Vil du delta i forskningsprosjektet
”Hvorfor drar norske vaktsoldater på militære operasjoner i
Mali”?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å finne ut av hvilke
kriterier vaktsoldatene vektlegger før de velger å delta i militære operasjoner i Mali. I dette skrivet gir
vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Formålet med dette prosjektet er å skaffe en bedre forståelse for hvilke tanker og følelser som rører seg
hos soldater i forbindelse med utenlandstjeneste. Ved å bruke aktuelle teorier innen motivasjonsteori,
behovsteori, i kobling med intervju og innsamlede data, søker jeg å belyse hvilke kriterier som ligger
til grunn for deltakelse i internasjonale operasjoner. Jeg har som ønske å se nærmere på vaktlagene
som deltok i NORTAD II, og de som skal delta i NORTAD III i Mali, ved å foreta intervju av totalt 6
vaktsoldater.
Oppgaven har foreløpig følgende problemstilling: Hvorfor drar norske 20 åringer på militære
operasjoner i Mali?
Forskningsprosjektet gjennomføres som en bacheloroppgave ved LKSK. Prosjektet har varighet fra
oktober 2020 til april 2021.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Prosjektet er gitt av Luftkrigsskolen.
Emneansvarlig for oppgaven er major Pål Kristian Fredriksen, og min veileder for oppgaven er
hovedlærer i luftmilitær ledelse, Christian Moldjord.
Alle forhold knyttet til utforming av intervjuguide, utforming av informasjonsskriv og lagring av
innsamlet empiri, kvalitet sikres i veiledningsteamet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du er utvalgt til å delta i dette prosjektet fordi du har inngått i vaktstyrken som har/skal delta i Mali.
Det er av interesse at du deltar fordi du har førstehåndsinformasjon om hvilke kriterier som vektlegges
for deltakelse. Du er en av totalt seks stykker som deltar i denne oppgaven, hvorav 3 stykker er fra
NORTAD II og tre stykker er fra NORTAD III. Jeg har valgt ut en fra hvert lag, slik at alle lagene er
representerte i oppgaven.
Hva innebærer det for deg å delta?
Jeg vil ta forbindelse med deg for eventuelt å avtale tidspunkt og sted for intervju. Det vil bli tatt opp
lyd av intervjuet på en lydopptaker for å sikre at svarene kommer frem slik du ønsker, men det vil ikke
fremgå personlige opplysninger som kan identifiseres med deg i etterkant. Intervjuet vil være
anonymisert. Intervjuet vil skje på avtalt sted, så fremt smitterisikoen tillater det. Hvis det ikke lar seg
gjøre å møtes personlig, kan vi ta intervjuet over Teams, Zoom, telefon eller lignende.
Etter intervjuet er over vil din del av oppgaven være over, men det kan være at jeg tar forbindelse hvis
det er uklarheter i intervjuet.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket
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tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger 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 dine opplysninger til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
Kun et fåtall ved Luftkrigsskolen vil ha innsyn i datamaterialet:
• Christian Moldjord, veileder
• Pål Kristian Fredriksen, emneansvarlig
• Meg
For å sikre din anonymitet i oppgaven vil jeg erstatte navnet ditt med en kode som holdes adskilt fra
øvrige data, og ved transkribering av intervjuet i etterkant vil alt som kan identifiseres med deg
anonymiseres. I det ferdige produktet vil kun koden fremgå, og det vil derfor ikke være mulig å
identifisere deg med hvilke svar du har gitt.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter planen er
30.04.2021. Ved prosjektslutt vil alt av identifiserbar datamateriale slettes.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av
opplysningene,
- å få rettet personopplysninger om deg,
- å få slettet personopplysninger om deg, og
- å sende klage til 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.
På oppdrag fra Luftkrigsskolen har 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:
• Emneansvarlig - Major Pål Kristian Fredriksen, epost (pafredriksen@fhs.mil.no)
• Veileder - Christian Moldjord, epost (cmoldjord@fhs.mil.no)
• Student – Daniel Westerhaug Selbæk, epost (dselbak@fhs.mil.no)
• Vårt personvernombud: Major Pål Kristian Fredriksen, Luftkrigsskolen, epost
(pafredriksen@fhs.mil.no)
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på
telefon: 55 58 21 17.
Med vennlig hilsen
Prosjektansvarlig
(Forsker/veileder)

Eventuelt student
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Hvorfor deltar norske vaktsoldater på militære
operasjoner i Mali?, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
 å delta i intervju
 at mine personopplysninger lagres anonymt frem til prosjektslutt
 Jeg samtykker til at mine opplysninger kan brukes frem til prosjektet er avsluttet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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