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Sammendrag 
Forfatter: Sara Kasia Austad 

Tittel: Balansert lederatferd: En sammenligning av oppfattet leeratferd i Hæren, 

Luftforsvaret og Sjøforsvaret 

Veiledere: Ole Christian Boe (hovedveileder) og Henning Bang (biveileder) 

 

Bakgrunn: Ledelse har vært og er et fokusområde i militæret og det norske Forsvaret som 

organisasjon har i lenger tid skilt seg ut med hensyn til ledelse. Gjennom befals- krigsskoler 

og høyskole har Forsvaret i lang tid hatt egne institusjoner for lederutdanning. Det er vanlig å 

måle ledelse i kontekst av hele organisasjonskulturen, men forskning har gitt indikasjoner på 

at subkulturer i en organisasjon er viktigere enn den overordnede organisasjonskulturen med 

hensyn til blant annet organisasjonsforpliktelse. Følgelig vil ikke vurderinger av 

organisasjonskultur på makronivå nødvendigvis være tilstrekkelig uten å også undersøke 

aspekter ved subkulturer.  

 Hovedmålet med denne undersøkelsen var å undersøke i hvilken grad balansert 

lederatferd oppfattes å komme til uttrykk i Forsvart og om dette oppleves ulikt i 

forsvarsgrenene Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Det eksisterer begrenset med teori og 

empiri som sammenlikner ulke subkulturer generelt, og få studier, om noen, har undersøkt 

dette i det norske Forsvaret.  

 Gjennom å sammenlikne hvordan de ansatte oppfatter sin nærmeste leder i 

forsvarsgrenene Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret vil funn fra denne studien kunne gi et 

viktig bidrag til forståelsen av sammenhengen mellom ledelse og organisasjonskontekst.  

Metode: Datamateriale i denne studien er hentet fra Forsvarets 

medarbeiderundersøkelse fra 2016 der den enkelte ansatte i Forsvaret fikk mulighet til å 

vurdere sin nærmeste leder på flere aspekter knyttet til lederatferd. Forfatteren av denne 

hovedoppgaven var ikke med på innsamling av datamaterialet. Utvalget i undersøkelsen 

består av totalt 9412 deltakere, og utvalget som ble undersøkt i denne oppgaven består av 

5523 deltakere fordelt på Hæren (2851), Luftforsvaret (511) og Sjøforsvaret (1170). 

Lederatferd ble målt gjennom spørsmål knyttet til balansert lederatferd som er den 

individuelle forutsetning for lederatferd i Forsvaret. Balansert lederatferd er delt inn i  tre 

metakategorier: rollemodell, oppdragsfokus og utviklingsorientering, og effektiv lederatferd 

består av evnene til å balansere disse på en god måte.  
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I denne studien ble kvantitativ metode anvendt og hypotesene ble undersøkt gjennom 

korrelasjonsanalyser, enveis-variansanalyser (ANOVA og  post-hoc-analyser (Tukey HSD) i 

SPSS. I tillegg ble effektstørrelser (Cohen´s d) beregnet.  

Resultat: Studien fant signifikante forskjeller mellom forsvarsgrenene med hensyn til 

grad av balansert lederatferd, der ansatte i Hæren opplevde størst grad av balansert 

lederatferd og ansatte i Luftforsvaret opplevde dette i minst grad. Resultatene viste imidlertid 

ingen signifikante forskjeller mellom Sjø- og Luftforsvaret. Ansatte i Hæren opplever også 

størst grad av lederatferd i to av de tre metakategoriene rollemodell og oppdragsfokus. Mens

ansatte i Sjøforsvaret opplever størst grad av utviklingsorientert ledelse. Effektstørrelsene var 

svært små og gir indikasjoner på at det ikke var noen reelle forskjeller mellom 

forsvarsgrenene. Det reises imidlertid spørsmål om tolkningen av effekstørrelsene, og om 

påstandene i medarbeiderundersøkelsen har klart å måle forskjeller i subkulturer.  Studien 

fant også at de ansatte i de tre forsvarsgrenene oppfatter at lederne utøver balansert 

lederatferd i relativt stor grad. Forsvaret har imidlertid ikke fastsatte normer eller ønskede 

verdier på balansert lederatferd eller noen av metakategoriene, og resultatene må derfor 

tolkes med forsiktighet.  

Konklusjon: Studiens resultater belyser i hvilken grad de ansatte oppfatter at der 

nærmeste leder utøver balansert lederatferd og om ansatte i Hæren, Luft- og Sjøforsvaret 

opplever dette i ulik grad. Slike funn kan bidra til en større forståelse av samspillet mellom 

organisasjonskontekst og ledelse. Ettersom resultatenes betydning var noe vanskelig å tolke, 

er det viktig å blant annet gjennomføre undersøkelser som egner seg til dette formålet.  
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Forord 
 

Denne studien ble gjennomført som en del av profesjonsstudiet i psykologi ved Psykologisk 

Institutt. Jeg vil først og fremst takke min veileder, førsteamanuensis Ole Boe, for å ha gitt 

meg muligheten til å skrive om ledelse i Forsvaret, noe jeg synes har vært veldig spennende.  

Jeg vil også takke han for å ha vært en svært god (vei)leder gjennom hele prosessen, for hans 

positivitet og engasjement, og for mange interessante samtaler.  

 

Videre vil jeg takke kommandørkaptein Rino Bandlitz Johansen for utlån av datamateriale 

samt professor Henning Bang som takket ja til å være biveileder.  

 

Gjennomføring av denne oppgaven har til tider vært krevende og intenst, men også veldig 

lærerikt og givende. Denne prosessen har gitt meg muligheten til å lære mer om ledelse i en 

spennende organisasjon. Det er noe begrenset med undervisning i organisasjonspsykologi på 

profesjonsstudiet i psykologi, og som fremtidig psykolog tror jeg at denne kunnskapen vil 

være svært nyttig i mitt fremtidig arbeid.  

 

 

 

Oslo, april 2018 

 

Sara Kasia Austad 

 

 

 

 

 

 

 

”People ask the difference between  

a leader and a boss.  

The leader leads, and the boss 

drives.” 

Theodore Roosevelt 
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1 Innledning 
 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mellom 4 og 20 % er misfornøyd med sin leder. 

De som er minst fornøyd har det til felles at de har størst avstand til sjefen og mangler støtte. 

(Norsk Telegrambyrå (NTB), 2017). Resultatene fra Arbeidslivindeks fra HR Norge og TNS 

Gallup (2005, 30. juli) viser at mellom 13 og 18 % opplever at de mangler tilbakemeldinger, 

ivaretagelse av sine meninger og innspill samt klare mål for hva som skal oppnås fra sin 

nærmeste leder (Wig, 2015). 

 Videre indikerer internasjonal forskning at nærmere 50% av alle ledere vil gjøre 

alvorlige feil i løpet av sin karriere samt at mellom 2 av 3 av alle medarbeidere opplever at 

den største årsaken til mistrivsel på jobben skyldes deres nærmeste leder (Hogan, Hogan, & 

Kaiser, 2011; Hogan & Kaiser, 2005; Kaiser, Hogan, & Craig, 2008). I Norge viser 

forskningsfunn at rundt 30% av lederne i et stort utvalg har mellommenneskelige vansker 

sammenliknbare med personer i psykisk helsevern (Glasø, Einarsen, Matthiesen, & Skogstad, 

2010). 

 Det kan ut fra dette stilles spørsmål om lederutvikling og lederopplæring kan bidra til 

at det blir utøvd god ledelse og dermed bidra til en organisasjons effektivitet? 

 Når det gjelder lederutvikling viser metaanalyser at effekten av lederutvikling på 

forskjellige effektivitetsmål kan være svært begrenset (Collins & Holton III, 2004). Det må 

imidlertid anerkjennes at lederutvikling fortsatt er et relativt ungt fagområde som er i ferd 

med å utvikle evidensbasert kunnskap og teori. Det er blant annet avdekket at en rekke 

lederutviklingsmetoder har liten eller ingen effekt, særlig dersom de kun oppleves som en 

begivenhet som er ute av kontekst, og som ikke følges opp i etterkant. Collins & Holton III 

(2004) har likevel funnet at det er mulig å utvikle ledere, og andre metaanalyser viser til at 

forbedringer i lederprestasjoner kan forklares av deltakelse i lederutvikling samt at 

lederutvikling kan relateres til organisatoriske prestasjoner (Avolio, Avey og Ouisenberry, 

2010; Smither, London og Reilly, 2005) og spesielt over tid (Harms, Spain og Hannah, 

2011). 

 Powell og Yalcin (2010) sammenfattet effekter av lederutvikling fra 1950 – 2008 og 

de inkluderte tidligere sammenfatning av Burke og Day (1986), men med noen endringer. De 

inkluderte blant annet kun studier fra det private næringsliv, og studier fra eksempelvis 

militære sammenhenger ble utelatt. Resultatene av metaanalysen til Powell og Yalcin (2010) 

viste liten effekt av lederutvikling. Det ville vært av interesse å se om resultatene hadde blitt 
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annerledes dersom studier fra militære sammenhenger hadde blitt inkludert. Dette fordi 

Forsvaret som organisasjon i lenger tid har skilt seg ut med hensyn til ledelse. Ledelse har 

vært og er et fokusområde i militæret, også lenge før det ble et diskusjonstema i sivile 

organisasjoner og akademia (for eksempel Sun Tzu, 490 BC). Det militære tilstreber å utvikle 

ledere gjennom formell utdannelse, øvelser og selvutvikling (Wong, Bliese & McGurk., 

2003). Dette gjelder også for det norske Forsvaret. Gjennom befals-, krigsskoler og høyskole 

har Forsvaret i lang tid hatt egne institusjoner for lederutdanning (Johnsen & Lunde, 2011). 

Krigsskolen har utdannet offiserer siden 1750 og lederutdanning og lederutvikling har vært 

svært sentralt gjennom hele Krigsskolens historie (Hosar, 2000). 

 Dette reiser et nytt spørsmål: er det noe særegent ved Forsvaret som organisasjon som 

skiller seg positivt ut med hensyn til god ledelse?  

 

1.1 Ledelse i Forsvaret 
Lederutdanningen i Forsvaret har vært gjennom flere endringer (Torgersen,2015). 

Noe av grunnen til dette er at det har blitt økt fokus på at offiserer skal kunne lede under 

ekstreme forhold. Militært lederskap stiller store krav til å kunne tenke klart og effektivt i 

tillegg til en god emosjonsregulering i møte med komplekse situasjoner (Forsvarsstaben, 

2012). Noe av det som dermed skiller militært lederskap fra det sivile er evnen til å kunne stå 

i ekstreme situasjoner der eget og underordnedes liv er i fare (Boe, 2016). Samt at det stilles 

krav til å ta beslutninger under disse svært krevende forholdende (ibid). Forskning fra 

Krigsskolen om militære ledere har vist at militært lederskap stiller krav til at en offiser har 

nok faglig-, sosial- og personlig kompetanse til å utøve lederskap også i utfordrende, 

vanskelige og uforutsette situasjoner (Boe, 2016). Forfatteren hevder at det er sannsynlig at 

dette også vil gjelde i andre deler av Forsvaret og begrunner dette med at Forsvaret har 

nedfelt klare og tydelige verdier som Forsvaret skal styres etter (ibid). Disse verdiene kan 

oppsummeres i fem begreper; åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot 

(Forsvarsdepartementet, 2015).  

Som grunnlag for den reviderte lederutdanningen ligger Forsvarsjefens grunnsyn på 

ledelse i Forsvaret (Forsvarsstaben, 2012) sammen med Forsvarets fellesoperative doktrine 

(FFOD) (Forsvarsstaben, 2000; 2007; 2014), som fastsetter oppdragsbasert ledelse som den 

grunnleggende ledelsesfilosofien for Forsvaret (Boe, 2015).  

I Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse fra 2012 gis det retningslinjer for hvordan 

lederskap skal utføres i Forsvaret, og det fremkommer to nødvendige forutsetninger for 
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oppdragsbasert ledelse; organisatoriske og individuelle. Balansert lederatferd beskriver den 

individuelle forutsetningen og gir en operasjonalisert beskrivelse av ønsket lederatferd hos 

den enkelte (Forsvaret, 2012). Det beskrives blant annet at et godt lederskap innebærer at 

lederen gjennom å være en god rollemodell skal kunne balansere de tre metakategoriene som 

inngår i balansert lederatferd; oppdragsfokus, samspill og utvikling.  

Forsvaret har siden 2007 med unntak av 2009 hatt en årlig medarbeiderundersøkelse 

der medarbeidere har svart på påstander om oppfatninger knyttet til nærmeste sjef. Forsvarets 

medarbeiderundersøkelse (FMU), 2016 ble gjennomført med et særlig fokus på hvordan 

ansatte i Forsvaret vurderer sin nærmeste leder på lederskap og kultur for kontinuerlig 

forbedring. Dette er igjen relatert til Forsvarets ledelsesfilosofi (Forsvarsstaben, 2012). Ved å 

analysere data fra FMU 2016 vil det derfor være mulig å si noe om lederatferd og deretter 

knytte dette opp mot mekanismene for lederatferd som teori og annen empiri beskriver.  

Forsvaret (2016) konkluderer med at resultatene fra undersøkelsen gir indikasjoner på 

et positivt inntrykk av lederskapssituasjonen i Forsvaret. (På en skala fra 1-7 var 

gjennomsnittskåren for balansert lederatferd i 2016 på 5,20. For rollemodell: 5,40, 

oppdragsfokus: 5,23 og for utviklingsorientering var skåren 4,96.)   

Det omtales imidlertid at det kan forventes avvik fra resultatene i rapporten dersom 

det gjøres analyser på lavere nivåer som for eksempel i ulike forsvarsgrener.  

 

1.2 Oppgavens relevans 
Det eksisterer noe begrenset med forskning på Forsvarets medarbeiderundersøkelse.  

Det er i imidlertid skrevet tre masteroppgaver som har analysert dataene i 

medarbeiderundersøkelsen (Andersen, 2016; Bach, 2017; Lübbe, 2017). 

Andersen (2016) undersøkte med utgangspunkt i datamateriale fra 2015, utbredelsen 

av ikke- ledelse (laissez-faire) i Forsvaret som helhet og antyder at denne ledelsesformen er 

like utbredt som andre studier finner i sivile organisasjoner.  

Bach (2017) undersøkte hvilken ledelsesstil som har størst positiv sammenheng med 

jobbtilfredshet og arbeidsmiljø. Resultatene indikerte at relasjonsorientert ledelsesstil har 

størst positiv sammenheng med jobbtilfredshet og arbeidsmiljø. Forfatteren gjennomførte 

også undersøkelsen med data fra 2015. 

Lübbe (2017) undersøkte med data fra 2016, i hvilken grad balansert lederatferd 

faktisk oppfattes å komme til uttrykk i Forsvaret og om dette oppleves ulikt på de forskjellige 
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gradsnivåene. Forfatteren fant forskjeller mellom toppleder, mellomleder og lavere leder. 

Disse forskjellene var imidlertid små.  

Maur (2016) har med andre data undersøkt om egenskaper som autentisk leder 

moderer sammenhengen mellom destruktiv ledelse og utfallsvariablene utmattelse, 

jobbengasjement og organisasjonsforpliktelse blant undergitte ledere i Forsvaret. Resultatene 

ga indikasjoner på at autentisk ledelse kun predikerer jobbengasjement. Studien var 

imidlertid gjort på et begrenset og homogent utvalg og generaliserbarheten er derfor 

begrenset.   

Platek (2015) undersøkte også med annet datagrunnlag hvordan destruktiv lederatferd 

kan relaters til utbrenthet, jobbengasjement og organisasjonsforpliktelse blant ansatte i 

Forsvaret. Forfatteren fant at destruktiv lederatferd predikerer utbrenthet blant ansatte i 

Forsvaret i liten til middels grad. Videre ga resultatene indikasjoner på at destruktiv 

lederatferd ikke predikerer jobbengasjement og organisasjonsforpliktelse der kvinner skårer 

høyere enn menn.  

