norske journalister opptil to ganger i året. Om du velger å delta vil 
svarene dine brukes til forskning på norske medier, politikk og samfunn.  
 
Panelet har åpen tilgangsstruktur, som betyr at forskere på tvers av 
forskningsinstitusjoner og fagfelt kan søke om å få med sine spørsmål. Disse blir 
fagfellevurdert og kvalitetssikret av en nasjonal vitenskapelig komité bestående 
av forskere over hele Norge. En slik koordinert undersøkelse vil gjøre det 
lettere og mindre tidkrevende for journalister å bidra til norsk 
samfunnsforskning, og samtidig sikre høy faglig kvalitet. Dette blir en kilde til 
anvendbar og relevant kunnskap på kontinuerlig basis. 
 
For å kartlegge endringer i journalisters meninger følger panelet deltagerne 
over tid. I løpet av undersøkelsen vil vi derfor be om at du registrerer din e-
postadresse slik at vi kan invitere deg til fremtidige runder. Alle 
personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt i tråd med 
personopplysningsloven, og det vil ikke være mulig å knytte dine svar til 
identifiserbare opplysninger som e-postadresse. 
 
Denne første runden av Norsk journalistpanel er del av en koordinert 
undersøkelse som også henter inn informasjon om holdninger og synspunkt 
blant politikere (gjennom Representantpanelet), forvaltningsansatte (gjennom 
Norsk forvaltningspanel) og nordmenn generelt (gjennom Norsk 
medborgerpanel). Med ditt bidrag kan vi dermed hente inn helt ny informasjon 
om samspillet mellom sentrale grupper i det norske demokratiet. 
 
Undersøkelsen tar rundt 10-15 minutter, men du kan bruke kortere eller lengre 
tid. Du må ha tilgang til internett via mobiltelefon, datamaskin eller lignende 
for å gjennomføre undersøkelsen.   
 
E-postadressen din er samlet inn via Frilanskatalogen, LinkedIn eller din 
arbeidsgivers nettside. Du kan komme til å bli invitert til å delta en gang til i 
2021. Hvis du ikke ønsker å delta vil dine data (navn, arbeidsplass og  



    
 
 
 
 
epostadresse) bli slettet fra våre registre før 2022. Ved oppstart av nye prosjekt 
senere, og ny innsamling av adresser, kan du likevel bli invitert på nytt. 
 
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er 
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) "nødvendig for å utføre en 
oppgave i allmennhetens interesse" og artikkel 9 nr. 2 bokstav j) "nødvendig for 
formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning". Supplerende rettslig 
grunnlag er personopplysningsloven § 8.  
 
Du kan lese mer om databehandling og personvern på nettsiden vår og 
kontakte oss på njp@uib.no om du har flere spørsmål.  
 
 
Vi ser frem til et godt samarbeid!   
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