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Vil du delta i forskningsprosjektet
Varslingssystemet i Forsvaret
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få noen av dine
betraktninger og personlige meninger om tema varsling i Luftforsvaret. I dette skrivet gir vi deg
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Oppgaven fokuserer på varslingssystemet i Luftforsvaret, og den kvalitative undersøkelsen begrenser
seg til MOST (Mobbing og seksuell trakassering). Oppgaven tar for seg hvordan personell med
lederansvar i Luftforsvaret opplever at de sitter med nok kompetanse og ressurser til å håndtere
varslingssaker. I tillegg så skal vi se på prosessen fra når en leder får inn et varsel og prosedyrer for
ivaretakelse og oppfølging underveis. Oppgaven begrenses til tema mobbing og seksuell trakassering,
altså varsel fra en person som har blitt utsatt for hendelser av en annen person i Forsvaret.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Kadett Andrine Aas og Solveig Grøtting skal gjennom Forsvarets Høgskole (Luftkrigsskolen)
gjennomføre forskningsprosjektet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Vi har bestemt oss for å snakke med linjeledere på forskjellige nivå i Luftforsvaret om tema varsling. I
utgangspunktet vil vi henvende oss til seks offiserer fra 132 LV, og håper disse vil stille som
intervjuobjekt. Vi henvender oss til deg fordi vi tror du kan ha gjort deg opp noen meninger om tema,
og muligens ha erfaring med det ut i fra stillingen din.
Kontaktinformasjonen din har vi funnet på FisBasis Begrenset.
Hva innebærer det for deg å delta?
Metoden for forskningsprosjektet vårt er et kvalitativt dybdeintervju. Vi ønsker å ta et lydopptak av
intervjuet, transkribere, sende dette tilbake til intervjuobjekt for godkjenning og deretter slette opptaket
og anonymisere teksten.
• Intervjuet kommer til å vare i tentativt 45 minutter, men vi bruker den tiden du/vi føler vi
trenger.
• Møtet kan gjøres både digitalt og fysisk - alt etter hva du selv føler deg komfortabel med.
• Vi kommer kun til å bruke navn når vi søker godkjenning i form av en signatur etter
transkribering, det kommer ikke til å stå noen navn i det ferdige produktet.
• Vi kommer til å spørre om nåværende og tidligere stilling for å kartlegge erfaringsnivå og se
om dette har en sammenheng med resultatene vi får. Dersom dette er noe du ikke ønsker at skal
være med i prosjektet, går det også fint.
Vi kommer til å stille spørsmål om din egen opplevelse og inntrykk av varslingssystemet (spesifikt
omhandlende saker under kategorien MOST) i Forsvaret.
• Vi kan spørre om du har en tidligere erfaring med dette, men vi ønsker ikke taushetsbelagt eller
sensitiv informasjon.
• Ønsket sluttilstand er å få din subjektive mening om varslingssystemet er tilstrekkelig, om du
som leder føler du har nok kompetanse og ressurser til å håndtere saker som omhandler MOST
og litt innsikt om holdningene rundt dette i din avdeling.
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Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket
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 opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
• Kadett Solveig Grøtting, Kadett Andrine Aas og Major Roger Lien (veileder) vil ha tilgang til
all data som samles inn, som navnet, kontaktopplysningene og intervju. Dataene samles inn på
diktafon og transkriberes i etterkant, før dataene slettes for godt.
• Du som intervjuobjekt vil forbli anonym, da verken navn eller kontaktopplysninger blir
publisert. Likevel er det ønskelig at stilling publiseres, ettersom det kan utgi viktige
betraktninger i oppgaven (eksempelvis ansiennitet og bransje).
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som skjer straks etter
forskningsprosjektet er levert. Vi oppholder personopplysningene frem til 01.05.2022.
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:

Kadett: Andrine Aas
• E-post: andriaas@mil.no
• Mobil: 47658781
Kadett: Solveig Grøtting
• E-post: sgrotting@mil.no
• Mobil: 47667262
Veileder: Roger Lien
• E-post: rolien@mil.no
• Mobil: 90677661
Vårt personvernombud: Pål Kristian Fredriksen
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E-post: palfredriksen@mil.no
Mobil: 95077998

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 prosjektansvarlige
Solveig Grøtting
Andrine Aas
Veileder: Roger Lien

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Varslingssystemet i Forsvaret, og har fått
anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
o
o
o
o
o

å delta i dybdeintervju
å delta fysisk
å delta digitalt
at min nåværende stilling og tidligere stillinger kan nevnes i prosjektet
at informasjon som jeg oppgir lagres på diktafon midlertidig

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