Lübbe (2017) skriver i sin masteroppgave at ettersom de ulike forsvarsgrenene 

opererer i ulike miljøer og opererer ulikt materiell, så kan dette medføre ulike oppfatninger 

om hvilken ledelsesstil som blir foretrukket. 

I FFOD 2000 del A s. 72 står det at ”de militærstrategiske virkemidlene er organisert i 

forsvarsgrener som har egne tradisjoner, operasjonsmønstre og militærteoretiske 

fundamenter”. Wong et al., (2003) hevder også i sin analyse av militært lederskap at ulike 

avdelinger, spesielt forsvarsgrenene Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret har hver sin 

(sub)kultur og dermed også sine egne aspekter av lederskap.  

Mastroianni (2005) skriver at forholdet mellom offiserer i Luftforsvaret skiller seg fra 

tilsvarende forhold i Hæren og Sjøforsvaret. Forfatteren mener at til tross for at det eksisterer 

flere yrkesgrupper i Luftforsvaret, så er det likevel piloter som dominerer lederskapet i 

Luftforsvaret. I tillegg er informasjonen i cockpit svært avhengig av teknologi samt er høyt 

strukturert og kontrollert. Dermed er det veldig adaptivt for piloter å kunne blokkere ut all 

annen distraksjon ved kriser, samt at den umiddelbare og lite betvilte autoriteten til en 

flykaptein er en viktig del av lederkulturen i Luftforsvaret. Mastroianni (2005) hevder også at 

det er større fokus på å lære piloter å fly i Luftforsvaret, sammenlignet med Hæren og 

Sjøforsvaret der man også lærer å være en god leder. Som en følge av dette mener han at det 

potensielt er store forskjeller i lederatferd blant offiserer i de ulike forsvarsgrenene.  

Mastroianni hevder dette med grunnlag i det amerikanske forsvaret, mens 

Luftforsvaret i Norge har lederutvikling som et eget fagfelt (Dragnes, Henriksen og 
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Moldjord, 2017). Likevel skriver forfatterne at Luftforsvaret har en tradisjon for å velge 

flygeren i de mest sentrale lederposisjonene, og at Luftforsvaret skiller seg ut fra andre 

forsvarsgrener med hensyn til å være lite konsekvente i å stille krav til utdanning samt 

vurdere utviste lederegenskaper ved rekruttering til høyere stillinger (Dragnes et al., 2017).   

Johansen (2013) fant i sin avhandling at profesjonalisme henger sammen med blant 

annet offiserpotensiale. Elvesveen (2017) sine funn viste også at profesjonalisme har en 

positiv sammenheng med lederatferd. Johansen (2013) avdekket at det eksisterer ulike 

identitetsformer i forsvarsgrenene, og at forekomsten av profesjonalisme er høyere i Hæren 

sammenliknet med Sjø- og Luftforsvaret. Samt at det er mindre grad av individualisme i 

Hæren sammenliknet med Sjøforsvaret. Lavere identifikasjon med fellesskapet kan få 

konsekvenser med hensyn til lederens lojalitet overfor bestemmelser, normer og gruppe 

(Elvesveen, 2017). Dette vil igjen kunne gå utover lederatferd knyttet til 

rollemodellperspektivet i balansert lederatferd (ibid). Videre kan oppgaveorientert atferd også 

påvirkes negativt, ettersom individualisme kan bidra til mindre vilje til innsats og 

engasjement med hensyn til felleskapets oppgaver (ibid). Motsatt vil en høy grad av 

profesjonalisme bidra til en mer profesjonell holdning og et ønske om å identifisere seg med 

gruppen (ibid). Dette kan igjen medføre at lederen stiller høyere krav til seg selv i lederrollen 

og bidra til at vedkommende er mer dedikert i jobben. Som følge av dette vil det utvises en 

større grad av lederatferd i form av å være en god rollemodell som er opptatt av andres 

utvikling og som er bestemt på å løse oppdrag på en best mulig måte (ibid). Det kan også 

tenkes at det vil påvirke utviklingsorientering, da det her er viktig å blant annet legge til rette 

for kollektiv læring (Forsvarstaben,2012). En høyere identifikasjon med fellesskapet i Hæren, 

kan derfor tenkes og også ha en sammenheng med høyere grad av utviklingsorientering hos 

lederen.  

Selv om det eksisterer empiri knyttet til balansert lederatferd, ga søk i databaser 

(PsycINFO, PubPsych, Web of Science og Google Scholar) og internettsøk på forskjeller i 

ledelse og lederskap mellom ulike forsvarsgrener begrenset med treff. Dette ble også 

bekreftet etter rådføring med Rino B. Johansen i Forsvaret (personlig kommunikasjon, 3. 

April 2018). Det eksisterer med dette etter forfatterens kjennskap begrenset med litteratur og 

empiri som omhandler grad av balansert lederatferd relativt til avdelingsnivå i Forsvaret.  

 Porter og McLaughlin (2006) påpeker også i sin oversiktsartikkel at kontekstens 

innvirkning, eksempelvis organisasjonskulturens innvirkning på lederskap er lite forsket på. I 

tillegg skriver Johnsen og Lunde (2011) om et behov for flere studier av faktisk utøvd ledelse 
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i Forsvaret. Denne oppgaven vil kunne bidra til dette; er det forskjeller i oppfattet lederatferd 

relativt til avdeling målt opp mot balansert lederatferd, og hva kan dette eventuelt skyldes?  

 

1.3 Avgrensning 
FMU (2016) består av rundt femti påstander knyttet til blant annet lederatferd som er 

delt inn i flere ulike metakategorier. For å kartlegge reell lederatferd kan det være 

hensiktsmessig å kartlegge både konstruktiv og destruktiv lederatferd (Einarsen, Martinsen & 

Skogstad, 2017). FMU 2016 har gjort dette gjennom å inkludere spørsmål knyttet til blant 

annet balansert ledelse, destruktiv ledelse (abusive supervision) og passiv ledelse (laissez- 

faire). En grundig undersøkelse og analyse av alle kategoriene i undersøkelsen vil imidlertid 

bli vanskelig innenfor denne oppgavens rammer. Den første avgrensningen med hensyn til 

datagrunnlaget er derfor å se på konstruktiv lederatferd i form av balansert lederatferd som 

helhet og underkategoriene rollemodell, oppdragsfokus og utviklingsorientering.  

Det eksister mange ulike forsvarsgrener i Forsvaret og subkulturer innenfor hver 

forsvarsgren. Denne oppgaven vil imidlertid kun ta for seg de tre største forsvarsgrenene 

Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.  

 

1.4 Teoretisk rammeverk 
I følgende kapittel vil det først bli gjort rede for hva som kjennetegner ledelse og effektiv 

ledelse. Deretter vil det bli gjort rede for bass sin fullspektrumsmodell for ledelse med vekt 

på transaksjons- og transformasjonsledelse. Dette er relevant for videre beskrivelse av militær 

ledelse og balansert lederatferd. Avslutningsvis vil profesjonsidentitet og organisasjonskultur 

og disses sammenheng med lederatferd bli beskrevet. 

 

1.5 Ledelse 
James Macgregor Burns grunnla teoriene om transaksjons- og transformasjonsledelse 

(Turan & Sny, 1996), og uttalte at ”leadership is one of the most observed and least 

understood phenomena on earth” (Burns, 1987, s. 2). GLOBE- prosjektet som ble utført av 

blant andre House, Hanges, Javidan, Dorfman og Gupta (2004), og som studerte ledelse og 

kultur i 62 land og samfunn, kom frem til en overordnet definisjon på ledelse. Ledelse ble 

definert som ” the ability of an individual to influence, motivate, and enable others to 

contribute toward the effectiveness and success of the organizations of which they are 
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members of” (House et al., 2004, s. 15).  

Skogstad (2017, Hva forstår vi med begrepet ledelse, avsnitt 2) oversatte denne 

definisjonen som ” et individs evne og ferdigheter til å påvirke, motivere og gjøre andre i 

stand til å vise til effektivitet og suksess i de organisasjonene som de er medlemmer i.” 

Dagens samfunn er preget av mye endringer (Hetland, 2008), som også stiller krav til 

større grad av lederskap (Kotter, 1998) samt at kunnskap og læring er avgjørende i 

arbeidslivet (Hetland, 2008). Av den grunn innebærer ledelse å veilede og utvikle andre, 

fremfor å utøve detaljstyring (ibid). Psykologforeningen (2016) skriver også at det er 

underforstått at det er medarbeiderne som gjennom påvirkning av leder utfører arbeidet, og 

dermed også oppnår resultatene. Dette illustrerer at ledelse er dynamisk og ledernes 

påvirkning og medarbeidernes reaksjoner på disse påvirkningene er sentralt i forskning på 

ledelse (ibid).  

 Ledelse, lederatferd,  styring og administrasjon er begreper som ofte blir omhandlet 

med ulikt innhold i ledelsesfaget (Vabo & Ladegård, 2010). Forfatterne hevder at lederatferd 

er rettet direkte mot medarbeidere, administrasjon omhandler forvaltningsfunksjon og styring 

er en kombinasjon av begge deler. Einarsen, Martinsen og Skogstad (2015) påpeker 

imidlertid at definisjonene  har tilstrekkelig med likhet, slik at en grov skjematisk gruppering 

kan tillates. Ledelsesstil er definert som mønstre av lederatferd (Skogstad, 2017), mens 

påvirkning av atferd og verdier hos andre er av Schein (2010) definert som lederskap.  

Begrepene ledelse, lederatferd, ledelsesstil og lederskap vil i denne oppgaven omhandle 

relasjon til leder og ansatt, også omtalt som medarbeider og underordnet.  

 

1.5.1 Effektiv ledelse 
 Martinsen (2005) fremhever at forskning på ledere og ledelse er komplekst. Dette har 

fått konsekvenser i forskning på effektiv ledelse der funnene har blitt tolket som tvetydige 

(ibid). Effektiv ledelse kan måles på flere ulike måter og lederens oppgaver er mangfoldige 

samt at en leder kan påvirke ansattes og organisasjonens effektivitet både direkte og indirekte 

(Martinsen, 2010). Dette medfører utfordringer med hensyn til validering av sammenhenger 

mellom en leders forutsetninger og effektiv ledelse (ibid). Martinsen (2005) beskriver to 

kategorier for effektiv ledelse, henholdsvis objektive og subjektive mål. Et vanlig objektivt 

mål på effektivitet er en organisasjons økonomiske resultater, mens et subjektiv mål er gjerne 

en leders evne til å motivere, kommunisere eller utføre vurderinger som er knyttet til 

resultatoppnåelse.  
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 I Forsvaret innebærer effektiv ledelse at lederen målrettet strukturerer, organiserer, 

påvirker og legitimerer virksomheten samt gjør dette i samarbeid med underordnede 

(Forsvarsstaben, 2012). Det presiseres også at det stilles krav til at lederen reflekterer og har 

en forståelse av sin rolle som leder ettersom lederen er den viktigste rollemodellen med 

hensyn til verdier, krav og forventninger (ibid). Videre fremheves det i Forsvarssjefens 

grunnsyn på ledelse at effektiv lederatferd dreier seg om at en leder utviser balansert 

lederatferd gjennom å balansere tre grunnleggende målområder: oppdragsfokus i form av 

effektivitet og prestasjonsevne, samspill som innebærer at man tar i bruk menneskelige 

ressurser og utvikling i form av nytenkning og tilpasningsevne (Forsvarsstaben, 2012).  

 

1.6 Ledelsesteorier  
Bass (1985) og kollegaer konseptualiserte med utgangspunkt i Burns teori om 

lederskap  en fullspektrummodell bestående av tre primære komponenter: 

transformasjonsledelse, transaksjonsledelse og ikke-ledelse (laissez-faire).   

 Disse tre ledelsesstilene består igjen av ulike dimensjoner som fremstilt i figur 1. Alle 

dimensjonene har blitt identifisert ved hjelp av ulike metoder, eksempelvis faktoranalyser, 

intervjuer og observasjoner (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003).  

 

Figur 1. Oversikt over ledelsesfaktorene i fullspektrummodellen til Bass. Hentet fra Rothfelder et al. (2013). 
 

 

1.6.1 Transaksjonsledelse 
Transaksjonsledelse baserer seg på en utveksling av økonomiske og materielle goder mellom 

leder og medarbeider (Einarsen, Martinsen & Skogstad, 2017). Samt at lederen forutsetter at 

individene har egeninteresser som ikke nødvendigvis er i tråd med organisasjonens mål 

Ledelsesfaktorene i fullspektrummodellen til Bass 
Transformasjonsledelse Transaksjonsledelse Ikke-ledelse 

Dimensjon 1 
idealisert innflytelse 

Dimensjon 5 
betinget belønning 

Dimensjon 8 
laissez-faire  

Dimensjon 2 
inspirerende motivasjon 

Dimensjon 6 
aktiv ledelse ved unntak 

 
 

Dimensjon 3 
intellektuell stimulering 

Dimensjon 7 
passiv ledelse ved unntak 

Dimensjon 4 
individuelle hensyn 
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(Hatcher, 2002). Transaksjonsledelsens bærende prinsipper er betinget belønning og aktiv og 

passiv ledelse gjennom unntak (Bass, 1990b). Med betinget belønning får de ansatte 

belønning eller unngår straff etter at de har utført oppgaver i tråd med lederens ønsker 

(Hetland, 2004; Bass,1990b). Ledelse gjennom unntak kan være aktiv i form av at lederen 

følger med, ser etter og korrigerer avvik, eller passiv i form av at lederen kun er aktiv i 

situasjoner hvis regler ikke blir fulgt (Bass, 1990b). Denne ledelsesstilen innebærer dermed 

også å motivere medarbeidere til å prester i tråd med forventninger (Hetland, 2004).  

Transaksjonsledelse kan i noen tilfeller være effektiv, men det kan by på utfordringer 

når en leder har fått lojalitet mot et løfte om belønning eller unnslippelse av straff (Bass, 

1990b). Både med hensyn til om dette motiverer de ansatte, men også fordi disse sanksjonene 

ikke alltid er innenfor lederens kontroll (ibid). Høyere lønn er for eksempel en belønning som 

i mange organisasjoner gjøres ut fra ansiennitetsprinsippet, samt at forfremmelser er basert på 

kvalifikasjoner og politiske beslutninger der lederen har lite innflytelse (ibid).  

 

1.6.2 Transformasjonsledelse 
Transformasjonsledelse ”oppstår når ledere utvider og stimulerer sine ansattes interesser, når 

de skaper bevissthet om og aksept for gruppens konkrete og overordnete mål, og når de får 

ansatte til å se ut over sine egne interesser til beste for gruppen.”(Bass, 1990b, s. 75, oversatt 

av Martinsen, 2010).  

Transformasjonsledelse deles ofte inn i de fire I-er: idealisert innflytelse, inspirerende 

motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulans (Hetland, 2008). Idealisert innflytelse 

dreier seg om at lederen opptrer som en inspirerende rollemodell og skaper en visjon med 

blant annet overordnede mål, respekt og tillit (Hetland, 2008; Bass, 1990b). Gjennom 

inspirerende motivasjon inspirerer lederen høye forventninger som de ansatte kan strekke seg 

mot og kommuniserer viktige mål på lettfattelige måter (ibid). (Bass, 1985; Bass & Avolio, 

2000). Intellektuell stimulering innebærer at lederen gir støtte på grundig problemløsning, 

rasjonalitet samt formulerer nye ideer som kan gi medarbeidere en mulighet til å tenke over 

vanlig praksis og tenkemåte (ibid). Individuelle hensyn tar lederen gjennom å blant annet vise 

en personlig respekt for medarbeidere og være oppmerksom på den enkeltes behov (ibid). 

Transformasjonsledelse innebærer å få medarbeidere til å prestere utover det som er forventet 

(Hetland, 2004).  

