
Informasjonsskriv for deltakelse i forskningsprosjekt 
 
Bakgrunn og formål 
Denne oppgaven er min avsluttende del av det erfaringsbaserte masterprogrammet i 
ledelse og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT).  
Problemstillingen min fokuserer på strategisk kompetansestyring i Heimevernet 
generelt, og ved Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 spesielt (HV-09).  
 
Intervjuet som gjennomføres vil handle om hvilke faktorer som påvirker utøvelsen av 
strategisk kompetansestyring på områdenivå ved HV-09. Intervjuene baserer seg på 
informantenes profesjonelle vurderinger, tanker og synspunkter.  
Grunnlaget for utformingen av spørsmålene er i hovedsak teoretiske perspektiver av 
Linda Lai og Odd Nordhaug.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Intervjuet vil vare maks 60 minutter, og tar sted der det passer informanten best. Så 
lenge det passer informanten vil intervjuet skje i løpet av ukene 44-45. 
Intervjuet blir tatt opp på bånd, så langt informanten ikke ønsker dette. Av 
personopplysninger er det kun navn som blir lagret inntil oppgaven leveres.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Ingen personer vil bli gjenkjent i publiseringen av oppgaven. Alle navn anonymiseres. 
Det er kun jeg og min veileder som vil ha tilgang til personopplysningene, men her vil 
det kun være snakk om navn som lagres. Dette for å forenkle det videre arbeidet med 
dataene. Informasjonen vil ikke omhandle informantene privat, men deres profesjonelle 
syn, tanker og vurderinger.   
 
Prosjektet skal avsluttes 15.6.2016. Datamaterialet vil da være anonymisert.  
 
Frivillig deltakelse. 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å 
oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert 
selv om oppgaven ikke er levert.  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS.  
 
Jeg ser frem til intervjuet, og håper på en opplysende og konstruktiv samtale. Dersom du 
har spørsmål i tilknytning til gjennomføring av intervjuet kan du nå meg på mobiltelefon 
90554355 eller e-post kristinebertinsdatter@hotmail.com 
 
På forhånd, takk. 
 
Med vennlig hilsen 
Kristine Bertinsdatter Endregaard 
 


