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Informationsark om INVENT smartphoneundersøgelsen: Eurovision 2022  
 
Introduktion 
I det følgende finder du mere information om Eurovision 2022-smartphoneundersøgelsen. 
Undersøgelsen er del af det europæiske forskningsprojekt INVENT, European Inventory of Societal 
Values of Culture as a Basis for Inclusive Culture Policies in the Globalizing World, som er 
finansieret af EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram. Du finder mere information 
om INVENT-projektet på https://inventculture.eu/. 
 
Generel beskrivelse af og formål med undersøgelsen 
I dette smartphone-baserede studie undersøger vi, hvordan mennesker fra hele Europa over 18 år 

kommer i kontakt med og oplever kultur i deres dagligdag. Det særlige fokus er Eurovision 2022, 

der afvikles fra 10. til 14. maj 2022. 

Undersøgelsen har til formål at få et mere præcist billede af folks kulturelle oplevelser ved at stille 

spørgsmål tæt på det øjeblik, hvor de taler om eller deltager i en kulturel begivenhed såsom 

Eurovision 2022. Derfor vil deltagerne modtage korte spørgeskemaer via deres smartphones, 

typisk én gang dagligt i løbet af den uge, hvor Eurovision semifinalerne og finalen afvikles. 

Deltagerne vil modtage det første spørgeskema den 9. maj 2022, og udfylde det sidste 

spørgeskema den 15. maj 2022. I løbet af dagen for finalen (14. maj 2022) vil deltagerne blive bedt 

om at udfylde to spørgeskemaer. 

Spørgeskemaerne sendes til deltagerne via appen m-Path. m-Path er en gratis og sikker app 

udviklet af universitetet i Leuven (Belgien, https://m-path.io/landing). Deltagerne skal downloade 

appen og kontakte forskningsteamet via appen. Deltagerne vil derefter modtage spørgeskemaerne 

på forskellige tidspunkter i løbet af undersøgelsesperioden.  

Når undersøgelsesperioden på syv dage er udløbet, kan deltagerne slette appen fra deres telefon. 

Appen bruges kun til at sende spørgeskemaer og modtage svar fra deltagere. Ingen andre 

personlige oplysninger downloades. Appen installerer heller ikke cookies eller andre programmer. 

Spørgeskemaerne vil fokusere på samtaler, holdninger og aktiviteter i relation til Eurovision 2022, 

herunder hvordan folk oplever Eurovision, og hvem de er sammen med, når de ser eller følger 

begivenheden. Mere konkret omfatter spørgsmålene: (1) baggrundsoplysninger (alder, køn, 

uddannelse mm.); (2) socialt samvær med andre Eurovision-seere; (3) foretrukne deltagere/lande; 

(4) motivation for at se Eurovision; (5) følelser før, under og efter Eurovision; (6) opfattelser af 

europæisk kultur; (7) opfattelser af det politiske klimas påvirkning af Eurovision. 

Spørgeskemaerne vil være korte: det vil tage 1-2 minutter at udfylde dem. I begyndelsen af 

undersøgelsen modtager deltagerne nogle få, korte spørgsmål med fokus på 

baggrundsinformation. 

Hvem kan deltage i undersøgelsen 
Potentielle deltagere vil omfatte: (1) personer over 18 år, (2) personer, der har til hensigt at se 

Eurovision 2022. 

Alle deltagere, der ønsker at deltage, skal bekræfte erklæringen om informeret samtykke i appen, 
før de starter undersøgelsen, hvor de angiver (1) at de er 18 år eller ældre, (2) at de forstår og er 
enige i de etiske retningslinjer beskrevet i dette dokument, (3) at deres deltagelse i undersøgelsen 
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er frivillig, (4) at de giver forskerne mulighed for at bruge den information, de leverer, inden for de 
etiske rammer beskrevet i dette dokument. 
 