Den grunnleggende forskjellen mellom transaksjons – og transformasjonsledelse kan 

oppsummeres gjennom at ved transformasjonsledelse så deler de ansatte verdiene til en 
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organisasjon og er forpliktet til organisasjonens mål. De ansatte gjennomfører 

arbeidsoppgavene fordi de er motiverte og ikke ut fra en belønning (MacKenzie, Podsakoff & 

Rich, 2001). Transaksjonsledelse innebærer med dette større grad av ytre motivasjon i 

motsetning til transformasjonsledelse som medfører en indre motivasjon hos de ansatte 

(Hetland, 2008). 

Det eksisterer imidlertid ikke konsensus blant forskere om hvordan ledere kan 

kategoriseres innenfor de to modellene. Burns (1978) hevder at transformasjonsledelse og 

transaksjonsledelse er hvert sitt ytterpunkt på en kontinuerlig skala, og lederatferd kan være 

ulike grader av disse to formene for ledelse. Dette ved at lederen kan bevege seg mellom 

ytterpunktene. Ut i fra Burns (1978) sitt perspektiv vil transaksjonsledelse og 

transformasjonsledelse gjensidig utelukke hverandre. Bass (1990b) hevder imidlertid at 

transaksjonsledelse og transformasjonsledelse ikke er gjensidig utelukkende og vil ofte delvis 

overlappe hverandre. Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse beskriver at det forventes ulik 

utøvelse av de ulike ledelsesbegrepene i større eller mindre grad (Forsvarsstaben, 2012). På 

den måten vil transaksjonsledelse i noen tilfeller være hensiktsmessig.  

Ikke-ledelse (laissez-faire) innebærer fravær av ledelse i form av at lederen viser en 

svært inaktiv atferd (Rothfelder, Ottenbacher & Harrington, 2013). Selv om ikke-ledelse kan 

likne på passiv ledelse ved unntak, så skiller det seg fra dette ved at lederen ikke griper inn 

selv når korreksjoner er påkrevd (ibid). Dette er en ledelsesstil der lederen vanligvis frasier 

seg autoritet og ansvar, utsetter eller unngår beslutningstaking (ibid).  

Lowe, Kroeck og Sivusubramanian (1996) sin metaanalyse av sammenhengen 

mellom effektiv ledelse og lederatferd tok i bruk Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ). MLQ ble utviklet av Bass og kollegaer (Avolio, Bass, & Jung, 1999; 1995) til måling 

av transformasjons- og transaksjonsledelse. Resultatene viste en signifikant sammenheng 

mellom transformasjonsledelse og ledereffektivitet.  

Kane og Tremble (2000) sin studie viser at transaksjonsledelse også kan være 

hensiktsmessig i militære sammenhenger. Resultatene indikerte at transformasjonsrettet 

atferd har en unik positiv effekt i et langsiktig utviklingsorientert perspektiv i den 

amerikanske hæren. Transaksjonsledelse hadde imidlertid effekt på målrettet, kalkulert 

innsats mot et konkret mål.   

Sánchez-Cardona, Soria og Liorens-Gumbao, (2018) undersøkte hvordan lederskap i 

form av intellektuell stimulering var relatert til positiv affekt og læring i et team. Resultatene 

viste blant annet at intellektuell stimulering har en sterk påvirkning på både læring og positiv 

affekt i et team (Sánchez-Cardona et al., 2018).  



	 11	

Selv om transaksjons- og transformasjonsledelse er sivilt utviklede teorier, så har flere 

studier vist positive sammenhenger med ledelse i militær kontekst (Bass, 2008; Kane & 

Tremble, 2000; Popper, Landau & Gluskinos, 1992) og i team som også er relevant i 

militæret (Sánchez-Cardona et al,. 2018) 

 

1.7 Militær ledelse  
I likhet med andre profesjoner, så må også Forsvaret bygge sin virksomhet på et 

fagteoretisk grunnlag (Forsvarsstaben, 2000). Fram til 1980-tallet hadde Forsvaret en 

detaljert og ordrebasert ledelsesform der lydighet var knyttet til utførelse av konkrete 

oppgaver. Dette gjaldt uavhengig av situasjonsvurdering eller hvorvidt ordren var relevant da 

den skulle utføres. Begrunnelsen for dette var å hindre uønskede konsekvenser av militær 

maktbruk (Forsvarsstaben, 2012).  

 Under denne ledelsesformen skjedde det en ulykke (Vassdalulykken) i 1986 der et 

kompani med ingeniørsoldater ble tatt av et snøskred og 16 soldater omkom (Forsvarsstaben, 

2012). En av konsekvensene av denne ulykken var at det ble stilt spørsmål knyttet til 

ledelsesstil og det ble besluttet å endre denne (Boe & Holth, 2016).  

Selv om oppdragsbasert ledelse formelt ble Forsvarets ledelsesfilosofi i 1986 

(Forsvarsstaben, 2000), tok det fortsatt noen år før den fikk gjennomslagskraft (Johnsen & 

Lunde, 2011). Den ble først beskrevet i 2000 gjennom FFOD der oppdragsbasert ledelse ble 

definert som Forsvarets nye ledelsesfilosofi (Forsvarsstaben, 2000). I Forsvarssjefens 

grunnsyn på ledelse blir det beskrevet at usikkerhet ikke kan fjernes, ettersom usikkerhet er et 

sentralt element i enhver stridshandling (Forsvarsstaben, 2012). For å kunne håndtere 

usikkerheten på best mulig måte har Forsvaret utformet en desentralisert ledelsesfilosofi. 

Tanken bak dette er at den med best mulig situasjonsforståelse skal handle selvstendig, men 

samtidig i tråd med sjefens intensjon. Men oppdragsbasert ledelse kan også omfatte bruk av 

detaljerte ordrer og kontroll, og innebærer da en veksling mellom ordrestrying og 

desentralisert handlefrihet. Det er likevel viktig at det ikke utstedes detaljerte ordrer der det 

ikke nødvendig, da dette er tempodrepende, undergraver tillitsrelasjonene i organisasjonen 

samt er ødeleggende for viljen til å ta ansvar og handle selvstendig på eget initiativ. Til tross 

for fokus på selvstendighet, initiativ og mulighet til å handle på tvers av gitte ordrer, så 

innebærer ikke dette at prinsippet om lydighet er fjernet. Men lydigheten er nå knyttet til 

sjefens intensjon, og ikke til den konkrete ordlyden i ordren (Forsvarsstaben, 2012). 
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Forsvarsstaben har også definert ledelse gjennom FFOD (2014, s.164) som ” en aktivitet hvor 

man på ulike måter forsøker å nå mål gjennom andre.” 

Med noe forsinkelse har Forsvaret dermed fulgt utviklingen i ledelsesfaget, men 

samtidig også beholdt elementer fra tradisjonell autoritær ledelse (Johnsen & Lunde, 2011). 

Forsvaret har beholdt et ideal som også omfatter sentralisering og ledelse gjennom 

kommando med vekt på adlydelse i situasjoner der det er påkrevd. Dette skiller seg fra nyere 

ledelseslitteratur som i liten grad nevner sentralisering og autoritær ledelse. En mulig 

forklaring på årsaken til at Forsvaret har beholdt deler av de tradisjonelle ledelsesformene er 

mest sannsynlig hvordan krigføring og strid påvirker atferd (Johnsen & Lunde, 2011). 

Ledelse i Forsvaret utøves i situasjoner som er preget av store fysiske og psykiske 

påkjenninger. I tillegg utøver og forvalter militære voldsbruk på statens vegne (Huntington, 

1985). Slike stridssituasjoner kan være svært belastende og gå utover evnen til å tenke og 

handle rasjonelt. Det kan i slike situasjoner være behov for en autoritær leder og innøvde 

rutiner slik at de underordnede motstår presset de blir utsatt for i ekstremsituasjoner, og 

således er i stand til å utføre sine oppgaver (Johnsen & Lunde, 2011). Forsvarets 

ledelsesfilosofi inneholder dermed elementer fra både transaksjons- og 

transformasjonsledelse, som også kan sammenlignes med Douglas McGregors (1960) teori 

om X (transaksjonsledelse) og Y (transformasjonsledelse) (Johnsen & Lunde, 2011; Gürbüz, 

Sahin & Köksal, 2014). I henhold til teori X ønsker gjennomsnittspersonen å bli ledet, unngå 

ansvar og ha trygghet (Johnsen & Lunde, 2011). Dinter (1985) beskriver at mennesker har en 

frykt for det ukjente kombinert med en tilbøyelighet til å trekke seg unna i truende 

situasjoner. I en militær sammenheng kan det derfor være hensiktsmessig å inkludere 

elementer av transaksjonsledelse (Johnsen & Lunde, 2011; Gürbüz et al., 2014).   

 

1.7.1 Profesjonsidentitet og ledelse  
I 2005 ble det besluttet å endre den norske militære identiteten fra idealisme og mot 

profesjonalisme (Eriksson, 2004). Denne profesjonsidentiteten ble nedfelt i FFOD 

(Forsvarsstaben, 2007), og ble uttrykt som en nødvendig betingelse for å øke militær 

prestasjon. Det finnes flere ulike inndelinger av den militære profesjonsidentiteten 

(Elvesveen, 2017). Et perspektiv som kan benyttes er utviklet med grunnlag i forskning som 

ligger i grensesjiktet mellom sosiologi og psykologi, men som også har tatt hensyn til 

Forsvars – og samfunnsutviklingen, norsk militær doktrine og empiriske undersøkelser 

(Johansen, Laberg & Martinussen, 2013). I henhold til dette perspektivet består 
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profesjonsidentiteten av tre dimensjoner som ikke er gjensidig utelukkende: idealisme, 

profesjonalisme og individualisme (ibid).  

Idealisme innebærer at fellesskapets beste er av større betydning enn individets 

egeninteresse samt at tjenesten blir oppfattet som et kall (Moskos, 1986). 

Profesjonalisme som begrep viser seg gjennom litteraturen å kunne bestå av et vidt 

spekter av definisjoner og forklaringer samt at det kan være vanskelig å etablere et klart 

konstrukt (Johansen, 2013, s. 20). Johansen (2013) skriver at profesjonalisme i FFOD bygger 

på ideer fra Huntington (1957), der han fremhever tre kjennetegn på profesjonalisme. Det 

første er viljen til å delta i internasjonale operasjoner. Det andre kjennetegnet dreier seg om et 

sterkt instrumentelt fokus med vekt på gjennomføring av operasjoner, mens det tredje 

kjennetegnet handler om å ha motivasjon for tjenestegjøring. Dette er knyttet til blant annet å 

ha en lagånd fremfor å tjene en overordnet hensikt.  

Individualisme kan betraktes om en kontrast til profesjonalisme og kan forenklet 

beskrives som at et individ tenker på seg selv før organisasjonen og kollektivet (Elvesveen, 

2017, s. 17). I forsvarssjefens grunnsyn på ledelse fremheves det også at en generell 

samfunnsutvikling mot økt individualisme står som motsetning til Forsvarets behov, samt at 

dette representerer en viktig lederutfordring (Forsvarsstaben, 2012). En høy grad av 

individualisme kan gi indikasjoner på at en medarbeider i mindre grad identifiserer seg med 

Forsvarets kjerneverdier og eller ser på tjenesten som et ordinært arbeid (Elvesveen, 2017). 

Både FFOD 2007 og Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse (2012) har trukket fram en 

sammenheng mellom profesjonsidentitet og ledelse. Det å bygge en sterk profesjonsidentitet 

og kultur som innebærer en identifisering med Forsvaret anses som en viktig forutsetning for 

at en militær leder skal kunne lykkes med operasjoner (ibid). Individualisme trekkes frem 

som en utfordring, og at det er en viktig lederoppgave å legge vekt på et syn som fokuserer på 

fellesskap, samhold og samarbeid i sin avdeling (ibid).   

 

1.8 Balansert lederatferd 
Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse er en konkretisering av hvordan ledere i Forsvaret 

skal utøve lederskap (Forsvarsstaben, 2012). Balansert lederatferd er som skrevet i avsnittet 

ledelse i Forsvaret operasjonaliseringen av den individuelle forutsetningen  for 

oppdragsbasert lederatferd, som denne oppgaven også omhandler. Balansert lederatferd er 

definert gjennom tre metakategorier: oppdragsfokus, samspill og utvikling, og et godt 

lederskap skal være en balanse mellom de tre metakategoriene (Forsvarsstaben, 2012). I 
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1950- årene oppsto et skifte i ledelsesforskningen fra individuelle kjennetegn hos lederen til å 

undersøke lederatferd (Skogstad, 2017). Det teoretiske grunnlaget og utgangspunktet for 

balansert lederatferd stammer fra Yukl (2012) sin hierarkiske taksonomi for lederatferd som 

er en oppsummering av mye av forskningen på lederatferd, i tillegg til å ha støtte i et teoretisk 

rammeverk. De to første kategoriene har også likhetstrekk med oppgavene å løse oppdrag og 

det å kunne ta vare på sine menn, som Wong et al. (2003) trekker frem som kritiske oppgaver 

i militært lederskap.  

Balansert ledelse dreier seg om å balansere disse tre metakategoriene (Forsvarsstaben, 

2012).  

 

1.8.1 Rollemodell 
Relasjonsorientert ledelse innebærer å utvikle menneskelige ressurser, bedre relasjoner og 

legge til rette for samarbeid (Forsvarsstaben, 2012, s. 12). I Forsvarssjefens grunnsyn på 

ledelse (2012) omhandles kategoriene rollemodell, samspill og relasjonsorientering 

sammenfallende på flere områder, og i denne oppgaven er metakategorien definert som 

rollemodell. Det beskrives blant annet at en god rollemodell skal være et godt forbilde samt 

ha gode holdninger og utvise etisk skjønn. I tillegg til å inspirere og motivere underordnede 

gjennom en god og tydelig kommunikasjon, tydelige krav- og forventningsavklaringer, 

stimulere tro på fremtiden samt involvere ansatte i beslutninger (Forsvarsstaben, 2012, s. 12). 

Dersom lederen ikke lykkes med dette vil det vises gjennom destruktiv eller fiendtlig atferd 

(Yukl, 2012).  

 

1.8.2 Oppdragsfokus 
Atferden knyttet til oppdragsorientert ledelse skal bidra til at ansatte og andre ressurser 

blir fordelt og anvendt effektivt og troverdig slik at man lykkes med et oppdrag (Yukl, 2012). 

Dette tilsvarer beskrivelsen til Forsvaret, men blir omtalt som oppdragsfokus 

(Forsvarsstaben, 2012). Urealistiske planer, uklar kommunikasjon eller overdrevent detaljert 

(micromanaging) lederatferd vil være kjennetegn på ledelse som ikke har lykkes med sitt 

oppdragsfokus (Yukl, 2012).  

 

1.8.3 Utviklingsorientering 
 Gjennom å utøve utviklingsorientert ledelse vil dette bidra til at en avdeling får økt 

fleksibilitet, kreativitet og nytenkning (Forsvarsstaben, 2012, s. 13). Dette gjøres ved at 
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lederen viser vilje og evne til å lære og utvikle seg som leder. Vedkommende skal blant annet 

identifisere trusler og muligheter, oppmuntre til kreativ tenkning, samt legge til rette for 

kollektiv læring (Forsvarsstaben, 2012, s. 13). Utviklingsorientert ledelse sammenfaller med 

Yukl (2012) sin beskrivelse av endringsorientert ledelse. Dersom ledere ikke får til dette vil 

dette bli synlig gjennom igangsetting av endring som ikke har nevneverdig effekt eller 

visjonære tilnærminger med utgangspunkt i relativt feilaktige forutsetninger (Yukl, 2012).  

 

1.9 Organisasjonskultur og subkulturer 
Det finnes mange ulike definisjoner på begrepet organisasjonskultur, men det synes å 

være en enighet om menighetsinnholdet i begrepet (Bang, 2013). Bang (2013 s. 327) 

oppsummerer litteraturen og definerer begrepet slik: ” Organisasjonskultur er de sett av felles 

normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon når medlemmene 

samhandler med hverandre og omgivelsene, og som kommer til uttrykk i medlemmenes 

handlinger og holdninger på jobben.” 

Kravene til de militære avdelingene og følgelig Forsvaret som organisasjon har 

gjennomgått betydelige endringer (Downes, 2000; Moskos, Williams & Segal, 2000). 

