
   

 

Vil du delta i spørreundersøkelse til norske utvekslingselever i Vg2 

Undersøkelsen rettes til elever som var på utveksling i 2008/09 eller 2012/13 

 

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning inviterer 

deg til å delta i en undersøkelse om elevers utvekslingsopphold i VG2.  

 

Denne undersøkelsen går ut til alle norske elever som var på utvekslingsopphold i utlandet i Vg2 

skoleåret 2008/09 eller 2012/13 med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Vi har fått din 

kontaktinformasjon fra Lånekassen. Parallelt med denne etterundersøkelsen sender vi ut en 

undersøkelse til elever i Vg2 som er på utvekslingsopphold i utlandet per januar 2019. 

 

Spørreundersøkelsen handler om hvordan du i dag vurderer utvekslingsoppholdet du hadde på Vg2. 

Undersøkelsen skal bidra til å sikre kvaliteten på norske utvekslingsordninger og gi kunnskap om hva 

som kjennetegner elever som velger å reise på utveksling. 

 

I dette skrivet får du informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva vi skal bruke det til. 

 

Samtykke til behandling av personopplysninger 

Ved å svare på undersøkelsen, samtykker du i at svarene du gir i spørreundersøkelsen kan bli brukt 

som beskrevet under, og til at vi henter bakgrunnsopplysninger om deg fra Lånekassen. Alle data som 

brukes i analyse og publiseres i rapport fra prosjektet er anonyme og vil ikke identifisere 

enkeltpersoner. 

 

På oppdrag fra Diku har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvilke opplysninger samler vi inn 

Du vil delta i dette prosjektet gjennom å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Det vil ta deg ca. 15 

minutter. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om utbytte, vurderinger og erfaringer fra 

utvekslingsoppholdet. I tillegg til svarene du gir i undersøkelsen vil vi samle inn noen opplysninger fra  

 

Lånekassen: 

• Om du reiser med utvekslingsorganisasjon eller avtale 

• Om du reiste ut høst og/eller vårsemester 

• Kjønn 

• Alder 

• Hjemskole  

• Hjemkommune 

• Utvekslingsland 

 

SSB: 

• Data om du og dine foreldre er født i Norge (SSBs innvandringskategori) 

• Fødeland (SSBs todelte kategorisering av fødeland) 

 

Vi vil også få informasjon om dine foreldres utdanningsbakgrunn og husholdningsøkonomi fra 

Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

 



   

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. november 2019. Etter dette vil alt datamaterialet bli ytterligere 

anonymisert gjennom aggregering av variabler slik at svarene fra enkeltpersoner ikke kan identifiseres 

indirekte.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

• få rettet personopplysninger om deg,  

• få slettet personopplysninger om deg, 

• få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

• å klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Diku er et direktorat under Kunnskapsdepartementet som skal bidra til internasjonalt samarbeid i norsk 

utdanning. Diku har blant annet ansvar for å godkjenne utvekslingsorganisasjonene og de avtalene som 

fylkene eller videregående skoler har om utveksling i Vg2. Diku er ansvarlig for dette prosjektet. 

Analyse- og utredningsselskapet ideas2evidence gjennomfører undersøkelsen på oppdrag for Diku. 

 

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. 

• Data vil kun gjøres tilgjengelig for prosjektets arbeidsgruppe samt ansatte i Statistisk 

Sentralbyrå 

• Navnet og kontaktopplysningene dine vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste 

adskilt fra øvrige data. Datamaterialet vil lagres kryptert på egen server med tilgangskontroll 

• ideas2evidence er prosjektets databehandler med ansvar for å samle inn, bearbeide, samt lagre 

data. 

• Statistisk Sentralbyrå vil gjøre kobling av sine registerdata til spørreundersøkelsen. Dette 

datasettet vil overføres databehandler i anonymisert form. Analyser på dette datasettet vil 

foregå på datamaskin uten internettilkobling. All overføring av data vil skje gjennom SSBs 

sikret filsluse for dataoverføring 

• Personopplysninger vil i datainnsamlingsfasen kunne lagres på servere i land utenfor EU/EØS 

(Australia og USA). Overføring av data er garantert gjennom EUs standard 

personvernbestemmelser (Standard Contractual Clauses), ref. artikkel 46 (2) c, samt Privacy 

Shield-sertifisering. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan 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.  

 

Varighet 

Dette prosjektet avsluttes i november 2019 og alle persondata fra denne undersøkelsen vil bli slettet 

innen 30. november 2019. Resultatene fra undersøkelsen vil da bli publisert i Dikus rapportserie som 

er tilgjengelig på våre nettsider. 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Diku ved Seniorrådgiver Stig Helge Pedersen (stig.pedersen@diku.no) 

• Vårt personvernombud: Torgeir Hovden (torgeir.hovden@diku.no) 



   

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

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Stig Helge Pedersen 

Prosjektansvarlig, Diku 
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