
Vil du være med i et forskningsprosjekt? 

 
Har du blitt pressa, tvunget eller truet til å ha sex når du ikke ønsket det og har du følt deg 
krenket etterpå?  Eller har noen mot din vilje hatt sex med deg mens du har sovet eller når du 
har vært full (eller neddopa)? Eller har noen du trodde du kunne stole på utnyttet sin posisjon 
til å ha sex med deg mot din vilje?  
Hvis du i tillegg er en jente/kvinne over 16 år med familie fra Norge eller andre land i for 
eksempel Asia, Midtøsten og Afrika ønsker jeg å komme i kontakt med deg for å gjøre et 
intervju.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Hvis du ønsker å delta i studien kan du ta kontakt med meg på sms, telefon eller e-post slik at 
vi kan avtale tid og sted for et intervju. Intervjuet kan vi gjøre på mitt kontor eller et sted du 
foretrekker hvor vi kan sitte i fred og snakke sammen. I intervjuet vil jeg be deg fortelle om 
det du har opplevd, hvordan hverdagen har vært etterpå og hva slags hjelp du har fått og 
hvorvidt du har anmeldt det du har opplevd. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle 
og hva du ønsker å fortelle. Hvis det er greit for deg vil intervjuet tas opp på bånd og senere 
skrives ut på papir.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun undertegnede og evt. mine 
veiledere som vil ha tilgang til personopplysninger i prosjektet. Lydfiler vil være 
avidentifisert og lagres på minnepinner i nedlåste skap på nedlåst kontor, før det transkriberes 
og lagres på samme måte. Lister over navn og kontaktinformasjon vil være nedlåst i et annet 
skap. I publikasjoner vil deltakerne anonymiseres ved at direkte gjenkjennbare opplysninger 
fjernes og indirekte gjenkjennbare opplysninger endres der det er nødvendig.  
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.03.2019. Alle personopplysninger og lydfiler vil da 
slettes og datamaterialet vil anonymiseres.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Solveig Laugerud på 
tlf. 91 55 13 53 / 22 85 89 47 og solveig.laugerud@stk.uio.no  
 
Intervjuet er en del av et forskningsprosjekt ved universitet i Oslo og studien er meldt til 
Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Solveig Laugerud (sign) 
Doktorgradsstipendiat ved senter for tverrfaglig kjønnsforskning 
Universitetet i Oslo 


