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VIL DU VÆRE MED I EN UNDERSØKELSE OM SJEKKING PÅ INTERNETT? 

 

Hvordan er de seksuelle spillereglene like og ulike for homofile og lesbiske på 

internettscenen? Hvordan oppfatter, beskriver, og tolker homofile menn og lesbiske kvinner 

sine handlinger og erfaringer? Hvordan opptrer man innenfor homoseksuelle script, hvilke 

roller inntar man, og hvilke forventninger hviler på disse rollene? Dette er spørsmålene jeg 

ønsker å få svar på i denne undersøkelsen.  

 

Fremgangsmåten for å finne svar på spørsmålene er å snakke med homofile menn og lesbiske 

kvinner som har erfaringer med sjekking på internett. For å finne svar på disse spørsmålene er 

alles erfaringer like viktige.  

 

Hvis du kunne tenke deg å bli intervjuet, vil det foregå som en samtale mellom deg og meg på 

chat. Ingen andre er til stede under intervjuet og samtalen lagres på ekstern lagringsdisk. Når 

jeg har skrevet ut intervjuet på papir, vil samtalen bli slettet fra disken. Det vil skje senest 1 

måned etter jeg har intervjuet deg.  

 

Ingen andre får vite hva du har fortalt meg. Jeg kommer ikke til å bruke det ordentlige navnet 

ditt noe sted, og ingen kommer til å få lese hele intervjuet med deg. Din deltagelse i 

undersøkelsen vil være fortrolig, og jeg kommer ikke til å skrive ned navnet eller adressen 

din. Jeg vil heller ikke gjengi det du forteller meg i intervjuet på en slik måte at noen kan 

kjenne deg igjen.  

 

Intervjuet forventes ta ca 1- 2 timer. Det er frivillig å svare på spørsmålene. Du er i din fulle 

rett til ikke å svare på spørsmål, og du kan avslutte intervjuet når du måtte føle for det. Du 

behøver ikke oppgi noen grunn for hvorfor du vil avslutte. Om du ønsker å trekke deg fra 

undersøkelsen, vil det ikke få noen følger for deg. Hvis du etterpå angrer på at du har deltatt i 

undersøkelsen, kan du kontakte meg og be om intervjuet slettes uten å begrunne hvorfor. 

Resultater fra undersøkelsen vil undertegnede bruke i sin masteroppgave, og til utgivelse av 

artikkel i forskningstidsskrifter. 

 

Dersom du har lyst til å bli intervjuet om dine erfaringer med bruk av internett som 

sjekkearena, må du gi ditt samtykke (se lenger ned). Denne erklæringen skal ikke oppbevares 

sammen med intervjuet av deg.  

 

Undersøkelsen er en masteroppgave som del av mastergradsutdannelse ved Institutt for 

psykologi, Universitetet i Tromsø. Student og forskningsansvarlig er Tove Engum. 



2 

 

Hovedveileder er professor Bente Træen. Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Tove 

Engum, mailadresse: intervju@live.no. 

 

 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

 

Jeg bekrefter å ha lest informasjonen om undersøkelsen og samtykker i å delta i prosjektet slik 

det er beskrevet. 

 

Fyll ut navn, alder, sted og dato, send til intervju@live.no. 

 

Navnet ditt:  

Alder:  

Sted og dato:  
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