
 

 

 
Vil du delta i forskningsprosjektet ”Food2gather”? 
SPESIELL INFOBREV p.g.a Covid 19 – Se teksten i blått 

Forskningsprosjektet food2gather utføres i 2019-2021  

av forskere ved SIFO og NOVA, begge ved OsloMet – Storbyuniversitetet.  

 

Prosjektet undersøker hvilken rolle mat og drikke spiller i det offentlige rom, 

hvordan de skaper grunnlag for kommunikasjon mellom ulike grupper og 

kulturer. I seks ulike europeiske land gjør vi liknende etnografiske studier, for å 

se potensialet i mat som brobygger.  
 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Vi ønsket å snakke med ulike mennesker som om deres individuelle relasjon til mat i 

byrommet. På grunn av situasjonen med covid 19 er vårt sosialt forhold til mat endret: Vi 

inviterte derfor alle de som ville å fortelle om hvordan det å spise sammen med andre 

p.g.a sosial distansering oppleves  -gjennom vår blogg/Facebook/ Instagram sider- Siden du 

svarte, vil vi vite om du er interessert til å bli informant i prosjektet og diskutere dette videre.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Deltakelse innebærer et intervju på maksimalt 30 minutter. Vi vil gjøre lydopptak og notater, 

som vil slettes ved prosjektslutt.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke sam-

tykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke 

ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

 

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. 

Informantene vil beskrives med pseudonym i publikasjoner. Prosjektet skal etter planen 

avsluttes i 2021. Lydopptak/notater fra intervjuene vil slettes seinest ved utgangen av 2022.  

 

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. 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: 

 

 SIFO, ved Virginie Amilien viram@oslomet.no  

 Vårt personvernombud: Ingrid S. Jacobsen, personvernombud@oslomet.no  

 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen. Ida og Virginie, Forskere ved Food2gather 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samtykkeerklæring  
 
 Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Food2gather. Jeg 

har fått anledning til å stille spørsmål som er stilt har blitt besvart 
tilfredsstillende.  

 
 Jeg forstår at min deltakelse er frivillig, og at jeg når som helst står fritt til 

å trekke meg uten å oppgi noen grunn, uten at mine juridiske eller 
personlige rettigheter blir berørt. 

 
 Jeg samtykker til å delta i intervju 

 
 Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er 

avsluttet, ca. utgangen av 2022.  
 
 
 
 
 
 

 
(Signert av prosjektdeltaker, dato, sted) 
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