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Forespørsel om deltakelse i masteroppgaveprosjekt
“En studie av omdømme prosjektet i Hammerfest Kommune”
Dette er en forespørsel om deltakelse i masteroppgaves prosjektet «En studie av omdømme
prosjektet i Hammerfest Kommune” Hvordan prosessen foregikk i forkant av innføring av en
omdømmeplan i Hammerfest kommune»
Vi vil med dette be om ditt samtykke til å delta i prosjektet, og vil i den forbindelse gi deg litt
informasjon om hva prosjektet og din eventuelle deltakelse går ut på. Deltakelse i
forskningsprosjektet er frivillig, og du kan når som helst velge å trekke deg uten å måtte gi
noen begrunnelse for dette.
”En studie av omdømmeprosjektet i Hammerfest kommune” er et samfunnsvitenskapelig
basert mastergradsprosjekt som har som hensikt å undersøke bakgrunn for vedtaket om
igangsetting av omdømmeplanen og prosessen rundt planene.
Prosjektet gjennomføres av mastergradsstudenter Siv Charani og Stina Løkke som tar
mastergrad i offentlig organisasjon og ledelse. En studieretning som er tilknyttet institutt for
sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø. Forventet
sluttdato for prosjektet er 13.05.2016.
I forbindelse med prosjektet skal det høsten 2015 gjennomføres enkeltintervjuer med ansatte i
Hammerfest kommune og politikere som har kjennskap til eller har vært involvert i denne
prosessen de siste årene.
Dette intervjuet vil hovedsakelig dreie seg om prosessen rundt, og vurderinger foretatt i
utarbeidelsen av omdømmeplan. Intervjuet vil ta form av en samtale der vi stiller noen
forhåndsbestemte spørsmål, men der det også er mulighet for å ta opp andre tema som du som
intervjuperson synes er relevante.
Intervjuene vil med din godkjennelse bli tatt opp på lydopptaker, og senere skrevet på data for
å gjøre arbeidet med informasjonen enklere. Informasjon som fremkommer i intervjuene vil
kunne bli brukt som empirisk grunnlag for vitenskapelig formidling i mastergradsoppgaven.
Ingen direkte personopplysninger (navn, adresse) vil bli oppgitt i oppgaven hvis dette ikke er
ønskelig. Ettersom kommunens navn ikke anonymiseres kan bruk av indirekte
personopplysninger (yrke, alder osv) føre til at intervjupersonene kan identifiseres. Hvis
personen intervjues på grunn av dens stilling (for eksempel ansatte i kommunen) kan det være
nødvendig å fremheve personens stilling, men personnavn vil ikke være nødvendig.
Når forskningsprosjektet er avsluttet vil navnelister over intervjupersoner og lydopptak
slettes, og intervjuutskriften vil bli kodet slik at indirekte personopplysninger ikke skal
fremkomme. Dersom du etter å ha deltatt i intervju ønsker å trekke deg vil alle opplysninger
om deg bli slettet, og informasjon som du har gitt under intervjuet vil ikke bli brukt i
forskningsprosjektet. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).
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Hvis du har spørsmål til prosjektet eller din deltakelse kan du ta kontakt med oss på
understående adresse, telefon eller e-post.
Vennlig hilsen
Siv Charani telefon 41452006
Stina Løkke telefon 91370515
E-post:
Stina.lokke@hammerfest.kommune.no
Siv.charani@hammerfest.kommune.no

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

Samtykkeerklæring:
Jeg har mottatt skriftlig informasjon om masteroppgaveprosjektet og er villig til å delta i
studien.
Signatur ……………………………………………..
Telefonnummer / e-post ……………………………..

