
 

 Vedlegg 1 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 
 ”Beskrivelser av seksuelle skript og subjektive opplevelser i det norske 

swingers-miljøet” 

 
 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er en forespørsel til deg om å delta i en intervjuundersøkelse om hvordan seksualitet 

leves ut i swingers-miljø, og hva de som deltar i swingersmiljø tenker omkring sin egen 

deltagelse.   

 

Hva innebærer studien? 

I denne studien ønsker vi å gjøre intervjuer med voksne personer som oppfatter seg selv som 

en del av et swingersmiljø. Dette kan være par, eller single av begge kjønn. Alle informanter 

vil bli intervjuet alene, og vil bli spurt spørsmål om sine tanker omkring og erfaringer med å 

leve ut sin seksualitet i et slikt miljø. Intervjuene vil bli gjort på et sted etter avtale med den 

som skal intervjues. Intervjuer er en siste års psykologstudent fra Universitetet i Tromsø, som 

har taushetsplikt. Man kan når som helst og uten begrunnelse trekke seg fra prosjektet.  

 

Mulige fordeler og ulemper 

Deltagelse i studien har ingen kjente fordeler. Intervjuet gjennomføres på 1-2 timer og 

forventes ikke å gi ubehag for deltageren. Dersom intervjueren merker at informanten er 

ubekvem, vil intervjueren spørre om dette og eventuelt gå videre til andre tema.  

  

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som gis i intervjuet skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Intervjuene er konfidensielle, og alle personopplysninger i intervjuet vil 

anonymiseres. I intervjuet skal det ikke oppgis ditt navn, fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. Intervjuet tas opp med en digital opptaker, og lydopptaket slettes 

straks intervjuet med deg er skrevet ut. Samtykkeerklæringen oppbevares separat, og kan ikke 

direkte knyttes til intervjuet. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har 

adgang til intervjuene og samtykkeerklæringene. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i 

resultatene av studien når disse publiseres. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta i studien.  Dersom du ønsker å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen på siste side. Om du sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt 

samtykke uten konsekvenser. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til 

studien, kan du kontakte Stud. Psychol. Anne Sofie Bentzen på telefon 918 24520, eventuelt 

Professor Bente Træen på telefon 776 45955 eller 93043572. 

 

 



 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg er villig til å delta i studien  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

Stedfortredende samtykke når berettiget, enten i tillegg til personen selv eller istedenfor 

 

 

 

 

(Signert av nærstående, dato) 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert, rolle i studien, dato) 

 



 

           Vedlegg 2 

Intervjuguide 

 

Intervjuguiden er kun veiledende. Intervjuer ønsker å følge informant så langt som det synes 

hensiktsmessig, selv om dette avviker fra planlagte spørsmål.  

 

Før intervjuet starter: 

Presenter meg selv og prosjektet 

Forsikre anonymitet/konfidensialitet 

Frivillig å svare på spørsmål. Informanten er i sin fulle rett til å avstå fra å svare på 

enkeltspørsmål, og kan avslutte intervjuet når vedkommende måtte føle for det. 

Gi informanten samtykkeerklæring til undertegnelse. Fortell at denne erklæringen ikke skal 

oppbevares sammen med intervjuet, og på et sikkert sted. 

 

Alder, kjønn, sivil status. 

 

1. Hvordan kom du først i kontakt med swingerskulturen/miljøet? Hva tenkte du den 

gang om en slik livsstil og hvordan tenker du omkring det nå? 

2. Hvordan var din prosess i forkant av og underveis i praktiseringen av denne livsstilen? 

Hva var avgjørende for at du valgte å prøve? 

3. Hva opplever du at en slik livsstil tilfører deg? Har det hatt noen positive og/eller 

negative effekter? 

 

Ta utgangspunkt i den siste gangen du praktiserte swinging. 

 

4. Kan du beskrive prosessen fra første kontakt med ny partner og til den ble avsluttet? 

5. Hvordan ble dere enige om hva som skulle skje og rammene for dette? 

6. For single: Ønsker du noen gang å fortsette å ha kontakt med partnere som du har møtt 

i en swingerssetting? Opplever du at du blir mer emosjonelt involvert i partnere enn du 

kunne ønske? Eventuelt, hva tror du er årsaken til at du ikke blir involvert? Hvordan 

tolker du reaksjonene dine? 

7.  For par: Hvor var din faste partner mens dette pågikk?                                                                                                                         

8. For par: Hvordan opplever du situasjoner hvor din partner har sex med noen andre? 



 

9. Opplever du at å praktisere swinging har endret måten du ser på deg selv, partner eller 

kjærlighetsforhold på? Hva er likt og hva er annerledes?  

10. Opplever du at det er en endring til det bedre eller verre? Hvis du kunne gjøre valget 

ditt om igjen, ville du da endret på noe? 

11. Hvis du våknet i morgen og dine muligheter til å leve ut din seksualitet ved et mirakel 

hadde blitt helt perfekt, hva hadde vært annerledes? 

12. Seksuell legning, forventninger om biseksualitet for menn og kvinner? 

13. Behov for hemmelighold? 

14. Er det noe du ønsker å tilføye som vi ikke har vært innom? 

 

 