Forsvaret har i dag oppgaver som både er nasjonale og flernasjonale, noe som blant annet 

innebærer at de militære styrkene både gjennomfører lavintensitetsoperasjoner som for 

eksempel fredsbevaring og høyintensitetsoperasjoner som å forsvare Norge ved et direkte 

angrep. Dette stiller krav til høyere kompetanse og spesialisering på alle nivåer i Forsvaret, 

samt setter krav til god ledelse i organisasjonen (Eriksson, 2004).   

 Det militære har også gjennomgått en endring der teknologisk utvikling har hatt stor 

innflytelse på hvordan organisasjonen opererer (Wong et al., 2003). Dette må ikke tolkes 

dithen at menneskelige aspekter er blitt overflødige, eksempelvis i operasjoner i Afghanistan, 

og det militære er fortsatt avhengig av et godt lederskap (ibid).  

 Organisasjonskulturen representerer organisasjonen som helhet, men det eksisterer 

også flere mindre subkulturer innenfor denne strukturen. I de fleste organisasjoner eksisterer 

det flere kulturer som grupper innenfor rammen av den store kulturen, altså flere subkulturer 

(Kaufman, 2010). Størrelsen på en subkultur er større enn en gruppe, som ofte defineres å ha 

maksimalt ti til tolv medlemmer (Johnson & Johnson, 2005). Subkulturer kan være 

avdelinger eller profesjonskulturer som har en grunnleggende forbindelse til organisasjonens 

overordnede kultur, men også egne særtrekk, deriblant egne kjerneverdier (Egan, 2008). 

Forskningen har ofte definert organisasjonskultur som en homogen enhet (Egan, 2008), noe 
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som har blitt kritisert og ledet til en konklusjon om at mange organisasjoner har flere 

subkulturer (Hofstede, 1998; Lok, Westwood & Crawford, 2005). Det eksisterer flere nivåer 

av subkulturer, der ledelsesstil er en viktig faktor (Robertson, 2018). 

I organisasjonen Forsvaret eksisterer det blant annet ulike forsvarsgrener som Hæren, 

Sjø- og Luftforsvaret. Det kan tenkes at disse eksisterer som subkulturer med egne og unike 

karakteristika som skiller de fra hverandre, men at de samlet operer som en helhet som jobber 

om de samme overordnede mål.  

 

1.9.1 Sammenhengen mellom organisasjonskultur og ledelse 
 I organisasjoner utspiller ikke ledelse seg i et vakuum, men i en organisasjonskontekst 

(Porter & McLaughlin, 2006). En leder vil måtte forholde seg til omgivelsene, deriblant 

organisasjonskulturen (ibid).  

Ledere har dynamiske personligheter med sterke verdier og klare visjoner, og forutsatt 

at verdiene aksepteres og opprettholdes så vil medarbeiderne identifisere seg med lederens 

verdier og visjoner (Kaufman, 2010). Schein (1992) mener at ledere i en organisasjon former 

organisatoriske symboler, historie, tradisjon og normer. Ledere på et subkulturnivå har 

direkte kontakt med sine medarbeidere, og har med dette en unik mulighet til å opptre som 

rollemodell samt forme atferd og oppfatninger gjennom å oversette de organisatoriske 

omgivelsene innenfor den konteksten som de ansatte jobber under (Egan, 2008). I tillegg vil 

en leders rolle i en kulturutvikling handle mye om hvordan vedkommende håndterer 

situasjoner og kriser (Schein, 2010) 

Kultur er dynamisk og innebærer et samspill av interaksjoner med andre samt er 

formet av vår egen atferd (Schein, 2010). Schein (2010 s. 3) definerer kultur som: ”Culture 

can be thought of as the foundation of the social order that we live in and of the rules we 

abide by.” Schein (2010) hevder at ledelse og kultur er to sider av samme sak. Han mener 

også at mye av det som foregår i en organisasjon kan forstås som en interaksjon av 

subkulturer som opererer i den større konteksten av organisasjonskulturen. Disse 

subkulturene deler mange av verdiene til organisasjonen som helhet, men har også egne 

verdier, som ofte reflekterer arbeidsområde, yrke eller deres unike erfaringer (Schein, 2010). 

Schein (2010) mener dermed at mange av utfordringene i en organisasjon som blir attribuert 

til byråkrati, eksterne faktorer eller konflikter mellom ledere egentlig er et resultat på mangel 

på samarbeid og enighet mellom subkulturer. Når man skal forstå en organisasjon er det 
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følgelig viktig å ikke bare ta i betraktning den overordnete kulturen, men også identifisere 

subkulturer og deres samarbeid og enighet med hverandre (ibid).  

En organisasjonskultur oppstår i stor grad ut fra ledelsesstil, men påvirkningen er ikke 

ensidig, og kulturen i en organisasjon vil også kunne påvirke utviklingen av ledelse (Bass & 

Avolio, 2007). Det eksisterer med dette et kontinuerlig samspill mellom kulturutvikling og 

ledelse (ibid).  

 Ledere er del av samspillet som danner og omdanner organisasjonskultur. De har 

imidlertid større påvirkningskraft enn andre fordi de har makt og større innflytelse over de 

forhold som legger premissene for samspill. De legger premisser for handlingsmiljøet som gir 

føringer på atferd og erfaringer. Samtidig er ledere og deres handlinger synlige og blir tillagt 

vekt. Ledere kan ikke unndra seg kulturen. Deres valg og handlinger, eller manglende 

handlinger vil påvirke kulturen i organisasjonen, uavhengig av om det er lederens ønske eller 

vilje, og derfor også ofte på måter de ikke er seg bevisst (Hennestad, 2008). Alle handlinger 

og hendelser har i følge Pfeffer (1981) en rasjonell og en symbolsk side.  

Flere forfattere har poengtert at subkulturer i organisasjoner kan eksistere uavhengig 

av en organisasjonskultur, og at en liten arbeidsgruppe kan ha sitt eget unike sett av verdier, 

holdninger og kjennetegn (Schneider, Ehrhart & Macey, 2013; Martin, 1992). Det er også 

flere funn som gir indikasjoner på at subkulturer er viktigere enn den overordnede 

organisasjonskulturen med hensyn til organisasjonsforpliktelse (Lok & Crawford, 1999; Lok 

et al., 2005). 

Det er viktig for en velfungerende gruppe å være enige om viktige områder for 

gruppen (Festinger, 1954). Dersom gruppen ikke er enige om ledelsesstil, kan dette være en 

indikasjon på at gruppen ikke er velfungerende (Wong et al. 2003). Bliese og Halverson 

(1998) og Bliese og Britt (2001) har vist at uenighet om ledelse er relatert til lav subjektiv 

velvære blant gruppemedlemmene. Man kan ut fra dette anta at uenighet om ledelse vil være 

relatert til dårlige resultater på gruppeprosessvariabler som kommunikasjon og 

organisasjonsresultater (Wong et al. 2003). 

Det er som regel mye vanskeligere å endre kulturen i en etablert organisasjon enn å 

skape kultur i en ny organisasjon. Flere av holdningene og verdiene som personer i en 

organisasjon har til felles, er både implisitte og ubevisste (Yukl,2006). I tillegg vil kulturelt 

betingede oppfatninger kunne være vanskeligere å endre dersom de bidrar til å rettferdiggjøre 

fortid samt inneholder elementer av stolthet (ibid).De kulturelle verdiene har også innflytelse 

med hensyn til både valg av ledere og hvilke rolleforventninger de stilles ovenfor, og i en 

etablert organisasjon vil dermed kunne ha større innflytelse på ledere enn omvendt (ibid). 
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Det reises med dette spørsmål om de ansatte i de ulike forsvarsgrenene identifiserer 

seg som medlem av organisasjonen som helhet, i subgrupper eller som individer (Johansen, 

2013). Med hensyn til at Forsvaret har gått gjennom flere endringer som organisasjon 

generelt, men også knyttet til ledelse spesielt, vil det være interessant å vite om Forsvarets 

ledelsesfilosofi, oppdragsbasert ledelse, har blitt implementert i ulik grad på tvers av de tre 

forsvarsgrenene. 

 

1.10 Problemstilling  
Med utgangspunkt i eksisterende teori og empiri sammen med FMU 2016 danner dette et 

grunnlag for å se på følgende problemstilling: 

 I hvilken grad kommer balansert lederatferd faktisk til uttrykk i Forsvaret, og 

oppleves dette ulikt i de ulike forsvarsgrenene? 

 Ut fra den nevnte problemstillingen leder dette frem til følgende hypoteser:  

 Hypotese 1: Balansert lederatferd er ulikt korrelert med de tre forsvarsgrenene, og har 

høyest positiv korrelasjon med Hæren. Med det menes at ansatte i Hæren i større grad 

opplever at lederen utviser balansert lederatferd sammenliknet med ansatte i Luftforsvaret og 

Sjøforsvaret.  

 Hypotese 2: Leder som rollemodell er positivt korrelert med Hæren og Sjøforsvaret. 

Det vil si at ansatte i Hæren og Sjøforsvaret i større grad opplever at lederen opptrer som 

rollemodell sammenliknet med ansatte i Luftforsvaret og Sjøforsvaret.  

Hypotese 3: Oppdragsfokus vil være positivt korrelert med Luftforsvaret. Det vil si at 

ansatte i Luftforsvaret i større grad opplever at lederen viser et oppdragsfokus sammenliknet 

med ansatte i Hæren og Sjøforsvaret 

Hypotese 4: Utviklingsorientering vil være positivt korrelert med Hæren. Det vil si at 

ansatte i Hæren i større grad opplever at lederen viser en utviklingsorientering sammenliknet 

med ansatte i Luftforsvaret og Sjøforsvaret.  

Problemstillingen vil besvares gjennom en kvantitativ tilnærming der data fra FMU 

2016 vil bli analysert og sammenlignet for de aktuelle utvalgene, altså lederatferd i de ulike 

forsvarsgrenene.  
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2 Metode 
 

Dataene er hentet fra FMU 2016. Den enkelte ansatte i Forsvaret får gjennom undersøkelsen 

mulighet til å vurdere sin nærmeste leder på flere aspekter knyttet til lederatferd (Forsvaret, 

2016). Videre gir den Forsvaret en mulighet til å undersøke på en systematisk måte hvordan 

lederskap utøves i organisasjonen, som igjen vil gi et grunnlag for å vurdere tilstanden og 

tiltak for forbedringer (ibid). En slik undersøkelse med lederspørsmål vil også kunne bidra til 

en kultur for måling av lederatferd gjennom en mer effektiv implementering av 

Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i organisasjonen (ibid). Undersøkelsen har blitt 

gjennomført årlig siden 2007 med unntak av 2009. Det ble i 2015 besluttet at undersøkelsen 

skulle bli gjennomført annethvert år, der kortversjonen utføres i partallsår, mens 

hovedundersøkelsen gjennomføres i oddetallsår (Forsvaret, 2016). Undersøkelsen i 2016 

hadde et spesielt fokus på hvordan ansatte i Forsvaret vurderer sin nærmeste leder på 

lederskap og kultur for kontinuerlig forbedring. Dette er relatert direkte til Forsvarets 

ledelsesfilosofi (Forsvarsstaben, 2012; 2014).   

Data ble samlet inn i tidsperioden januar til februar 2016 på den enkeltes arbeidsplass 

og ble administrert elektronisk, med Confirmit som verktøy. Programvaren pålegger 

respondentene å besvare alle relevante spørsmål i undersøkelsen før undersøkelsen avsluttes, 

og innsamlingsmetoden sikrer på den måten en økt datakvalitet (Forsvaret, 2015).  

 Studien benytter kun anonymiserte registerdata og opplysningene kan ikke 

tilbakeføres til enkeltpersoner. Prosjektet er derfor ikke meldepliktig til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) (Personvernombudet, 2016).  

 

2.1 Deltakere 
2.1.1 Total populasjon  

Den totale populasjon, altså det maksimale antallet respondenter man kan innhente data 

fra for FMU, er alle som er ansatt i Forsvaret (Jacobsen, 2015). Unntatt fra teoretisk 

populasjon er ansatte som er i utenlandstjeneste og i skjulte avdelinger. Disse ansatte er 

dermed ikke en del av uttrekket og vil heller ikke fremgå i denne oppgavens resultater. 

Videre presenteres det kun ugraderte opplysninger av hensyn til beskyttelse av personellet. 

Dette medfører en begrenset beskrivelse og detaljnivå av populasjonene. Av det totale 

populasjonsgrunnlaget er det 9239 ansatte tilsvarende rundt 63% av populasjonen som har 
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besvart FMU 2016 (Forsvaret, 2016). Denne svarprosenten vurderes som høy ettersom den er 

betydelig over gjennomsnittet for denne type undersøkelser (Bauruch & Holtom, 2008).  

En populasjon og et utvalg av et slikt omfang gjør det mulig å generalisere funnene i studien 

til hele populasjonen. Blant respondentene er 18,7 prosent kvinner og 79,5 prosent menn. 

Delt inn i aldersgrupper er rundt 31 prosent 30 år eller yngre, 10 prosent fra 31-35 år, 10 

prosent fra 36-40 år, 24 prosent fra 41-50 år og 21 prosent 51 år eller eldre.  

 

2.1.2 Utvalget 
 Utvalget i denne undersøkelsen består av de tre forsvarsgrenene Hæren, Luftforsvaret og 

Sjøforsvaret. I gruppen Hæren er det 16,3% kvinner og 83,7% menn, og gjennomsnittsalder 

for gruppen er på 32,5 år med et spenn fra 19 til 67 år. Luftforsvaret består av 15 % kvinner 

og 85% menn med en gjennomsnittsalder for gruppen på 38,8 år som spenner fra 20 til 69 år. 

I Sjøforsvaret er det 15,3% kvinner og 84,7% menn, og gjennomsnittsalder på 35,5 år med et 

spenn fra 20 til 69 år.  

Størrelsen på dette utvalget er n=5523 fordelt på n=2851(Hæren), n= 511 

(Luftforsvaret) og n=1170 (Sjøforsvaret). Hæren utgjør dermed 30,9%, Luftforsvaret 16,4 % 

og Sjøforsvaret 12,7% av det totale utvalget. For hele utvalget i Hæren, Luftforsvaret og 

Sjøforsvaret utgjør 15,7% kvinner og 84,3% menn. 47,2% er 30 år eller yngre, 11,3% er 31-

35 år, 9,4% er mellom 36 og 40 år, 19,5% er mellom 41 og 50 år og 12,7% er over 51 år 

gamle. En oversikt over utvalget er fremstilt i tabell 1. 

 

Tabell 1 

Oversikt over utvalget i Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret 

 

 Hæren Luftforsvaret Sjøforsvaret Totalt 

N 2851 1511 1170 5532 

Kvinner 16,3% 15 % 15,3%  
Menn 83,7% 85 % 84,7 %  
30 år eller yngre 55,5% 34,7% 43,2 %  
31-35 år 11,5% 9% 13,6%  
36-40 år 9,3% 8,8% 10,3%  
41-50 år 15,4% 26,7% 20,2 %  
51 år og eldre 8,3% 20,8% 12,7%  
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Som man kan se av tabell 1 så utgjør Hæren en vesentlig del av utvalget sammenliknet med 

Luft – og Sjøforsvaret. Det ses også en relativ lik kjønnsfordeling. 

 

2.2 Måleinstrumenter 
Spørsmålene i FMU er delt inn i flere deler med ulike temaer. For 2016 ble kun de 

delene som måler lederskap og kultur for kontinuerlig forbedring administrert. FMU 2016 tar 

utgangspunkt i tre fokusområder knyttet til lederskap: balansert lederatferd, oppdragsbasert 

ledelse og ledere som mobiliserer til gjennomføring. Disse er avmerket i figur 2. Denne 

oppgaven undersøker data fra et av disse temaene, balansert lederatferd, markert i grått.  

