Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

Bakgrunn og formål
Denne bacheloroppgaven søker å undersøke i hvilken grad Crew Resource Management (CRM) er
implementert i utdanning og holdningsbygging hos aspiranter ved Luftforsvarets Flygeskole (LFS).
Kontekst – Crew Resource Management
Crew Resource Management kan spores tilbake til en Workshop i regi av NASA, som kan bli sett på
som et utskudd av deres forskning på årsaker til ulykker i luftfarten. Menneskelige feil, herunder
mellommenneskelig kommunikasjon, beslutningstaking og lederskap ble identifisert som de vanligste
årsakene. Siden 1980-tallet har CRM utviklet seg i flere generasjoner til å bli et treningsprogram og et
verktøy for å unngå feil, fange opp feil, og fange opp begynnende feil før de skjer. CRM handler i
hovedsak om effektiv utnyttelse av alle tilgjengelige ressurser (crewmedlemmer, flygemaskinens
systemer, støttefasiliteter og personer) for å oppnå trygge og effektive operasjoner. CRM handler både
om flysikkerhet og effektivitet, og er et sentralt begrep innen flytrygging. Denne studien søker å
undersøke i hvilken grad det blir undervist og bevisstgjort om konseptet CRM til aspirantene ved
Luftforsvarets Flygeskole, og drøfte om dette kunne vært fordelaktig. Studien kan bidra til å
synliggjøre hvordan CRM er ivaretatt tidlig i utdanning og holdningsbygging hos luftoperativt
personell, med spesiell vekt på flygere og navigatører. Utvalget i studien er norsk militært personell
som har nær tilknytning til Luftforsvarets Flygeskole, samt operative skvadroner i Luftforsvaret.
Hva innebærer deltakelse i studien?
Datainnsamling vil foregå i form av intervjuer. Disse intervjuene vil så bli knyttet opp mot relevant
teori. Ingen personopplysninger vil bli samlet inn. Intervjuene vil bli tatt opp med diktafon og lagret på
PC utlevert av Luftkrigsskolen.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Ingen opplysninger som kan identifisere deg som person vil bli tatt med i transkripsjonen eller i den
ferdige oppgaven. All innsamling av data vil gjøres i henhold til retningslinjer gitt av LKSK.
Bacheloroppgaven skal leveres innen april 2021. Opptakene som blir gjort vil bli slettet så fort det er
transkribert. Transkripsjonen vil bli slettet når oppgaven leveres inn, senest innen august 2020.
Frivillig deltakelse
Deltakelsen i studien er frivillig. Du kan når som helst trekke deg fra deltakelse. Hvis du trekker deg,
vil alle opplysninger om deg bli slettet.
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