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Denne oppgaven er en psykometrisk analyse av ledergruppeinventoriet effect 2.0, for å
undersøke om inventoriet inneholder de egenskapene som gjør at det kan anses som en god
psykometrisk test. Inventoriet er et web-basert spørreskjema intendert for å måle betingelser
som er assosiert med effektivitet hos ledergrupper. Det er ment for bruk for både
diagnostisering av styrker og svakheter hos ledergrupper når det gjelder effektivitet, og for
forskning på atferd og dynamikker innenfor ledergrupper. Inventoriet kartlegger variabler
inndelt i fire overkategorier: gruppens forutsetninger, gruppeprosesser, relasjonelle tilstander,
og resultatene av gruppens samarbeid. Arbeidet i oppgaven er en del av forskningsprosjektet
«Effektivitet i ledergrupper» som ledes av førsteamanuensis Henning Bang ved Psykologisk
institutt, Universitetet i Oslo. Analyser av de psykometriske egenskapene til effect 2.0 utføres
på innsamlet data fra perioden 2017-2019, fra 1150 medlemmer i 160 ledergrupper primært
fra Norge. Resultatene indikerer at skalaene har tilfredsstillende reliabilitet, og de fleste
skalaene demonstrerer tilfredsstillende konvergent og diskriminant validitet. Skalaen
Beslutningskvalitet demonstrerer imidlertid ikke god nok konvergent og diskriminant
validitet, og det er enkelte skalaer som inneholder ledd som korrelerer relativt høyt med andre
skalaer i inventoriet.
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1 INNLEDNING

Siden 1980-tallet har bruken av team i arbeidslivet økt (Mohrman, Cohen & Mohrman, 1995;
Nadler, Spencer & Associates, 1998). En mulig årsak til dette kan være at arbeidsoppgaver i
økende grad preges av spesialisering og kompleksitet (Bang, 2008). Implementeringen av
team gjør at oppgaver som før ikke var mulige for én person, muliggjøres med flere
teammedlemmer. Sammen med det økte antallet team i arbeidslivet, har interessen i
forskningsmiljøet de siste 40 årene økt for atferd og dynamikk hos team. For eksempel
eksisterer det mange internasjonale bøker og artikler som handler om faktorer som er assosiert
med effektivitet hos team generelt (for eksempel Bettenhausen, 1991; Cohen & Bailey, 1997;
Hackman, 2002; Thompson, 2008). Samtidig finnes det såkalte ledergrupper i de fleste
organisasjoner i dag, ofte på alle nivåer av organisasjonshierarkiet. Dette er team der
medlemmene har ansvar for hver sin avdeling, og de rapporterer til en overordnet leder.
Medlemmene møtes jevnlig, og diskuterer og tar beslutninger som legger føringer for hvordan
organisasjonen arbeider. Det er tydelig at ledergrupper er en type team med stort potensial til
å påvirke organisasjonen den er del av, da den har stor påvirkning på hvorvidt organisasjonen
lykkes, for de ansattes trivsel, og for omgivelsene rundt (Bang & Midelfart, 2019).
Til tross for at ledergrupper kan anses å være viktige team som eksisterer i de fleste
organisasjoner i dag, er det sammenlignet med studier på effektivitet hos team generelt, ikke
gjort mange studier på teameffektivitet hos spesifikt ledergrupper. Det eksisterer i tillegg få
instrumenter som måler effektivitet hos ledergrupper, og hvordan de presterer på faktorer som
studier viser er assosiert med effektivitet hos slike team. Det eksisterer for eksempel en del
bøker og artikler om faktorer assosiert med effektivitet hos team generelt (blant annet West,
1990; Hackman, 2002), men disse skiller ofte lite mellom ulike typer team, som for eksempel
terapigrupper, fotballag, studentgrupper og ledergrupper (Bang & Midelfart, 2019). Det kan
derfor stilles spørsmål til om konklusjoner fra den generelle teamlitteraturen, er gyldige for
ledergrupper. Wageman, Hackman og Lehman (2005) poengterer at selv om det eksisterer
konsulent-utviklede instrumenter for diagnostiske målinger av gruppedynamikk i team
generelt, måler disse ofte faktorer som utviklerne antar har mest påvirkning på prestasjon, og
som er mest mottakelige for forbedring gjennom konsulterende intervensjon. Faktorer som
undersøkes i slike instrumenter, er ikke nødvendigvis de som har mest påvirkning på en
gruppes prestasjon. De trekker i tillegg frem at det eksisterer en del instrumenter i
forskningslitteraturen som måler atferd og dynamikker i grupper, men de faktorene som måles
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er ofte valgt basert på det som er av forskningsmessig interesse. Dette gjør at målinger av
gruppeattributter utviklet i forskningssammenheng, generelt er av begrenset nytte for
diagnostisering av grupper, og for å tilby retningslinjer for konsulterende konsultasjon,
utenfor konteksten de er utviklet i.
De understreker med overnevnte punkter at en ofte ser ut til å møte på motsigende
prinsipper, når en forsøker å produsere grunnleggende kunnskap om arbeidsgrupper innenfor
organisasjoner, som samtidig kan anvendes for å diagnostisere styrker og svakheter hos
grupper slik at de kan prestere godt. Produksjonen av generaliserbar kunnskap krever
instrumenter med tilfredsstillende psykometriske egenskaper, som kan måle grupperelevante
konsepter, men samtidig være spesifikke nok til at de er egnet for å måle de bestemte
gruppene. Instrumenter som er ment for å hjelpe grupper til å prestere bedre, må i tillegg
inneholde manipulerbare variabler som er assosiert med gruppeprestasjon.
Ledergruppeinventoriet effect 2.0 er et forsøk på å integrere eksisterende forskning på
ledelse- og beslutningstakende grupper fra de siste 40 årene, for å utvikle et instrument for
måling av spesifikt ledergrupper. Inventoriet måler 24 variabler som enten er indikatorer på
eller er assosiert med teameffektivitet i ledergrupper, med formål om å hjelpe ledergrupper til
å prestere mer effektivt. Det er også ment å være nyttig for forskning på grunnleggende
kunnskap om atferd, dynamikk og prestasjon i ledergrupper. Å undersøke om inventoriet har
gode nok psykometriske egenskaper, er essensielt for å forsikre seg om at det kan anvendes på
gruppen det er ment for, ledergrupper, og samtidig være generaliserbar nok til å kunne
produsere grunnleggende kunnskap om slike grupper.
I denne oppgaven gis det en oppsummering av hva ledergrupper er og hva som gjør
dem unike, en forklaring av den konseptuelle modellen som effect 2.0 er basert på, samt en
beskrivelse av instrumentet og de ulike skalaene og leddene den består av. Videre undersøkes
de psykometriske egenskapene ved inventoriet, og funnenes implikasjoner for inventoriets
bruk diskuteres: hva tilfører inventoriet effect 2.0, både som et verktøy for praktisk
diagnostisering av ledergrupper, og for videre forskning på gruppedynamikk og
gruppeprestasjon?
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2 LEDERGRUPPER

