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1. Hvad er formålet med dette forskningsprojekt?

Vores forskning har til formål at forstå brugen og indvirkningen af kulturel ekspertise i 14 europæiske lande:
Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Polen, Portugal, Spanien,
Sverige og Storbritannien. Kulturel ekspertise bliver i dette forskningsprojekt defineret som enhver form for
rationale, der forbinder kultur med rettigheder i løsning af konflikter.
Den information som dette projekt indsamler bliver brugt til: 1) at forstå og kortlægge forskellene indenfor
kulturel ekspertise, 2) at skabe en værktøjskasse til at måle virkningen af kulturel ekspertise, 3) at etablere en
åben database for kulturel ekspertise, 4) at designe undervisningsmateriale om kulturel ekspertise, og 5)
formulere retningslinjer for de politiske beslutningsprocesser, som kan sikre efterprøvet og bæredygtig
inklusivitet i Europa.
2. Hvorfor er jeg blevet inviteret til at deltage?

Du er blevet inviteret til at deltage fordi du professionelt benytter dig af eller har haft gavn af processer, som
involverer kulturel ekspertise i et af de 14 lande, som undersøgelsen gennemføre i.
Det er vigtigt, at understrege, at af etiske årsager du ikke kan deltage i undersøgelsen, hvis du er under 16,
hvis du er indlagt på et hospital i Storbritanniens National Health Service, hvis du er skoleelev, hvis du
udelukkende taler et sprog, som ikke indgår i forskningsprojektet, eller hvis du tilhører særlige sårbare eller
udsatte grupper, hvor forskningsprojektet ikke kan stå inde for utilsigtede følgevirkninger af deltagelse i
spørgeskemaet.

Er det obligatorisk at deltage?
Vi vil gerne understrege, at det er frivilligt at deltage. Du kan frafalde undersøgelsen når som helst og uden
grund inden du indsender dine svar. Du skal bare lukke browseren eller fanen. Du kan til enhver tid stiller
spørgsmål om forskningsprojektet inden du beslutter om du har lyst til at deltage.
3. Hvad kommer der til at ske, hvis jeg deltager?

Hvis du er interesseret i at deltage i denne indsamlingsfase i forskningsprojektet, så vil du få tilsendt et link til
en spørgeskemaundersøgelse. Det første spørgsmål, du bliver bedt om at svare på i undersøgelsen, skal sikre
at du har forstået substansen og formålet med undersøgelsen og at du giver tilsagn om at deltage. De
efterfølgende spørgsmål handler om din erfaring med kulturel ekspertise og om hvordan du forstår brugen
og indvirkningen af kulturel ekspertise. Det tager kun 10 minutter at besvare undersøgelsen.
4. Hvilke risici er der ved at deltage?

Forskerne bag undersøgelsen ser ikke nogen potentielle risici ved at deltage. Deltager kan tage en pause
undervejs, hvis det er nødvendigt, og det er også muligt at undlade at besvare specifikke spørgsmål.
5. Er der nogen fordel ved at deltage i undersøgelsen ?

Der er ikke nogen direkte fordel eller gevinst ved at deltage, udover bidraget til videnskaben.
6.

Hvordan bliver dine data anvendt?
Det er vigtigt at understrege at dine svar er aldeles anonyme og vi tager mange forholdsregler for at holde
dem fortrolige. Din IP-adresse bliver ikke lagret. Forskningsdata holdes i arkiv i mindst tre år efter de er
publiceret eller offentliggjort.

7. Hvordan bliver forskningen offentliggjort?

Forskningen vil blive udgivet gennem akademiske tidsskrifter, bøger og hjemmesider og vil blive præsenteret
på akademiske konferencer. Vi kommer også til at bruge besvarelserne til at underbygge udviklingen af en
værktøjskasse om og undervisningsmateriale om kulturel ekspertise. Disse videnskabelige produkter kommer
ikke til at indholde nogen form for persondata, med mindre respondenter helt eksplicit ønsker eller indvilger
i det.
8. Hvem organiserer og finansierer forskningen?

Dette forskningsprojekt indgår i Centre for Socio-Legal Studies på Oxford Universitet og er finansieret af det
Europæiske Forskningsråd (ERC), som blev oprettet i 2007 af Europakommissionen som offentligt organ til
finansiering af videnskabelig og teknologisk forskning inden for det europæiske fællesskab.
9. Hvem har godkendt dette studie?

Dette studie er blevet gennemset af og har fået sin forskningsetiske godkendelse af Oxford Universitets
centrale forskningsetiske komite (Referencenumber: R50528/RE002), samt af den etiske komite på Oñati
International Institute of Sociology of Law, den etiske komite University of Padua, af det Europæiske
forskningsråds etiske komite, og af INSERM (Institut de la Santé et de la Recherche Medicale).
10. Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har bekymringer eller hvis jeg vil klage?

Hvis du oplever problemer eller er bekymret over en hvilken som helst del af dette
forskningsprojekt, så kontakt venligst projektforsker Niels Valdemar Vinding på
niels.vinding@csls.ox.ac.uk eller hovedansvarlige forsker Dr. Livia Holden, livia.holden@csls.ox.ac.uk
eller +44 1865 284245, som så vil hjælpe det bedste de kan. Vi bekræfter din henvendelse inden for
10 arbejdsdage og sandsynligvis meget hurtigere, og angiver hvordan vi har tænkt os at håndtere
henvendelsen. Hvis dette ikke løser problemet, eller du vil indgive en formel klage, så kontakt

venligst formanden for den forskningsetiske komité med ansvar for socialvidenskab og humaniora
på Oxford Universitet:
På email: ethics@socsci.ox.ac.uk;
Eller som brev til:
Research Services,
University of Oxford,
Wellington Square,
Oxford OX1 2JD.
11. Data sikkerhed og beskyttelse

Oxford Universitet er håndterer din personlige data og star garant om hvordan din personlige data vil blive
brugt i undersøgelsen. Universitetet vil udelukkende arbejde med din personlige data i overensstemmelse
med formålet med studiet, som forklaret ovenfor. Dette studie foregår i overensstemmelse med
retningslinjerne for uafhængig forskning. Du kan få mere information om dine rettigheder i forbindelse med
håndteringen af din personlige data her:
http://www.admin.ox.ac.uk/councilsec/compliance/gdpr/individualrights/.
12. Yderligere information og kontakt

Hvis du er interesseret i at diskutere forskningen før, under eller efter undersøgelsen, så kontakt:
Dr Livia Holden
Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford
Manor Road Building
Manor Road
Oxford
OX1 3UQ
Tel: +44 1865 284245
Email: livia.holden@csls.ox.ac.uk

