
Invitasjon til å delta i Representantpanelet

Kjære [REPRESENTANTENS NAVN],

Hva innebærer det å være en folkevalgt politiker? Universitetet i Bergen inviterer deg som folkevalgt til 
å delta i et nytt digitalt forskningspanel – Representantpanelet – hvor alle folkevalgte i Norge på alle 
nivåer svarer på spørsmål om det å være folkevalgt og det å representere velgere, parti og ulike grupper 
i samfunnet.

Representantpanelet skal brukes til å besvare viktige spørsmål om hvordan demokratiet vårt fungerer. 
Svarene vil bli behandlet konfidensielt og vil kun bli brukt til forskningsformål. Panelet er meldt til og 
behandlet av Personvernombudet for forskning ved Norsk senter for forskningsdata (NSD) i henhold 
til Personopplysningsloven.

Din deltakelse i Representantpanelet er svært viktig, og vil bidra til sentral kunnskap om samfunnet 
vårt. Siden prosjektet er langsiktig, vil vi i fremtiden kontakte deg igjen dersom du tillater det. 

Etter hver runde med datainnsamling skriver vi en rapport som oppsummerer hovedfunnene i under-
søkelsen. Rapporten vil også inneholde nyttig informasjon om velgernes oppfatninger basert på Norsk 
medborgerpanel. Den første rapporten vil være klar høsten 2018. 

Delta i undersøkelsen:
Selve undersøkelsen vil ta cirka åtte minutter å gjennomføre.

Ved å følge denne lenken vil du få tilgang til spørreundersøkelsen: www.uib.no/representant 

Innloggingskode: XXX

Ditt bidrag
For at undersøkelsen skal være så kort som mulig er bakgrunnsinformasjon (som for eksempel kjønn) 
samlet inn fra offentlige kilder (feks. nettsider til kommune/fylke/Sameting/Storting).

Spørsmålene i undersøkelsen omhandler politiske problemstillinger, din kontakt med velgerne eller ulike 
grupper i samfunnet, og dine oppfatninger av rollen som folkevalgt. Om du velger å bli med videre, kan 
fremtidige spørsmål dreie seg om din relasjon til ulike styringsnivå og syn på viktige reformer.

Navn
Adresse
Postnr – Sted
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http://www.uib.no/representant


Datahåndtering og anonymitet
Alle personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt. Svarene dine vil kun bli brukt til forskning 
og vil bli behandlet i henhold til nasjonale forskningsetiske retningslinjer. Dataene lagres kryptert og 
trygt i UiBs løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning, ’SAFE’. 

Forskere vil bare ha tilgang til de innsamlede dataene og får ikke tilgang til direkte identifiserbare 
data. Det originale datasettet vil bli lagret på en sikker måte og blir ikke gjort offentlig tilgjengelig. 
Deltagere i undersøkelsen vil ikke være identifiserbare i de vitenskapelige publikasjonene som følger 
av dette prosjektet.

Forskningsprosjektet vi inviterer deg til å bli en del av er ferdig i mars 2022, med mulighet for forlen-
gelse. Dataene dine lagres i fire år etter at prosjektet er avsluttet. Formålet med å lagre dataene er at 
det kommer fremtidig forskning til gode. Du vil ikke bli varslet personlig når data fra undersøkelsene 
blir brukt i en vitenskapelig publikasjon, men du vil etter hvert finne en oversikt over publikasjoner 
her: www.uib.no/representant 

Frivillig deltagelse
Din deltagelse i dette prosjektet er selvfølgelig frivillig og du kan trekke deg fra panelet når som helst. 
Dersom du velger å trekke deg underveis, vil svarene dine bli beskyttet som nevnt ovenfor, og vi vil 
fortsette å behandle dem konfidensielt. Hvis du ønsker å trekke svarene dine fra undersøkelsen, har 
du rett til å be om å få dataene dine slettet. 

Ønsker du mer informasjon om bakgrunnen for prosjektet eller hvordan dataene blir behandlet og 
beskyttet, kan du finne det her: www.uib.no/representant 

På forhånd takk for hjelpen: din hjelp vil være uvurderlig!

Beste hilsener,
Yvette Peters og Troy Saghaug Broderstad

Universitet i Bergen
Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE)
Postboks 7802, 5020 Bergen 
representantpanelet@uib.no
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