 

 

 
 

Figur 2. Oversikt over temaer i FMU 2016 
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2.3 Balansert lederatferd 
Balansert lederatferd er målt gjennom tolv spørsmål fra Forsvarets 

lederutviklingsverktøy 360-MIL. 360-MIL er en strukturert tilbakemeldingsmetode fra flere 

kilder på viktige lederferdigheter. Verktøyet gir en systematisk tilbakemelding fra 

overordnede, sideordnede og underordnede på deltakerens lederatferd (Bjørnson, 2018). Det 

er flere studier som viser at bruk av 360 som verktøy er viktig i utvikling av lederferdigheter 

samt at det har en positiv effekt på lederteam og organisasjonens prestasjoner (Hazucha, 

Hezlett & Schneider, 1993; Walker & Smither, 1999) 

 Spørsmålene er delt inn i tre metakategorier: rollemodell, oppdragsfokus og 

utviklingsorientering. Hver av disse måler ulike kriterier for balansert lederatferd. De 12 

påstandene er en sammenstilling av totalt 64 påstander fordelt på 12 begreper (Forsvaret, 

2015). Påstandene til hver kategori er fremstilt i tabell 2.  

 

Tabell 2 

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen som måler balansert lederatferd 

 

Spørsmålene er vurdert etter en Likert-skala fra én ti syv der én er ”helt uenig” og syv er 

”helt enig”. Spørsmålene to og fire i kategorien rollemodell er reversert.  

 

2.4 Reliabilitet og validitet 
Undersøkelsens reliabilitet kan beregnes på flere ulike måter og intern konsistens målt 

med Cronbach alfa er en av de mest utbredte og benyttet for de ulike skalaene basert på dette 

Rollemodell  Oppdragsfokus  Utviklingsorientering  

Viser respekt for andre personer Sjekker at fremdriften 

opprettholdes i arbeidet 

Leter aktivt etter innsats som kan 

berømmes 

Prioriterer sine egne 

karrierebehov fremfor 

organisasjonens behov 

Fokuserer på at resultatene er i 

samsvar med målsettingene 

Oppfordrer til kreativitet 

Er ærlig og oppriktig Tydeliggjør hvem som har 

ansvaret for hva 

Utfordrer sine medarbeidere til å 

utvikle seg faglig 

Handler uten å konsultere med 

oss 

Tar tak i problemer når de 

oppstår 

Stimulerer sine medarbeidere til 

å tenke på egenhånd 
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utvalget. Skalaen balansert lederatferd består av 12 begreper (a=.80). Subskalaen rollemodell 

består av fire begreper (a =.79), subskalaen oppdragsfokus av fire begreper (a=.87) og 

subskalaen utviklingsorientering også av fire begreper (a=.88). Verdier bør være over .70 for 

å være tilfredsstillende (Cronbach & Meehl, 1955). 

Validitet til et måleinstrument kan relateres til om de begreper som studeres, virkelig 

representerer de begrepene som man vil undersøke (Martinsen,2005). Validering foregår over 

tid gjennom en vitenskapelig prosess, og validiteten til et begrep er følgelig ikke enten eller, 

men heller grader av validitet avhengig av hvor omfattende begrepene er studert (ibid).  

 

2.5 Statistiske analyser 
IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versjon 25 er anvendt til de 

statistiske analysene. Først ble ulike deskriptive og manglende data undersøkt og vurdert 

(Pallant, 2016). Videre ble reliabiliteten for de ulike skalaene vurdert gjennom å regne 

internkonsistens ved Cronbachs alfa (Ringdal, 2013). Deretter ble dataene undersøkt for å 

vurdere normalfordeling (skewness og kurtosis) samt identifisere utliggere (Pallant, 2016). 

For å undersøke forskjeller mellom grupper ble enveis- variansanalyser (ANOVA), post-hoc-

analyser (Tukey HSD) og effektstørrelser (Cohen´s d) beregnet. 

 Frafall eller manglende svar kan redusere utvalgets representativitet, og det er av den 

grunn viktig å undersøke om frafallet er systematisk (Pallant,2016). Manglende svar ble 

undersøkt gjennom missing value analysis (Pallant, 2016). Det er fire hovedårsaker som 

begrunner frafallet i FMU 2016. Den første årsaken skyldes ansatte som er deployert til 

utlandet. Forsvaret har valgt bort disse ansatte som respondenter ettersom tilgangen til 

relevante datasystemer til å administrere og besvare undersøkelsen er redusert eller bortfalt. 

Ansatte som tjenestegjør i skjulte avdelinger er den andre årsaken til frafall. Disse ansatte er 

ikke inkludert grunnet skjermingsbehov. Den tredje og fjerde årsaken skyldes ansatte som 

ikke ønsker å besvare undersøkelsen og ansatte som bevisst eller ubevisst ikke besvarer 

undersøkelsen uavhengig av begrunnelse.  

Svarprosenten er som beskrevet i avsnitt total populasjon på rundt 63% og missing 

value analysis viser en manglende svarprosent på 1.8 i et utvalg med totalt antall 

respondenter på rundt n= 9239 og for utvalget i de tre forsvarsgrenene er på n= 5532. Dette 

tilsier at frafallet ikke har påvirket utvalget i den utstrekning at det har forårsaket skjevhet 

ved de demografiske variablene (Ringdal, 2013).  

 Intern konsistens for skalaene er beregnet ved hjelp av Cronbach alfa (a) (Field, 
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2013). Alle skalaene ligger over .70 og gir tilstrekkelig reliabilitet (Cronbach & Meehl, 

1955).  

 Deretter ble deskriptiv statistikk utarbeidet for å beregne blant annet for å beregne 

spredning blant respondentene og identifisere utliggere (Pallant, 2016).  

 Enveis-variansanlyse (ANOVA) og post-hoc- analyser, Tukey´s Honestly Significant 

Different test (Tukey´s HSD) ble brukt til å undersøke forskjeller mellom grupper. En 

variansanalyse (ANOVA) kan gi informasjon om forskjellene mellom forsvarsgrenene er 

signifikante, men vil ikke kunne vise akkurat hvor forskjellene ligger. Tukey´s HSD er en av 

flere metoder som kan anvendes for å få informasjon om hvilke grupper som har ulik 

gjennomsnittskåre (Pallant, 2016). Alle testene ble utført to-halet. 

 Ettersom utvalget i denne undersøkelsen er relativt stort, så vil selv små forskjeller 

mellom grupper kunne gi statistisk signifikante resultater (Pallant, 2016).  

For å undersøke den relative størrelsen på forskjellen mellom gruppene vil jeg 

beregne effektstørrelser. Det eksisterer både standardiserte og ustandardiserte metoder for 

utregning av effektstørrelser, og valg av metode kan være utfordrende da de har ulike styrker 

og svakheter (Coe, 2002). I denne oppgaven vil effektstørrelsen bli beregnet ut fra Cohen´s d. 

Cohen´s d er en standardisert metode som tar utgangspunkt i differansen mellom 

gjennomsnittene, og uttrykker denne med standardavvik som måleenhet (Pallant, 2016):  

 

Cohen's d:   δ=µ2−µ1 

  σ 

 

I følge Cohen (1988) sine retningslinjer er en d = .20 liten, .50 middels og .80 en stor 

effekt. Tilsvarende for korrelasjoner så anses r =.10 liten, .30 middels og .50 stor 

(Cohen,1988). 

  Alder og kjønn ble benyttet som kontrollvariabler ettersom det er flere 

kontrollvariabler som kan ha en innflytelse på oppfattelsen av ledelse. Alder korrelerer med 

erfaring som igjen kan påvirke hvordan andres atferd oppfattes (Yukl, 2012), og kjønn er 

anvendt ettersom undersøkelser indikerer at menn og kvinner kan oppfatte ledere ulikt 

(Looney, Robinson, Krupius, Lucart & Diedrich, 2014).  
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2.6 Spesielle forutsetninger for variansanalyser 

(ANOVA) 
Gjennomføring av en variansanalyse (ANOVA) krever at flere generelle 

forutsetninger er innfridd (Pallant, 2016). Den første forutsetningen omhandler level of 

measurement, det vil si en forutsetning om at den avhengige variabelen er målt på et intervall 

– eller rationivå. Som skrevet i avsnittet balansert lederatferd er spørsmålene vurdert etter en 

Likert-skala på intervallnivå. Videre forutsettes det at resultatene er hentet ved bruk av et 

tilfeldig utvalg fra populasjonen. Utvalgslisten er blitt utarbeidet fra de offisielle 

årsverkstellingene i Forsvaret (Forsvaret, 2013). Samt at skårene er normalfordelte. Dataene i 

denne undersøkelsen er ikke normalfordelte, men dersom utvalget er stort nok (over 30 

personer), så er det ikke nødvendig at dette kravet blir innfridd (Pallant, 2016). Ved 

identifisering av utliggere, var forskjellene mellom gjennomsnittet og 5% trimmed mean små 

for samtlige skalaer og ble derfor inkludert i videre analyser (Pallant, 2016).  

 Den viktigste forutsetningen er kravet om uavhengighet ved at svarene representerer 

den enkeltes syn og ikke påvirkes av andre (Pallant, 2016). FMU er administrert digitalt på 

hver enkelt arbeidsplass og det er dermed lite sannsynlig at svarene representerer noe annet 

enn den enkeltes svar.  

 Alle de nødvendige forutsetningene for å gjennomføre en variansanalyse (ANOVA) 

er overholdt og dataene kan følgelig bruket til å signifikansteste gjennomsnittsforskjellene 

mellom gruppene. 
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3 Resultater 
 

I dette kapittelet vil det innledningsvis bli presentert deskriptiv statistikk og 

korrelasjonsanalyser. Dette for å synliggjøre fordelingen og styrken til variablene. Deretter 

presenteres resultatene fra enveis-variansanalyser (ANOVA) og post-hoc-analyser (Tukey 

HSD). Dette for å undersøke forskjeller mellom gruppene. Avslutningsvis beskrives 

effektstørrelsene  (Cohen´s d),  for å undersøke den relative størrelsen på forskjellen mellom 

gruppene.  

 

3.1 Deskriptiv statistikk og korrelasjoner for variablene 
Gjennomsnitt (M), standardavvik (SD), reliabilitet (a) og korrelasjoner (r) mellom 

lederskalaene og kontrollvariablene for utvalget i denne studien er presentert i tabell 3. 

Balansert lederatferd er kodet som 1 i tabellen, rollemodell som 2, oppdragsfokus som 3 og 

utviklingsorientering som 4. 

Korrelasjon er et mål på styrken og retningen mellom to variabler og styrken av en 

korrelasjon blir ofte målt i en korrelasjonskoeffisient (Pallant, 2016). Denne oppgis som et 

tall mellom -1 og 1 og en korrelasjon nær null betyr at det ikke eksisterer noen sammenheng 

mellom de to variablene (ibid). En positiv korrelasjonskoeffisient betyr at det er en positiv 

sammenheng, mens en negativ korrelasjonskoeffisient betyr at det er en negativ sammenheng 

(ibid).  Det eksisterer ulike tilnærminger til tolkning av korrelasjonskoeffisienter. Cohen 

(1988) har foreslått følgende retningslinjer uavhengig av negativt eller positivt fortegn: r = 

.10 til .29 tilsvarer en liten korrelasjon, r = .30 til .49 tilsvarer en middels, og r = .50 til 1.0 

viser til en stor korrelasjon.  

Det ble i henhold til Cohens (1988) kriterier ikke funnet noen signifikante 

korrelasjoner mellom kjønn og skalaene for ledelse, mens det var noen få signifikante 

korrelasjoner mellom alder og ledelse. Men disse var svært lave. Den største korrelasjonene 

var mellom alder og skalaen rollemodell (r=-.12**), som gir en indikasjon på at jo eldre 

medarbeideren er, jo lavere grad oppfattet grad av lederen som rollemodell. Men også denne 

korrelasjonen var svært lav. Ettersom kjønn og alder hadde svært liten betydning for 

vurdering av lederatferd, ble ikke disse variablene analysert videre når analysene mellom 

forsvarsgrenene ble analysert.  
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 Tabell 3 

Deskriptiv statistikk og korrelasjoner for variablene i studien 

Note. N= 5532. Alle forsvarsgrenene (gruppene Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret slått sammen. aKjønn er 

kodet slik: 0= kvinne, 1=mann. * p < .05 ** p < .01 (to-halet test). 
 

Som det fremgår av tabell 3 så er balansert lederatferd kodet som 1, rollemodell som 2, 

oppdragsfokus som 3 og utviklingsorientering som 4. Alle skalaene har en a over .70 og 

dermed en tilstrekkelig reliabilitet (Cronbach & Meehl, 1955). Det ses svært små 

korrelasjoner mellom kjønn og skalaene for lederatferd, men etter Cohen (1988) sine regler 

foreligger det en liten negativ korrelasjon mellom alder og skalaen rollemodell.  

 

3.2 Variansanalyser (ANOVA) 
Fire enveis variansanalyser (ANOVA) ble gjennomført for å undersøke forskjellene 

mellom de tre forsvarsgrenene for de ulike skalaene for lederatferd. Videre ble post-hoc-

analyser (Tukey HSD) utført for å undersøke forskjellene mellom to og to grupper.  

En enveis variansanalyse (ANOVA) utført på de tre forsvarsgrenene resulterte i en 

signifikant hovedeffekt på skalaen balansert lederatferd, F(2,5529) = 16,82, p<.05, Mse=16,19. 

Enveis variansanalyse (ANOVA) også utført på de tre forsvarsgrenene resulterte i en 

signifikant hovedeffekt på skalaen rollemodell, F(2,5529) =7.85, p<.05, Mse=7,59. Den tredje 

variansanalysen utført på de tre forsvarsgrenene (ANOVA) viste en signifikant hovedeffekt  

på skalaen oppdragsfokus, F(2,5529) =13,77, p<.05., Mse=19,38. Avslutningsvis viste den fjerde 

  a M SD 1 2 3 4 
Kjønna - - - .02 .03* .02 .02 

Alder - 34.88 11.64 -.08** -.12** -.05 -.06** 

1- Balansert	lederatferd	 .80 5.07 .98  .69** .87** .91** 

2- Rollemodell	

	

.79 5.05 .98 .69**  .44** .46** 

3- Oppdragsfokus	 .87 5.31 1.19 .89** .44**  .70** 

4- Utviklingsorientering	 .88 5.01 1.28 .91** .46* .70**  
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variansanalysen (ANOVA) også utført på de tre forsvarsgrenene en signifikant hovedeffekt 

på skalaen utviklingsorientering, F(2,5529) =18,31, p<.05, Mse=29,79.  

 Variansanalysene viste med dette signifikante forskjeller for samtlige lederskalaer og 

post-hoc-analyser (Tukey HSD) ble gjennomført (Pallant, 2016).  For skalaen balansert 

lederatferd ses en signifikant forskjell mellom Hæren og Luftforsvaret, MI-J= .17, p<.05=.000 

og mellom Hæren og Sjøforsvaret, MI-J=.11, p<0.5=.003, men ikke mellom Luft –og  

Sjøforsvaret, M1-J=-.06, p<.05= .249. For skalaen rollemodell ses kun signifikante forskjeller 

mellom Hæren og Sjøforsvaret, MI-J= -.13, p<.05 =.000 og ikke mellom Hæren og 

Luftforsvaret ,MI-J= .07, p<.05 =.088 eller mellom Sjøforsvaret og Luftforsvaret, MI-J= .06, 

p<.05=.202. Mens for skalaen oppdragsfokus ses en signifikant forskjell mellom Hæren og 

Luftforsvaret, MI-J=.19, p<.05=.000, og Hæren og Sjøforsvaret, MI-J= .11, p<.05=.019, men 

ikke mellom Sjøforsvaret og Luftforsvaret, MI-J= -.08, p<.05 =.215 . Avslutningsvis for 

skalaen utviklingsorientering ses en signifikant forskjell mellom alle gruppene, det vil si 

mellom Hæren og Luftforsvaret, MI-J=.24, p<.05 =.000, Hæren og Sjøforsvaret, MI-J=.11, 

p<.05=.039 samt Luft - og Sjøforsvaret, MI-J= -.14, p<.05=.017. 

