Vil du delta i forskningsprosjektet
Endringsledelse?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er: Oppgaven handler om
hvordan ledere implementerer effektiv endring i deres organisasjon og om ledere viser ferdigheter
knyttet til effektiv endring. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva
deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Formålet med oppgaven er å analysere hvordan ledere motivere og kommuniserer en endring til sine
medarbeidere. Forskningsspørsmålet som skal analyseres er «Hvordan kan ledere ved bruk av
motivasjon og kommunikasjon kan skape en effektiv endringsledelse?» Denne oppgaven er en del
av bachelorgraden ved Handelshøyskolen BI Bergen.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Handelshøyskolen BI Bergen er ansvarlig for prosjektet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Organisasjonen tar kontakt med sine medlemmer på mine vegne.
Hva innebærer det for deg å delta?
Opplysningene som samles blir tatt opp på lydopptak slik at det skal bli lettere for studenten å samle
informasjon i etterkant, i tillegg til notater. Hvis du velger å delta i prosjektet innebærer det at du deltar
på et personlig intervju. Det vil ta deg ca. 30 til 45 minutter. Intervjuet inneholder spørsmål om
motivering og kommunikasjon blant annet teambuling og endringer. Dine svar fra intervjuet vil bli
registrert (anonymt) elektronisk.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake
uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Det vil ikke påvirke din behandling ved organisasjonen / ditt forhold til arbeidsplassen/arbeidsgiver
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
• Det er kun studenten og veileder ved oppgaven som har tilgang til opplysningene
• Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen
navneliste adskilt fra øvrige data.
• Deltakerne vil eventuell gjenkjennes i publikasjon kun for student da dette vil være anonymt.

.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 03.06.19. Alt av personopplysninger skal elimineres som
lydopptak og notater.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
- å få rettet personopplysninger om deg,
- få slettet personopplysninger om deg,
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Handelshøyskolen BI Bergen har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Handelshøyskolen BI Bergen ved Eric Lofquist, Førsteamanuensis
• Vårt personvernombud: Personvernombudet ved BI skal ivareta personverninteressene til både
interessenter, studenter og ansatte ved BI. personvernombud@bi.no
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller
telefon: 55 58 21 17.
Med vennlig hilsen

Prosjektansvarlig
(Forsker/veileder)

Eventuelt student

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

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Endringsledelse, og har fått anledning til å stille
spørsmål. Jeg samtykker til:
¨ å delta i intervju
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 03.06.19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

