Vedlegg 2
Informasjonsskriv

2.1 Bakgrunn og formål
Dette forskningsprosjektet har til hensikt å studere hvordan indre/ ytre påkjenninger påvirker
flygende personell i utførelsen av sine oppgaver under et krisescenario. Bacheloroppgaven vil
berøre temaene stress, usikkerhet og atferdsmønstre, - og hvordan dette håndteres under og
etter et skarpt oppdrag. Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i krisescenarioet på Kabul
flyplass i august 2021, der norske luftmilitære styrker bidro til evakueringen av om lag 1100
personer til Norge.

2.2 Hvem leder forskningsprosjektet?
Vi er to kadetter, Bendik Brekke og Kenneth Karlsen ved Forsvarets Høgskole på
Luftkrigsskolen i Trondheim som skriver bacheloroppgave. Studiets prosjektoffiser er Pål
Kristian Fredriksen, epost: pafredriksen@mil.no, tlf: 000 00 000. Eventuelle henvendelser til
prosjektgruppen kan rettes til Bendik Brekke, tlf: 980 19 362.

2.3 Hvorfor får du spørsmål om å delta?
På bakgrunn av det som står i pkt. 2.1 så ønsker vi å snakke med flyvende personell fra
335. skvadronen i det norske Luftforsvaret som deltok under evakueringen fra Kabul flyplass
i tidsperioden 15. august til 01. September.

2.4 Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil kun bruke indirekte personopplysninger om deg til å besvare vår problemstilling. Dette
er opplysninger som omhandler din stilling og deltakelse i evakueringen fra Kabul flyplass.
Data som kan lede direkte tilbake til deg som person vil ikke bli lagret.
Dataen vil bli behandlet fortrolig og det er kun vi som utfører forskningsprosjektet, Bendik
Brekke og Kenneth Karlsen, samt vår veileder Major Kåre Inge Skarsvåg som vil ha innsyn.

Når prosjektet er ferdig vil all data som omhandler deg bli slettet. Prosjektet skal være ferdig
innen 02.05.2022. Du vil ikke kunne bli gjenkjent i vår forskningsartikkel.

2.5 Hva innebærer deltakelse i studien?
Forskningsprosjektet vil bestå av en induktiv kvalitativ forskningsmetode. Deltakelse i studien
innebærer at du setter av 45-60 minutter av din tid til et intervju.
I intervjuet er det ønskelig at du deler dine opplevelser fra evakueringen fra Kabul flyplass
august 2021.
Vi vil benytte oss av båndopptaker og skriftlige notater til innsamling av data under intervjuet.

2.6 Hva vil skje med informasjonen om deg?
Dataene som blir innsamlet i intervjuet vil bli transkribert og du vil få muligheten til å
sitatsjekke deg selv. Når sitatsjekken er gjennomført vil lydopptaket slettes. All transkribert
informasjon vil slettes når forskningsartikkelen er levert 02.05.2022.

2.7 Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke uten å oppgi noen
grunn. Dersom du trekker deg vil alle opplysninger om deg bli slettet.

2.8 Samtykke til deltakelse i studien
Jeg har lest og forstått informasjonen om forskningsprosjektet og er villig til å delta:

_________________________________________________
(Signert av forskningsdeltaker, dato)

__________________