Potentielle fordele ved at deltage i undersøgelsen 
Ved at deltage i undersøgelsen kan deltagerne komme med input, der vil bidrage til ny viden om 
det sociale aspekt af kultur, national og europæisk identitet, følelser relateret til Eurovision, 
teknologisk formidling af kulturelle oplevelser, og hvordan det aktuelle politiske klima er indlejret i 
kulturelle begivenheder – og på længere sigt til udviklingen af ny europæisk kulturpolitik. Desuden 
er en umiddelbar fordel for deltagerne, at de får indsigt i deres egne aktiviteter, adfærd og følelser 
under studiet via appen. 
 
Potentielle risici ved at deltage i undersøgelsen 
Risikoen ved at deltage i undersøgelsen er minimal. Spørgsmålene om Eurovision 2022 omfatter 
ikke følsomme oplysninger. Ethvert potentielt ubehag svarer til, hvad deltagerne kan opleve, når 
de taler om Eurovision med andre. Undersøgelsen er anonymiseret og indeholder ingen intime 
spørgsmål eller detaljer, der vil afsløre deltagernes identitet. Deltagerne har også lov til at droppe 
ud af undersøgelsen, når de vil. 
 
At trække sig fra undersøgelsen 
Deltagelse i smartphoneundersøgelsen er helt frivillig, hvilket betyder, at deltagerne kan stoppe 
deres deltagelse, når som helst. Ved begyndelsen af det første spørgeskema skal hver deltager 
bekræfte, at vedkommende accepterer at deltage frivilligt ('aktivt samtykke'). Selv når deltagerne 
underskriver bekræftelsen på, at de deltager frivilligt, kan de stoppe, når som helst under 
smartphoneundersøgelsen uden konsekvenser ('fortrydelsesret'). Dette gælder for alle 
spørgeskemaer, som sendes i løbet af undersøgelsen. 
 
Etiske oplysninger 
Undersøgelsen er godkendt af den forskningsetiske komite ved Det Humanistiske Fakultet på 
Københavns Universitet, Danmark. Følgende regler gælder for undersøgelsen: 
- Smartphoneundersøgelsen er kun beregnet til personer, der er 18 år eller ældre. Før 

undersøgelsen starter, skal hver deltager bekræfte, at dette gælder for ham eller hende. 
- Bekræftelse af erklæringen om informeret samtykke vedrørende deltagelse i smartphone-

undersøgelsen betyder, at deltagerne accepterer, at de oplysninger, som de giver ved at 
udfylde spørgeskemaerne, bruges til forskningsprojektet beskrevet ovenfor og under 
betingelserne beskrevet nedenfor. 

- Alle oplysninger, som deltagerne afgiver ved at udfylde spørgeskemaerne under undersøgelsen 
– altså alle svar på spørgsmålene – vil blive holdt strengt fortrolige. Det betyder, at rapporter, 
der anvender oplysninger fra undersøgelsesresultaterne, aldrig kan spores tilbage til den 
enkelte deltager. Deltagernes anonymitet i forskningsresultaterne er garanteret til enhver tid. 

- Resultaterne af undersøgelsen vil udelukkende blive brugt til forskningsmæssige formål. Det 
betyder, at oplysningerne fra undersøgelsen bruges til rapporter, som forskerne skriver til EU, 
til akademiske publikationer (i overensstemmelse med projektansøgningen) og til sekundær 
analyse af andre forskere. Resultaterne af undersøgelsen vil blive dokumenteret i rapporter for 
Den Europæiske Union, som vil blive tilgængelige på projektets hjemmeside. 

 
Kontaktoplysninger  
For yderligere spørgsmål eller tanker, kontakt venligst: 
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Forskerne med ansvar for den danske Eurovision-dataindsamling, postdoc Eva Myrczik og 
professor Nete Nørgaard Kristensen (Institut for Kommunikation, Københavns Universitet). Skriv til 
eva.myrczik@hum.ku.dk. 
Databeskyttelsesansvarlig ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, Tatjana 
Crnogorac (tacr@hum.ku.dk). 
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