
   

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Kunnskapsoverføring i militære operasjoner”? 
 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å belyse forhold som 

påvirker kunnskapsoverføring på teknisk nivå i Hæren ved kontingentskifte. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Vår oppgave skal prøve å finne ut hvordan kunnskapsoverføring blir påvirket når kontingenter møter 

og forlater et operasjonsområde. Oppgaven har også som mål å si noe om hvilke kapasiteter 

organisasjonen besitter for å motvirke disse påvirkningene og samtidig kunne løse oppdrag.  

Oppgaven er i rammen av en masteroppgave og skal kun benyttes til dette. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Tromsø er ansvarlig for prosjektet. 

 

 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Vi ønsker å gjennomføre et intervju med deg, og få dine erfaringer fra Norwegian Task Unit (NOR 

TU) sin innsats i Operation Inherent Resolve (OIR). Årsaken til at vi spør nettopp deg er grunnet din 

erfaring som soldat i denne operasjonen og ditt forhold til kunnskapsoverføring før, under og etter 

kontingenten. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Intervjuet vil gjennomføres med kun deg og oss tilstede og vare i ca. 1 time. Hvis du samtykker, vil 

samtalen bli tatt opp på lydbånd, for å gi oss bedre mulighet til å tolke og analysere samtalen. Du står 

fritt til å gjennomføre intervjuet uten at den blir tatt opp på bånd. Hvis du ikke ønsker å svare på 

spørsmål, eller å trekke deg underveis, er det helt uproblematisk. Samtalen er av en uformell karakter 

og vi benytter en enkel intervjuguide med åpne spørsmål. Hensikten er å kunne ha en åpen og mest 

mulig fri dialog. Vi er ikke ute etter «korrekte» svar, men dine ærlige meninger.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake 

uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 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. 

• Det er meg, Thorjus Solheim og Espen Solberg som vil ha tilgang til opplysningene 

• Som deltaker vil du ikke kunne bli gjenkjent i publikasjoner.  

 

 



   

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 12.06.2019.  

Når prosjektet er avsluttet vil alle lydopptak slettes samt den transkriberte versjon som er benyttet. 

 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller 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 UIT 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: 

• UIT ved Hanne Gabrielsen, e-post: hanne.gabrielsen@uit.no. I studentprosjekt må 

kontaktopplysninger til veileder/prosjektansvarlig fremgå, ikke kun student 

• Vårt personvernombud: Joakim Bakkevold, e-post: personvernombud@uit.no 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Prosjektansvarlig    Eventuelt student 

(Forsker/veileder) 

 

 

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

Samtykkeerklæring  
Samtykke kan innhentes skriftlig (herunder elektronisk) eller muntlig. NB! Du må kunne dokumentere at du har 
gitt informasjon og innhentet samtykke fra de du registrerer opplysninger om. Vi anbefaler skriftlig informasjon 
og skriftlig samtykke som en hovedregel.  

- Ved skriftlig samtykke på papir, kan du bruke malen her.  
- Ved skriftlig samtykke som innhentes elektronisk, må du velge en fremgangsmåte som gjør at du kan 

dokumentere at du har fått samtykke fra rett person (se veiledning på NSDs nettsider).  
- Hvis konteksten tilsier at du bør gi muntlig informasjon og innhente muntlig samtykke (f.eks. ved 

forskning i muntlige kulturer eller blant analfabeter), anbefaler vi at du tar lydopptak av informasjon og 
samtykke.  

 
Hvis foreldre/verge samtykker på vegne av barn eller andre uten samtykkekompetanse, må du tilpasse 
formuleringene. Husk at deltakerens navn må fremgå.  
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Tilpass avkryssingsboksene etter hva som er aktuelt i ditt prosjekt. Det er mulig å bruke punkter i stedet for 
avkryssingsbokser. Men hvis du skal behandle særskilte kategorier personopplysninger og/eller de fire siste 
punktene er aktuelle, anbefaler vi avkryssingsbokser pga. krav om eksplisitt samtykke.  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Kunnskapsoverføring i militære operasjoner og 

har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju 

 å delta i (sett inn flere metoder, f.eks. spørreskjema) – hvis aktuelt 

 at lærer kan gi opplysninger om meg til prosjektet – hvis aktuelt 

 at mine personopplysninger behandles utenfor EU – hvis aktuelt 

 at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes (beskriv nærmere) – hvis aktuelt 

 at mine personopplysninger lagres etter prosjektslutt, til (beskriv formål) – hvis aktuelt 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. (oppgi tidspunkt) 
 

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 


