
Undersøkelse om forskerhverdagen under pandemien 

NIFU vil sammenligne forskeres erfaringer under koronapandemien i Norge innenfor ulike grupper, 
deriblant forskerrekrutter og fast vitenskapelig ansatte ved høgskoler, universiteter og 
forskningsinstitutter innenfor ulike fagområder. Dataene fra undersøkelsen vil senere også bli stilt til 
disposisjon for forskning. 

Svarene dine er viktige 

NIFU gjennomfører nå i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) en webundersøkelse om norske 
forskeres hverdag før, under og etter koronapandemien. Undersøkelsen inngår som del av et større 
oppdrag for Norges forskningsråd. I undersøkelsen ønsker vi å få vite hvordan din forskerhverdag er 
påvirket av pandemien. For å følge utviklingen over tid gjennomfører vil undersøkelsen pågå i flere 
runder fram til og med 2025. Resultater fra undersøkelsen blir etter hvert tilgjengelig på nettsiden til 
prosjektet. 

Hva blir du spurt om? 

Temaene for nettundersøkelsen er endringer knyttet til arbeidshverdagen som forsker deriblant 

• samarbeids-, møte og formidlingsformer 
• forskningens innhold og orientering 
• hjemmekontorsituasjon og omsorgsbelastning 
• arbeidsoppgaver og tid til forskning 
• søkning om og ekstern finansiering av forskningsprosjekter 
• tilgang til forskningsutstyr og -data 

Hvordan svarer du? 

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Du har fått tilsendt en lenke i 
en e-post eller på SMS. Du kan også bruke knappen «Gå til undersøkelse» øverst på denne siden.  

Hvem skal svare? 

10 000 forskere er tilfeldig trukket fra Forskerpersonalregisteret ved SSB, til å svare. 

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke 
deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre forståelse av 
endringer i forskeres arbeidshverdag i Norge under og etter koronapandemien. 

Opplysningene dine er sikre hos oss 

• SSB samler inn opplysningene og alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vil aldri 
videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. 

• Du kan når som helst, før undersøkelsens slutt, kontakte oss på forskerhverdag22@ssb.no for å 
trekke deg og be om at svarene dine blir slettet. 

• Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du 
spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på 
våre sider om personvern. 

• Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.  
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