Resultatene er presentert i tabell 4 og i figur 3 til 6 viser en sammenlikning av 

gjennomsnittskårene (M) for de ulike skalaene fordelt på de tre forsvarsgrenene.  

I figur 3 til 6 er forsvarsgrenene på X-aksen og gjennomsnittskåre (M) på Y-aksen.  

Tabell 5 viser resultatene av post-hoc-analyser (Tukey HSD) for forsvarsgrenene.  

 

Tabell 4 

Resultatene av variansanalyser (ANOVA) for forsvarsgrenene 

Variabler Hæren Luftforsvaret Sjøforsvaret ANOVA 

 n= 2861 n= 1511 n= 1170  

 M SD M SD M SD F 

Balansert lederatferd 5.14 0.96 4.96 0.98 5.02 1.04 16.82* 

Rollemodell 5.10 0.94 5.03 1.09 4.97 1.06 7.85* 

Oppdragsfokus 5.39 1.16 5.20 1.19 4.85 1.23 13.77* 

Utviklingsorientering 5.10 1.24 4.85 1.23 5.19 1.33 18.31* 
* Enveis variansanalyser (ANOVA) indikerte forskjeller på p<.05-nivå. 
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Det fremgår av tabell 4 at resultatene av variansanalysene viser signifikante hovedeffekter for 

både balansert lederatferd og metakategoriene rollemodell, oppdragsfokus og 

utviklingsorientering.  

 

 

 

 
Figur 3. Oversikt over skåre (M) balansert lederatferd for de ulike forsvarsgrenene 

 
Figur 3 viser gjennomsnittskårene for skalaen balansert lederatferd i de tre forsvarsgrenene 

Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Balansert lederatferd er som forventet høyest positivt 

korrelert med Hæren. 

 

 

 

 

 

 

4,85

4,9

4,95

5

5,05

5,1

5,15

5,2

Hæren Luftforsvaret Sjøforsvaret

Balansert lederatferd

G
je
n
n
o
m
s
n
it
ts
v
e
r
d
ie
r
	f
o
r
	le

de
rs

til
er

Forsvarsgrener



	30	

 
Figur 4. Oversikt over skåre (M) rollemodell for de ulike forsvarsgrenene 

 

Figur 4 viser gjennomsnittskårene for skalaen rollemodell i de tre forsvarsgrenene Hæren, 

Luftforsvaret  og Sjøforsvaret.  Gjennomsnittskåren er høyest for Hæren og er i tråd med 

antagelsen. Sjøforsvaret har imidlertid den laveste gjennomsnittskåren, noe som ikke var 

forventet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Oversikt over skåre (M) oppdragsfokus for de ulike forsvarsgrenene 

 
 
Figur 5 viser gjennomsnittskårene for oppdragsfokus for de tre forsvarsgrenene Hæren, 
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Luftforsvaret  og Sjøforsvaret. Figuren viset at gjennomsnittskåren er lavest for Luftforsvaret 

og er ikke i samsvar med antagelsen. Hæren har også her den høyeste gjennomsnittskåren.  

 
 
 
 

 

 
Figur 6. Oversikt over skåre (M) utviklingsorientering for de ulike forsvarsgrenene 

 

Figur 6 viser gjennomsnittskårene for skalaen utviklingsorientering i de tre forsvarsgrenene 

Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Gjennomsnittskårene for skalaen er i tråd med 

antagelsen høyest for Hæren. 
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Tabell 5 

Resultater av post-hoc-analyser (Tukey HSD) for forsvarsgrenene 
Forsvarsgren 

(I) 

Forsvarsgren (J) MD(I-J) 

Balansert 

lederatferd 

Sig. MD (I-J) 

Rollemodell 
Sig. MD (I-J) 

Oppdragsfokus 
Sig. MD (I-J) 

Utviklingsorientering 
Sig. 

Hæren      Luftforsvaret .17* .000 .07 .088 .19* .000 .24* .000 

 Sjøforsvaret .11* .003 -.13* .000 .11* .019 .11* .039 

Luftforsvaret Hæren         

 Sjøforsvaret -.06 .249 .06 .202 -.08 .215 -.14* .017 

* Post-hoc analyser (Tukey HSD) indikerte signifikante forskjeller på * p<.05-nivå 

Resultatene av post-hoc-analysene (Tukey HSD) for forsvarsgrenene viser signifikante forskjeller mellom to og to forsvarsgrener på flere av 

skalaene.
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3.3 Effektstørrelser 
Cohen´s d ble beregnet som mål på effektstørrelse mellom to og to grupper. 

Resultatene er presentert i tabell 6, og forskjellene i form av Cohen´s d kan beskrives som 

små.  

 
Tabell 6 
Effektstørrelser (Cohen´s d) for forsvarsgrenene 

 
 
Tabellen viser at det er svært små effektstørrelser mellom to og to forsvarsgrener. For 

metakategorien rollemodell ses en effektstørrelse på d=.22 mellom Hæren og Sjøforsvaret, 

som etter Cohen (1988) sine tolkningsregler kan beskrives som liten. For øvrige 

metakategorier er samtlige mindre enn d =.2 og kan karakteriseres som svært små (Walker, 

2007).  

Variabler Hæren og 
Luftforsvaret 

Hæren og 
Sjøforsvaret 

Luftforsvaret og 
Sjøforsvaret 

Balansert ledelse .19 .12 -.06 
Rollemodell .07 .22 .06 
Oppdragsfokus .16 .09 -.07 
Utviklingsorientering .18 .06 -,19 



	34	

4 Diskusjon 
 

4.1 Hypotese 1. Balansert lederatferd 
Den første analysen av hypotesen om at balansert lederatferd oppfattes ulikt i de tre 

forsvarsgrenene og at ansatte i Hæren opplever dette i størst grad viste signifikante funn. 

Resultatene viste at Hæren (M=5.14) skiller seg signifikant fra både Luftforsvaret (M=4.96) 

og Sjøforsvaret (M=5.02) når det gjelder opplevelsen av grad av balansert lederatferd, men 

Sjø -og Luftforsvaret skiller seg ikke signifikant fra hverandre.  

Hypotesen ble med dette delvis støttet ved at en av forsvarsgrenene skiller seg fra 

begge de to andre i grad av opplevd balansert lederatferd. Det at Luft- og Sjøforsvaret ikke 

skiller seg signifikant fra hverandre er imidlertid noe overraskende. I henhold til Mastroianni 

(2005) var det blant annet forventet at Luftforsvaret skulle skille seg spesielt ut sammenlignet 

med både Hæren og Sjøforsvaret, men resultatene viser at Luftforsvaret kun opplever 

balansert lederatferd ulikt fra Hæren og ikke Sjøforsvaret. Resultatene viste imidlertid at 

Luftforsvaret opplever lavest grad av balansert lederatferd av de tre forsvarsgrenene. Dette er 

i tråd med Mastroianni (2005) og Dragnes et al., (2017) sitt resonnement der det trekkes frem 

at ansatte i Luftforsvaret får mindre opplæring i ledelse sammenliknet med Hæren og 

Sjøforsvaret, som igjen kan resultere i at Luftforsvaret har noe mindre fokus på ledelse i sin 

utdanning.  

Dette forklarer likevel ikke forskjellen mellom Sjøforsvaret og Hæren. Dette resultatet 

kan imidlertid henge sammen med Johansen (2013) sine funn som viste at Hæren har en 

høyere grad av profesjonalisme sammenlignet med både Luft- og Sjøforsvaret. Funnene til 

Elvesveen (2017) indikerer at grad av profesjonalisme henger positivt sammen med grad av 

kollektiv identifisering. I militære avdelinger vektlegges behovet for blant annet samhold og 

samarbeid samt at oppdragsbasert ledelse innebærer lederskap som en kollektiv prosess 

(Forsvarsstaben, 2012).  

 

4.2 Hypotese 2. Rollemodell 
Studiens andre hypotese om at ansatte i Hæren og Sjøforsvaret i større grad 

sammenliknet med ansatte i Luftforsvaret oppfatter at lederen opptrer som en rollemodell ble 

ikke støttet. Resultatene viste at ansatte i Hæren (M =5.10) i størst grad opplever lederen som 

rollemodell og denne forsvarsgrenen skiller seg signifikant fra Sjøforsvaret (M=4.97), men 
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ikke fra Luftforsvaret (M=5.03). Sjøforsvaret skilte seg heller ikke signifikant fra 

Luftforsvaret.  

Ettersom Sjøforsvaret skilte seg signifikant fra Hæren vil det også vise seg i en eller 

flere av metakategoriene, ettersom de samlet utgjør kategorien balansert lederatferd.  

Det at Hæren i størst grad opplever lederen som rollemodell er i samsvar med 

resultatene til Johansen (2013) vedrørende profesjonalisme. Dersom Hæren har en høyere 

identifikasjon med fellesskapet, så vil dette kunne få utslag med hensyn til lederens lojalitet 

overfor bestemmelser, normer eller gruppe (Elvesveen, 2017). Dette kan igjen gå utover 

lederatferd knyttet til rollemodellperspektivet i balansert lederatferd (ibid).  

I offisersutdanningen ved Krigsskolen vektlegges tre nøkkelroller som en offiser må 

beherske; troppsfører, utdanningsplanlegger og forvalter. Samtlige roller reflekterer den 

militære profesjon, men rollen som troppsfører har størst likhet med militære operasjoner, 

som er kjernen i den militære profesjon (Boe & Hjortmo, 2017). Det kan med dette tenkes at 

utdanningen ved Krigsskolen gir ansatte i Hæren et fortrinn gjennom en utdanning som har et 

betydelig fokus på rollen som troppsfører og dermed også utdanner gode rollemodeller.   

 Det er imidlertid overraskende at Sjøforsvaret opplever at lederen opptrer som 

rollemodell i lavest grad sammenliknet med de to andre forsvarsgrenene. En mulighet er at 

pilotene blir ansett som de viktige lederne i Luftforsvaret og på den måten har man kanskje 

tydeligere rollemodeller i denne forsvarsgrenen.  

 

4.3 Hypotese 3. Oppdragsfokus 
Den tredje hypotesen om at ansatte i Luftforsvaret i større grad oppfatter at lederen 

viser et oppdragsfokus sammenliknet med ansatte i Hæren og Sjøforsvaret ble ikke støttet.  

Resultatene viste at ansatte i Hæren (M=5.39) opplever størst grad av oppdragsfokus, 

og viste signifikant forskjell sammenliknet med både Sjøforsvaret (M=4.85) og Luftforsvaret 

(M=5.20). Sjø- og Luftforsvaret skilte seg imidlertid ikke signifikant fra hverandre.  

 Det at ansatte i Luftforsvaret ikke opplever det største oppdragsfokuset er 

overraskende med hensyn til antagelsen om et større oppdragsfokus i en forsvarsgren med et 

stort fokus på teknologi og det å lære piloter å fly (Mastroianni, 2005). Det støttes imidlertid 

av Elvesveens (2017) antagelse om at høy grad av individualisme kan bidra til mindre vilje til 

innsats og engasjement med hensyn til felleskapets oppgaver. Og at dette har fått utslag i 

oppfattelse av oppdragsfokus i Luftforsvaret.  
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4.4 Hypotese 4. Utviklingsorientering 
Den fjerde og siste hypotesen om at ansatte i Hæren i større grad oppfatter at lederen 

viser en utviklingsorientert atferd sammenliknet med ansatte i Luftforsvaret ble ikke støttet.  

Analysene viste at ansatte i Sjøforsvaret (M=5.19) opplever størst grad av 

utviklingsorientering sammenliknet med både Hæren (M=5.10) og Luftforsvaret (M=4.85). 

Resultatene viste signifikante forskjeller mellom alle tre forsvarsgrener.  

Det er noe overraskende at Hæren ikke opplever størst grad av utviklingsorientert 

ledelse med hensyn til Johansen (2013) sine funn som viste at Hæren er høyere enn både Sjø- 

og Luftforsvaret på profesjonalisme samt lavere enn Sjøforsvaret på individualisme. 

Individualisme står i kontrast til fellesskap, samhold og samarbeid, som igjen vil kunne henge 

sammen med fokus på blant annet kollektiv læring som henger sammen med 

utviklingsorientert ledelse (Forsvarsstaben, 2012). I tillegg opplever ansatte i Hæren størst 

grad av balansert lederatferd samlet samt på metakategoriene rollemodell og oppdragsfokus. 

Dette gir indikasjoner på at ansatte i Hæren opplever størst grad av transformasjonell 

ledelsesstil.  

Jung, Schow og Wu (2003) sin litteraturgjennomgang ga  resultater som viste at 

transformasjonsledelse korrelerer positivt med innovasjon i en organisasjon. Innovasjon er 

videre relatert til kreativitet og nytenkning i utviklingsorientert ledelse (Forsvarsstaben, 2012; 

Jung et al.,2003). Samtlige doktriner for forsvarsgrenene presiserer også viktigheten av evnen 

til fri og kreativ problemløsning (Forsvarsstaben, 2002; 2004; 2015). Utviklingsorientert 

ledelse innebærer imidlertid også å stimulere de ansatte til å tenke på egen hånd samt utfordre 

ansatte til å utvikle seg faglig (Forsvaret, 2016). Forsvarets doktrine for maritime operasjoner 

(2015) beskriver at fartøy ofte opererer alene over tid og at dette krever at ledere har evnen til 

å utholde ensomhet, samt et lederskap som også medfører en ivaretakelse av lederen. Dette 

fordrer igjen at ”hvert enkelt teammedlem er i stand til å følge med på og ivareta de 

grunnleggende behov som omsorg, forpliktelse, oppdragsfokus og kritisk tenkning” 

(Forsvarsstaben, 2015, s. 124). Dette kan gi indikasjoner på at Sjøforsvaret har et noe større 

fokus på noen av aspektene ved utviklingsorientert ledelse.  

 

4.5 Oppsummering 
Resultatene viste statistisk signifikante resultater for flere forskjeller mellom de tre 

forsvarsgrenene. Dette var å forvente med hensyn til at forsvarsgrenene har ulike 

arbeidsområder, yrker og erfaringer, som i følge Schein (2010) resulterer i at Hæren, Luft- og 
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Sjøforsvaret har egne verdier som vil kunne påvirke lederatferd. Dette er spesielt aktuelt for 

Forsvaret ettersom organisasjonen har vært gjennom store endringer de siste 20-30 årene, 

med hensyn til blant annet ledelsesfilosofi (Downes, 2000; Moskos, Williams & Segal, 

2000), og at det har krevd en implementering som man kan anta ble gjort i noe ulik grad i de 

tre forsvarsgrenene.  

Transformasjonsledelse kan også ha ulike effekt avhengig av blant annet gruppe 

(Keller, 1992) og organisasjonsklima (Howell & Avolio, 1993; Jung, Chow & Wu, 2003). 

Disse faktorene påvirker også de ansattes oppfatning av eksempelvis karisma hos leder 

(Pastor, Meindl & Mayo, 2002). Videre skriver Lunde, Edström og Matlary (2009) at ulike 

typer avdelinger vil utvikle ulik militær profesjonskultur, og at dette vil være knyttet til 

operasjoner og funksjoner de utfører. Samt at den militære profesjonskulturen avviker i større 

eller mindre grad fra kultur og identitet i de ulike delene av Forsvaret.  

Shamir, Goldberg-Weill, Breining, Zakay og Popper (2009) gjorde en studie der de 

undersøkte den teknologiske påvirkningen på lederskap i militære subkulturer. Gjennom å 

sammenlikne 24 infanterikompanier i hæren med 21 stridsvognkompanier i kavaleriet i det 

israelske forsvaret, fant de at ledere i infanteriet hadde en mer åpen holdning ovenfor sine 

medarbeidere. I tillegg til at sosial avstand ble nedtonet og de utviste i større grad en 

støttende ledelsesstil. Ledere i kavaleriet på sin side viste en mer formell ledelsesstil og 

fokuserte mer på planlegging, orden og regler (ibid).  

Analysene viste statistisk signifikante resultater, og det neste spørsmålet er hvilken 

praktisk betydning disse resultatene medfører? 

