Vedlegg 3

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
"Militære lederutfordringer i lys av ny informasjonsteknologi"
Jeg er for tiden deltidsstudent ved masterstudiet i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold.
Jeg er nå i gang med å skrive en masteroppgave, hvor jeg har valgt tema knyttet til innføring av
SAP/HRM i FIF og dens påvirkning på lederrollen. Hverdagen for mange ledere i Forsvaret endres nå
i takt med at flere arbeidsområder integreres i SAP/HRM i FIF. Jeg ønsker i min avhandling å sette
fokus på militære ledere som opererer i spennet mellom operative leveranse og administrative krav,
hvor HRM i FIF som verktøy skal sikre bedre styring og økt effektivitet gjennom standardiserte
arbeidsprosesser. Foreløpig problemstilling er "Gir ny informasjonsteknologi ønsket effektivitet for
operative leder og hvordan påvirker innføring av teknologiske standarder lederrollen?"
I den forbindelse ønsker jeg å intervjue personer i Forsvaret som innehar stilling som leder ved en
operativ avdeling. Spørsmålene vil omhandle hvordan man har opplever å være leder i spenningen
mellom operative leveranser og administrative oppgaver, og hvordan man som leder opplever bruk av
FIF som teknologisk understøttelse.
Datainnsamlingen til studiet vil i hovedsak skje gjennom personlig intervju. Målet er å intervjue
operative mellomledere på major og oberstløytnants nivå. All informasjon som kommer fram i
intervjuene vil bli behandlet strengt konfidensielt og alle opplysninger som inngår i den ferdige
masteroppgaven vil være anonyme. Intervjuene vil ta omtrent en time, og vil bli tatt opp på diktafon
for å kvalitetssikre arbeidet, blant annet med tanke på å sikre korrekt utsagn og sitater. Dersom du kan
tenke deg å bidra i studien, vil jeg be om skriftlig samtykke til dette. Jeg vil også be om samtykke til å
benytte anonymiserte sitater fra intervjuet i oppgaven. Det vil kun være jeg og min veileder som har
tilgang til de transkriberte intervjuene i sin helhet.
Lydbånd og transkripsjoner av intervjuene vil bli behandlet konfidensielt i henhold til
personalopplysningsloven. Prosjektet er videre meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Prosjektet skal etter planen avsluttes 15 mai 2016.
Innsamlede opplysninger vil fra samme dato bli anonymisert ved at direkte personopplysninger slettes.
Jeg vil understreke at du når som helst kan trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du
trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.
Intervjuene planlegges gjennomført i perioden desember 2015 - februar 2016. Du vil få et forslag til
nærmere tidspunkt når du har bekreftet at du ønsker å delta i forskningsstudiet. Håper du kan tenke deg
å bidra i denne studien, og takker på forhånd for hjelpen!
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Ragnhild Bye,
telefon 980 20 474, e-post: rbye@live.no. Min veileder er professor Egil J Skorstad som kan kontaktes
på e-post: egil.skorstad@hiof.no
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål angående studien og/eller intervjuet.
Vennlig hilsen Ragnhild
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