 

4.6 Praktisk signifikans 
Signifikante resultater innebærer at resultatene i undersøkelsen sannsynligvis ikke er 

tilfeldige (Howell, 2013). Selv om forskjellene sannsynligvis ikke er tilfeldige gir imidlertid 

ikke signifikansanalyser svar på hvorvidt forskjellene er viktige eller ikke. I tillegg er det i 

denne studien analysert et stort utvalg, og selv små forskjeller kan gi signifikante resultater, 

også om forskjellene mellom gruppene skulle være av liten praktisk betydning (Pallant, 

2016).  

Effektstørrelsen er beregnet med Cohen´s d, og en liten effektstørrelse viser at det er 

en reell forskjell, men som kun kan ses gjennom å studere fenomenet nøye. Dette innebærer 

at dersom to gruppers gjennomsnitt ikke avviker .2 standardavvik eller mer, så er forskjellen 

triviell, selv om den er statistisk signifikant (Walker, 2007) 
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I denne studien er den faktiske forskjellen i gjennomsnittskårene mellom 

forsvarsgrenene veldig små. Med unntak av for metakategorien rollemodell ved 

sammenlikning av Hæren og Sjøforsvaret (d=.22), var alle effektstørrelser mindre enn d=.2. 

Dette gir indikasjoner på at resultatene ikke viser noen reell forskjell (Walker, 2007).   

 I Forsvarets doktrine for landoperasjoner (2004), doktrine for maritime operasjoner 

(2015) og doktrine for luftoperasjoner (2002) presiseres det at alle avdelinger følger 

ledelsesfilosofien til Forsvaret; oppdragsbasert ledelse (Forsvarsstaben, 2002; 2004; 2015). 

Resultatene kan med dette gi en indikasjon på at de ulike forsvarsgrenene i relativt lik grad 

har implementert ledelsesfilosofien til Forsvaret. Bass (1999), gjengitt etter Sarros, Cooper 

og Santora (2008) mener at en organisasjonskultur som ønsker å være transformasjonell er 

avhengig av at toppledelsen artikulerer endringene som kreves. Samt at atferden til 

toppledere blir et symbol på organisasjonens kultur. Sarros et al. (2008) hevder med grunnlag 

i dette at det er toppledelsen som er i posisjon til å påvirke og endre organisasjonskulturer. 

Forsvarets fellesoperative doktriner og doktriner for de ulike forsvarsgrenene kan indikere at 

toppledelsen har vært tydelige på hvilken organisasjonskultur blant annet i form av ledelse 

som skal gjelde for organisasjonen som helhet, men også i de ulike avdelingene. Det kan også 

gi indikasjoner på at lederne på subkulturnivå gjennom direkte kontakt med sine 

medarbeidere, har lykkes i å oversette de organisatoriske omgivelsene innenfor den 

konteksten som de ansatte jobber under (Egan, 2008) 

Imidlertid gir ikke statistiske signifikante resultater eller effektstørrelser noen garanti 

for den reelle betydningen av resultatene. Det foreligger ikke en faglig konsensus i valg av 

effektstørrelsesmål og tolkningen av disse resultatene (Lakes, 2013). Thompson (2007) 

hevder at tolkningsverdiene til Cohen (1988) er vilkårlige og dermed heller ikke bør tolkes 

for rigid. Forskning på intervensjoner i forbindelse med utdanning spesielt med hensyn til 

mål av prestasjoner hos studenter viser ofte små effektstørrelser etter Cohen (1988) sine 

tolkningsregler (Coe, 2002). Dette er delvis grunnet en stor varians i populasjonen som 

effektstørrelsen er beregnet ut fra (ibid). Videre kan det ha en sammenheng med at 

prestasjoner er vanskeligere å påvirke enn andre utfall og at dette skyldes at 

utdanningsinstitusjoner allerede bruker gode strateger eller fordi ulike strategier kan være 

effektive avhengig av kontekst. Denne kompleksiteten blir ikke fanget opp godt i en 

gjennomsnittlig effektstørrelse (ibid). I tillegg vil en liten effektstørrelse potensielt kunne ha 

stor praktisk betydning, som ved for eksempel forskning på selvmord, der en intervensjon 

som gir en liten effektstørrelse kan ha stor betydning (Lakens, 2013).  
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Studier kan også vise store effektstørrelser uten at det gir svar på hvilken betydning 

dette har i det virkelige liv. Problemstillingen rundt betydningen av statistisk signifikante 

forskjeller er kjent i flere felt, deriblant i klinisk forskning. Copay, Subach, Glassman, Polly 

og Schuler (2007) skriver om at man kan få resultater som er statistisk signifikante, men som 

samtidig er av liten eller ingen betydning for helse eller livskvalitet hos pasienter. 

Artikkelforfatterne skriver videre at konseptet ”klinisk relevant” har oppstått for å bøte for 

tilkortkommenheten til statistisk signifikante resultater. En klinisk relevant forskjell er en 

endring som blir oppfattet som meningsfull og viktig av pasientene, slik at han eller hun ville 

vurdert å gå gjennom behandlingen igjen (Copay et al. 2007). Button et al. (2015) undersøkte 

et mye brukt spørreskjema i forskning på depresjon (The Beck Depression Inventory (BDI-

II). Forfatterne påpeker at ”the minimal clinically important difference” (MCID), altså den 

minste forskjellen i skårer som kan betraktes som klinisk viktig for en pasient er ukjent, og at 

den kan beregnes på flere måter. Disse eksemplene illustrerer kompleksiteten ved tolkningen 

av forskningsresultater, og det kan tenkes at dette også gjelder organisasjonspsykologisk 

forskning.  

Lakens (2013) anbefaler å relatere størrelsen på Cohen´s d til andre effekter i 

litteraturen og forklare de praktiske konsekvensene av effekten. Det eksisterer dessverre ikke 

noen klare retningslinjer for hvordan dette skal gjøres (Fidler, 2002) 

Selv om spørsmålene brukt i denne undersøkelsen er godt validerte og analysene 

indikerer at de ansattes grad av opplevd balansert lederatferd ikke skiller seg vesentlig fra 

hverandre på tvers av de tre forsvarsgrenene, så eksisterer det likevel flere utfordringer 

knyttet til tolkningen av resultatene. Det kan diskuteres om spørsmålene egentlig har klart å 

måle om det eksisterer kulturforskjeller mellom forsvarsgrenene med hensyn til opplevd grad 

av balansert lederatferd. Schein (2010) hevder at det er vanskelig å vite hvilke spørsmål som 

skal stilles ved måling av en organisasjonskultur. Ansatte kan også ha misforstått eller tolket 

spørsmålene ulikt (ibid). For eksempel vet vi ikke om alle ansatte har hatt samme oppfatning 

av hva påstanden ”(lederen) leter aktivt etter innsats som kan berømmes” innebærer. Når vi 

ikke vet dette, så er det følgelig også vanskelig å anta en felles oppfatning ut fra de 

individuelle responsene (Schein, 2010).  

 En annen utfordring som Schein (2010) påpeker er at spørsmålene kan ha målt noe 

presist, men også overfladisk. Forfatteren mener at kultur som fenomen egentlig først viser 

seg gjennom interaksjon. På den måten vil alle dimensjoner som blir målt gjennom en 

spørreundersøkelse være et overflatisk mål på en organisasjonskultur (ibid).  
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 Undersøkelsen har som tidligere skrevet en høy svarrespons (rundt 63 %) og utvalget 

er i utgangspunktet generaliserbart med hensyn til demografiske variabler. Det er imidlertid 

ikke nødvendigvis tilstrekkelig ved måling av kultur (Schein, 2010). Det er en risiko for at de 

ansatte som har besvart undersøkelsen ikke er representative med hensyn til hvilke personer 

som er sentrale i en organisasjonskultur (ibid). Hver kultur kan ha flere subkulturer som da 

ikke blir statistisk differensiert (ibid).  

 Resultatene i denne undersøkelsen visere flere statistisk signifikante forskjeller og 

oppfyller dermed en del statistiske forutsetninger (Howell, 2013). Dette sier imidlertid lite 

om den praktiske betydningen av resultatene (Pallant, 2016). Beregninger med Cohen´s d 

viser videre svært små til små effektstørrelser (Cohen,1988). Gjennom Cohen (1988) sine 

tolkningsregler gir dette indikasjoner på at de reelle forskjellene ikke er av betydning i 

praksis. Samtidig så bør effektstørrelser tolkes i kontekst (Lakens, 2013), men det foreligger 

ingen klare retningslinjer for hvordan dette skal gjøres (Fidler, 2002). Sett i sammenheng 

med annen litteratur som har undersøkt ledelse i subkulturer i organisasjoner, så kan det tyde 

på at undersøkelsen enten ikke har klart å måle eventuelle forskjeller eller at selv små 

effektstørrelser indikerer en viktig forskjell. Ut i fra disse betraktningene er det følgelig 

vanskelig å si noe sikkert om betydningen av resultatene i denne undersøkelsen.  

 

4.7 Generell diskusjon 
Forskning på ledere og ledelse er som innledningsvis nevnt et komplekst felt 

(Martinsen, 2005). Det er flere som har stilt seg kritisk til effekten av lederskap i en 

organisasjon (Bass, 1990a). For eksempel hevder Pfeffer (1977) at selv om forhold til 

lederskap kan bidra til å forklare ytelser i en organisasjon, så er dette i hovedsak en symbolsk 

betydning. Ettersom ledere er underlagt organisasjonsmessige og ytre forhold, så er det 

begrenset hvor mye innflytelse en leder kan ha (ibid). Generelle effekter av å være godt likt 

som leder, såkalte glorieeffekter, kan oppstå når ledelse og effekter av ledelse blir målt med 

samme metoder (Martinsen, 2010). Det har vært forsøkt å kontrollere for dette i flere studier, 

og i en metaanalyse av Viswesvaran, Schimdt og Ones (2005) på prestasjonsvurderinger i 

jobbprestasjoner fant man at glorieeffekter forklarte rundt 20% av fellesvariasjonen i 

prestasjonsmålingene. Til tross for at dette er en betydelig andel, så forklarte 

felleskomponenten i prestasjonsvurderingene rundt 60% av den totale variasjonen i 

målingene. Dette gir indikasjoner på at de fleste prestasjonsmålinger vil kunne inneholde 

deler av det sentrale prestasjons – eller effektivitetsbegrepet man er ute etter å måle i 
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forskningen på ledereffektivitet, også når man har kontrollert for glorieeffekter (Martinsen, 

2010).  

 En annen utfordring er en tendens til å gi lederen for mye ansvar med hensyn til 

organisasjonens prestasjoner omtalt som ”Romance of leadership” av Wong og Gerras 

(2017).  Wong & Gerras (2017) hevder at vi gjør ubevisste attribusjoner for å forenkle 

kompleksiteten i årsakene til organisasjonens resultat. Videre skriver de at karismatiske 

ledere er mer utsatt for dette og nevner eksempelvis at USAs tidligere forsvarsminister, 

Donald Rumsfield, fikk for mye av ansvaret for kaoset i Irak i 2006. Til tross for at han hadde 

ansvar, så var flere av årsakene til resultatet utenfor Rumsfields kontroll (ibid). Forfatterne 

hevder også at militære organisasjoner er spesielt utsatt for dette, men uten å begrunne dette 

ytterligere (ibid).  

 Til tross for diskusjoner og skepsis til lederens betydning for en organisasjon, så 

hevder Bass og Stogdill (1990) at lederskap er den enkeltfaktoren som har størst betydning 

for om en organisasjon skal lykkes eller ikke. Videre tyder omfattende forskning på at 

lederens atferd har en vesentlig påvirkning på medarbeidere og organisasjonens suksess 

(Gerstner & Day, 1997; Judge, Piccolo & Illies, 2004; Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam, 

1996; Rockstuhl, Dulebohn; Ang & Shore, 2012; Wang, Oh, Courtright & Colhert, 2011).  

 Dette gjelder også militært lederskap (Bass, 1990a). Bass hevder at styrker med god 

ledelse gjennomgående har hatt en større suksess sammenlignet med styrker med dårlig 

ledelse (ibid). Gal og Manning (1987) undersøkte israelske og amerikanske vervede soldater, 

og fant at grad av moral og samhørighet hadde sammenheng med grad av tillit soldatene 

hadde til sine ledere. I en militær kontekst blir effektivt lederskap beskrevet som en effekt av 

tre relasjoner av Forsvaret (Forsvarsstaben, 2012). Det dreier seg om relasjonen mellom leder 

og ansatt, relasjonen mellom ansatte og deres arbeidsoppgaver og en leders refleksjon og 

relasjon til seg selv. En god relasjon mellom leder og ansatt vil kunne stille krav til tillit. Tillit 

er en viktig komponent i en oppdragsbasert organisasjonskultur ettersom det er en 

forutsetning for blant annet effektiv desentralisering og utnyttelse av kompetanse 

(Forsvarsstaben, 2012). En gjensidig tillit mellom leder og ansatt defineres som grunnpilaren 

i oppdragsbasert ledelse (ibid).  

Sett i sammenheng med at det er en betydelig andel ledere, rundt 50% som gjør 

alvorlige feil i løpet av sin karriere samt at lederen er en viktig faktor med hensyn til trivsel i 

arbeid (Hogan, Hogan, & Kaiser, 2011; Hogan & Kaiser, 2005; Kaiser, Hogan, & Craig, 

2008), så er forskning på effektiv ledelse viktig og sentralt.    
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4.7.1 Implementering av oppdragsbasert ledelse i de ulike forsvarsgrenene 
Et annet spørsmål som reises er hvorvidt det er ønskelig at alle forsvarsgrenene 

implementerer oppdragsbasert ledelse i like stor grad?  

Forsvarets ledelsesfilosofi inneholder elementer fra både transaksjons- og 

transformasjonsledelse (Johnsen & Lunde, 2011). Det kan tenkes at ulike forsvarsgrener, men 

også subgrupper innenfor forsvarsgrenene har behov for noe ulik implementering av 

Forsvarets ledelsesfilosofi. Forsvaret er en stor organisasjon og kravene til de militære 

avdelingene har gjennomgått flere endringer (Johansen, 2013). Dette innebærer blant annet at 

operasjonene har blitt mer komplekse og stiller krav til for eksempel fleksibilitet med hensyn 

til roller og oppgaver (Birkinshaw & Gibson, 2004; Forsvarsstaben, 2014). Det gjennomføres 

både lavintensitet- og høyintensitetsoperasjoner (Erikson, 2004; Forsvarsstaben, 2014) samt 

at en lavintensjonsoperasjon som for eksempel fredsbevarende arbeid, kan inneholde både 

lavintensitet – og høyintensitetskonflikter (Boe, Bergh og Johansen, 2017). Det kan derfor 

tenkes at det i noen eller deler av operasjoner stilles krav til større grad av transaksjonsledelse 

ettersom arbeidsoppgavene bærer mer preg av å stå i ukjente situasjoner, der det oppstår et 

økt behov for trygghet, å unngå ansvar og bli ledet (Johnsen & Lunde, 2011). Mens det i 

andre tilfeller er ønskelig at transformasjonsledelse vektlegges i større grad for at best mulige 

resultater skal oppnås. Lunde et al. (2009) advarer også mot at man generaliserer en bestemt 

profesjonskultur som ikke passer å anvende i alle sammenhenger i Forsvaret. I tillegg til at 

det i FFOD 07 er beskrevet lite kontekstualisering av den militære profesjon (Forsvarsstaben, 

2007). 

Dette er også i samsvar med litteratur som fremhever at konteksten av lederskap er 

spesielt viktig (Bass, 1990b; Dulewicz & Higgs, 2005), samt at dette er viktig i dagens 

samfunn der lederskap i stor utstrekning skjer i en kontekst med mye endringer (Dulewicz & 

Higgs, 2005). 

Det foreligger dermed en mulighet for at de ulike forsvarsgrenene er avhengig av å 

kunne gjøre noen tilpasninger med hensyn til vektlegging av de ulike komponentene som 

oppdragsbasert ledelse består av.  

 

4.8 Studiens styrker og begrensninger 
FMU 2016 er besvart av et stort utvalg kombinert med et godt måleinstrument, og 

utgjør med dette et solid datasett. Videre bygger spørsmålene på et relativt godt teoretisk 

grunnlag med hensyn til å måle balansert lederatferd og skalaene hadde god indre 
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konsistens. Resultatene av analysene viser at de ansatte oppfatter at lederne utøver balansert 

lederatferd i relativt stor grad. Om det er i tilfredsstillende grad er imidlertid vanskelig å 

fastslå, da det per i dag ikke er etablert noen grenseverdier og at undersøkelsen krever testing 

i et annet utvalg enn Forsvaret for at et referansegrunnlag skal kunne etableres (Forsvaret, 

2016). Uten fastsatte normer eller standarder for ønskede verdier på noen av kategoriene må 

derfor resultatene tolkes med forsiktighet (ibid). Datamaterialet egner seg imidlertid godt til 

kartleggings- og utviklingsarbeid samt til å gi strategisk styringsinformasjon og grunnlag for 

videre forskning på ledelse i Forsvaret (ibid).  

En annen svakhet er at lederne ikke er kategorisert i sivile og militære ledere. 

Ettersom oppgaven tar utgangspunkt i at Forsvaret er en særegen organisasjon grunnet et 

fortrinn militære ledere antas å ha gjennom seleksjon, opplæring og oppfølging, kan det være 

en svakhet at datagrunnlaget ikke tillater at militære og sivile ledere vurderes separat. Dette 

for å se om militære ledere viser en større grad av balansert lederatferd sammenliknet med 

sivile ledere. Samtidig gjelder de samme krav og forventninger til ledere i Forsvaret 

uavhengig av om de er sivile eller militære, og det bør kunne forventes alle ledere forholder 

seg til disse. (Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2008; Forsvarsstaben, 2012) 

De avhengige variablene i undersøkelsen er kun målt gjennom de ansattes oppfattelse 

av sin nærmeste leder, og lederne har ikke vurdert verken sine ansatte eller seg selv. Dette 

innebærer at det kun er de ansattes syn på lederen som er representert i undersøkelsen 

(Skogstad, Hetland, Glasø & Einarsen, 2014). Dette kan utgjøre en betydelig svakhet ved 

kvantitative analyser, og spesielt ledelse, ettersom man ikke får målt interaksjonen mellom 

leder og medarbeider (Conger, 1990; Forsvarsstaben, 2012). Effektiv ledelse er også 

avhengig av lederens refleksjon og forståelse av sin egen rolle som leder (Forsvarsstaben, 

2012). Medarbeiderens subjektive forventninger til en leder kan dermed ha en betydelig 

effekt på bedømmelsen. Skalaene som er benyttet er imidlertid standardiserte og godt 

validerte kombinert med at de er gjennomført på et stort utvalg. Det bør derfor kunne antas at 

resultatene kan gi noe relevant informasjon forhold ved og sammenhenger mellom fenomener 

som måles.  

Effektstørrelsene er kun beregnet gjennom Cohen´s d, som er en standardisert metode. 

Det kunne vært nyttig å i tillegg beregne effektstørrelsene gjennom en ustandardisert metode 

for å se om resultatene ville blitt annerledes.  

 Bruk av korrelasjonsmatriser i denne undersøkelsen gir kun informasjon om 

samvariasjon mellom variablene, og det mangler dermed informasjon om retning av 

påvirkning og kausalitet (Buch, Martinsen & Kuvaas, 2015). 
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4.9 Implikasjoner og videre forskning  
Ettersom det ikke finnes noen fastsatte normer eller standarder for ønskede verdier for 

noen av kategoriene, er det vanskelig å vite hvor godt Forsvaret har lyktes i å implementere 

balansert lederatferd i de ulike forsvarsgrenene. I tillegg kan det være noe utfordrende å 

evaluere resultatoppnåelse i Forsvaret etter Martinsens (2005) subjektive og objektive mål på 

effektiv ledelse. Dette grunnet at ledelsen i Forsvaret, i likhet med mange offentlige 

organisasjoner, er underordnet regelstyring og prosedyrer som viktige rammebetingelser 

(Sørensen, Pettersen & Aambakk, 2007). I tillegg fremhever Sørensen et al. (2007) at 

militære ledere som forbereder seg på krig ikke har mulighet til å være prosedyreorienterte 

samt at en krigssituasjon vil kunne krever mer av en leder enn å etterleve regelverket. 

Sørensen et al. (2007) gjorde en analyse av militær ledelse basert på en intervjuundersøkelse 

blant toppledere i Forsvaret og resultatene viste at mellomledere i Forsvaret har omtrent like 

diffuse resultatkrav som tilsvarende ledere i offentlig sektor.  

Dette er spesielt viktig med tanke på oppfølgning og forbedring. Forsvaret har 

utarbeidet en oppfølgingsstruktur slik at resultatene blir fulgt opp med konkrete 

forbedringstiltak (Forsvaret, 2013). Oppfølging av resultatene er som Schein (2010) 

fremhever viktig, da gjennomføringen av en slik undersøkelse kan ha negative konsekvenser. 

Når ansatte blir tvunget til å tenke over kategorier som de ellers kanskje ikke hadde tenkt 

over og å bedømme områder som er kontroversielle så kan det medføre at de vil kunne bli 

mer kritiske og kyniske over hvorvidt ledelsen i en organisasjonen fungerer som ønsket 

(ibid). I tillegg vil resultatene av en slik undersøkelse bygge opp forventninger om 

forbedringer der ansatte har uttrykt misnøye. Dersom ledelsen ikke følger opp dette kan 

undersøkelsen i seg selv føre til at arbeidsmoralen går ned (ibid). Uten å vite hvilke resultater 

man ønsker å oppnå, vil det også kunne gå utover oppfølgingsarbeidet.  

Funnene i denne undersøkelsen kan tolkes som nullfunn. Det er imidlertid i seg selv 

informativt å ikke finne støtte for teoretisk argumentasjon og hypoteser, samt at det også kan 

bidra til å utvikle feltet, utover det å kun bekrefte hva man har antatt (Geletkanycz & Tepper, 

2012). Det foreligger begrenset med empiri på hvordan ledelse blir implementert på 

subkulturnivå i Forsvaret og i sivil sektor for øvrig, samt at vurderinger av en 

organisasjonskultur på makronivå ofte vil være utilstrekkelig uten å også undersøke aspekter 

ved subkulturer (Saffold, 1988). Forsvaret bør derfor utforme egnede undersøkelser til dette 

formålet. Bruk av for eksempel The Organizational Culture Index (OCI) vil gi mulighet til å 
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operasjonalisere organisasjonskultur i de tre dimensjonene til Wallach (1983): byråkratisk 

kultur, innovativ kultur og støttende kultur. 

Flere studier har undersøkt forskjellene mellom ledelse i Forsvaret og sivil sektor med 

hensyn til  blant annet omfang av ikke-ledelse (laissez-faire) (Einarsen, Tangedal, et al. 

2007), og forventningsavklaring, oppfølging og tilbakemelding (Sørensen et al., 2007; 

Pettersen, 2007). Resultatene viste overraskende små forskjeller i ledelsesform mellom 

militær og sivil sektor (ibid). 

 Luktvasslimo (2013) hevder at lederutdanningen i Forsvaret er blitt noe varierende og 

usystematisk. Forfatteren påpeker også en økende grad av sivilt personell som jobber i 

Forsvaret, også i lederstillinger. Samtidig er det indikasjoner  på at militært ansatte i 

Forsvaret er en spesielt selektert gruppe og at dette kan ha hatt en innvirkning på oppfattelsen 

av balansert ledelse. Martinsen (2017) normerte den norske utgaven av 

personlighetsinventariet NEO-PI-3 med et utvalg av søkere til Forsvarets offisersutdanning. 

Forfatteren antok at noen av avvikene ved sammenlikning med andre utvalg skyldtes at 

Forsvaret er et spesielt utvalg (ibid). Søkerne gjennomgår en seleksjonsprosess ettersom 

offiserer skal inneha kompetanse til å lede under ekstreme forhold (Boe, 2015). Militært 

lederskap stiller krav til robusthet for å blant annet kunne tenke klart og effektivt samt en god 

emosjonsregulering i komplekse situasjoner (Forsvarsstaben, 2012). Dette gir indikasjoner på 

at militært ansatte kan skille seg fra sivilt ansatte på flere områder. Denne studien har 

imidlertid ikke gjort et skille på militært og sivilt ansatte, og det er dermed vanskelig å si noe 

generelt om dette. Ved videre forskning vil det være av interesse at Forsvaret gjør det mulig å 

identifisere militære og sivile ledere.   

Det eksisterer begrenset med empiri på sammenlikning av subkulturer i Forsvaret og 

sivil sektor med hensyn til ledelsesstil. En eventuell overføringsverdi vil måtte undersøkes 

nærmere, da som redegjort for i denne oppgaven, vil krav til ledelse i militære organisasjoner  

kunne skille seg noe fra ledelse i sivil sektor. Det er likevel av interesse i videre forskning å 

ha et større fokus på hvordan ledelse implementeres på subkulturnivå i både Forsvaret og i 

sivil sektor.  

 Forsvarets medarbeiderundersøkelse stiller en rekke spørsmål knyttet til ulike temaer, 

men kan med fordel også inkludere spørsmål som gir et godt grunnlag for prediksjoner og 

dermed undersøke kausalitet. Til tross for at den stiller spørsmål vedrørende både ledelse og 

eksempelvis jobbengasjement og jobbtilfredshet, så stiller den ikke spørsmål om 

sammenhengen mellom disse variablene.  
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Porter og McLaughlin (2006) skriver at det er mangelfullt med forskning på 

interaksjonen mellom ledelse og kontekst, og at studier ofte har fokus på ledelse der kontekst 

bare er en sekundær bakgrunnsvariabel. Det er derfor i ledelsesforskningen blant annet et 

behov for et fokus på de dynamiske aspektene ved samspillet mellom organisasjonskontekst 

og ledelse. Samt at Wong et al. (2003) fremhever at de fleste undersøkelser om lederatferd 

gjennomføres i stabil og kontrollerbar kontekst, eksempelvis under trening eller utdanning. 

Det ville av den grunn vært hensiktsmessig å inkludere ansatte som er deployert og i skjulte 

avdelinger slik at man kan undersøke hvordan balansert lederatferd oppfattes hos nærmeste 

leder i annen kontekst enn Norge. 

Schein (2010) fremhever at det er behov for kvalitativ informasjon om organisasjonen 

med utgangspunkt i observasjoner og intervjuer, slik at man identifisere visse grupper og 

undersøke forskjeller og deretter utforme spørreundersøkelser. Hughes (2016) skriver at 

psykologifaget i stor grad baserer seg på kvantitative dataanalyser, men at fagfeltet burde 

integrere fordelene med både kvalitative og kvantitative metoder, såkalt metodetriangulering 

(Rousseau, 1990). 
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5 Konklusjon 
Denne studiens formål var å undersøke om det forelå forskjeller i oppfattet lederatferd relativt 

til forsvarsgren målt opp mot balansert lederatferd, og hva dette eventuelt kan skyldes. 

Undersøkelsen ble gjennomført med grunnlag i datamateriale fra FMU 2016.   

 Denne undersøkelsen er interessant ettersom det finnes begrenset med teori og empiri 

som sammenlikner ulike subkulturer generelt og forsvarsgrener spesielt. Ut i fra eksisterende 

litteratur var det forventet å finne forskjeller mellom Hæren, Luft – og Sjøforsvaret (Dragnes 

et al., 2017; Egan, 2008; Elvesveen, 2017; Hofstede,1998; Kaufman, 2010; Johansen, 2013; 

Loke et al. ,2005; Martin, 1992; Mastroianni, 2005; Schein, 2010; Schneider et al., 2013). 

Analysene i denne undersøkelsen viste at det var signifikante forskjeller mellom 

forsvarsgrenene på grad av opplevd balansert lederatferd, der ansatte i Hæren opplevde størst 

grad av balansert lederatferd og ansatte i Luftforsvaret opplevde dette i minst grad. 

Resultatene viste imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom Sjø- og Luftforsvaret. 

Hypotesen om at de ansatte opplever grad av balansert lederatferd ulikt i de ulike 

forsvarsgrenene ble delvis støttet.   

Ansatte i Hæren opplever også størst grad av lederatferd i to av de tre 

metakategoriene rollemodell og oppdragsfokus. Mens ansatte i Sjøforsvaret opplever størst 

grad av utviklingsorientert ledelse.  

Analysene viste at ansatte i Hæren i størst grad opplever lederen som rollemodell og 

skilte seg signifikant fra vurderingene til ansatte i Sjøforsvaret. Resultatene viste imidlertid 

ingen signifikante forskjeller mellom verken Hæren og Luftforsvaret eller mellom Sjø- og 

Luftforsvaret.  Hypotesen om at ansatte i Hæren og Sjøforsvaret opplever lederen som 

rollemodell i større grad enn ansatte i Luftforsvaret ble delvis støttet gjennom resultatene for 

Hæren, men ikke for Sjøforsvaret.  

Ansatte i Hæren opplever også størst grad av oppdragsfokus og skilte seg signifikant 

fra både Sjø- og Luftforsvaret. Sjø- og Luftforsvaret skilte seg imidlertid ikke signifikant fra 

hverandre. Ansatte i Luftforsvaret opplevde oppdragsfokusert ledelse i minst grad og 

hypotesen ble ikke støttet.  

Hva gjelder utviklingsorientering så skilte alle tre forsvarsgrener seg signifikant fra 

hverandre. Resultatene viste at ansatte i Sjøforsvaret opplever størst grad av 

utviklingsorientert ledelse, mens ansatte i Luftforsvaret opplever dette i lavest grad. 

Hypotesen om at ansatte i Hæren opplever størst grad av utviklingsorientering hos lederen ble 

ikke støttet.  
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Effektstørrelsene var imidlertid svært små og gir indikasjoner på at det ikke var noen reelle 

forskjeller mellom forsvarsgrenene. Det reises imidlertid spørsmål om tolkningen av 

effektstørrelsene (Laker, 2013) og om påstandene i medarbeiderundersøkelsen har klart å 

måle eventuelle forskjeller i subkulturer. Til tross for at utvalget i utgangspunktet er 

generaliserbart med hensyn til demografiske variabler, er det imidlertid ikke nødvendigvis 

tilstrekkelig ved måling av kultur (Schein, 2010). Forfatteren hevder at ved måling av kultur, 

vil det være en risiko for at de ansatte som har besvart undersøkelsen ikke er representative 

med hensyn til hvilke personer som er sentrale i en organisasjonskultur. Hver kultur kan med 

dette ha en subkultur som da ikke blir statistisk differensiert (ibid).  

 Resultatene av analysene viser at de ansatte i de tre forsvarsgrenene oppfatter at 

lederne utøver balansert lederatferd i relativt stor grad. Forsvaret har imidlertid ikke fastsatte 

normer eller ønskede verdier på balansert atferd eller noen av metakategoriene og resultatene 

må derfor tolkes med forsiktighet (Forsvaret, 2016).  

Teori og empiri indikerer at samspillet mellom ledelse og organisasjonskontekst har 

betydning for lederatferd (Bass & Avolio, 2007; Pfeffer, 1981; Porter & McLaughlin, 2006; 

Schein, 2010). Det eksisterer imidlertid begrenset med empiri som også undersøker aspekter 

ved subkulturer (Egan, 2008; Porter & McLaughlin, 2006). Sett i sammenheng med at det 

foreligger flere funn som gir indikasjoner på at subkulturer i en organisasjon er viktigere enn 

den overordnede organisasjonskulturen med hensyn til blant annet organisasjonsforpliktelse 

(Lok & Crawford, 1999; Lok, Westwood and Crawford, 2005), vil vurderinger av en 

organisasjonskultur på makronivå ikke være tilstrekkelig uten å også undersøke aspekter ved 

subkulturer (Saffold, 1998). Det er dermed viktig at det gjennomføres undersøkelser som er 

egnet til dette formålet.  
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