2.1 Hva er ledergrupper?
Bang og Midelfart (2012) definerer en ledergruppe som «en gruppe ledere som rapporterer til
en overordnet leder, som møtes regelmessig, og som oppfatter seg selv som en ledergruppe i
organisasjonen» (s. 22). Av aktiviteter som ledergrupper typisk utfører, kan det eksempelvis
nevnes at de setter overordnede mål, diskuterer, og fatter beslutninger og strategier for
organisasjonen den er del av. Fordi beslutningene som tas i ledergruppen ofte legger føringer
for hvordan enheter under i organisasjonshierarkiet arbeider, vil en typisk aktivitet innebære å
følge opp om beslutningene og strategiene faktisk gjennomføres i de ulike enhetene. Videre
sørger ledergruppen for at prosesser i de ulike avdelingene er samkjørte og koordinerte, og at
enheter som er avhengige av hverandre, faktisk samarbeider. Både i og utenfor ledermøtene,
er ledergruppen en arena der medlemmene kan gi hverandre relevant informasjon, samt råd,
støtte og motivasjon. Den er også en arena der medlemmene kan lære av hverandre, og
utvikle seg.

2.2. Hva skiller ledergrupper fra andre typer team?
Selv om ledergrupper kan anses som en beslutnings- og problemløsningsgruppe, skiller den
ifølge Bang og Midelfart (2019) seg ut som en egen type team, ved at den har blant annet
følgende kjennetrekk:
▪

Hvert medlem leder ofte hver sin enhet, med ansvar for resultatene som enheten
skaper, og smedlemmene rapporterer ofte til en overordnet leder i gruppen.

▪

Medlemmene har relativt liten kunnskap om hverandres områder og roller.
Medlemmene i en ledergruppe får ofte automatisk sitt medlemskap på grunn av sin
posisjon i organisasjonshierarkiet. Hvis en er leder for en avdeling i
organisasjonen, er en altså sannsynligvis del av en ledergruppe. Dette kan ofte
skape spenning mellom medlemmene, på grunn av uklare identiteter, interesser og
mål. Dette kan igjen medføre til utfordringer med å skape og opprettholde en felles
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retning eller opplevd fellesskap i teamets arbeid.Sjeldent klart og eksplisitte mål
for hvorfor teamet eksisterer. Eksempelvis har komiteer ofte en tydelig grunn for
hvorfor de eksisterer; medlemmene vet gjerne mer eksplisitt hvilke mål de skal
jobbe mot og hvilke resultater som forventes av dem å produsere. Derimot
opprettes ledergrupper ofte uten at medlemmene har diskutert eller vet tydelig
hvorfor den er opprettet, og det kan derfor være uklart for medlemmene hvilke mål
de skal sette seg, og hvilke saker som er passende for teamet å jobbe med.
▪

Oppgavene som teamet arbeider med, kan være svært varierte. Ledergrupper kan
arbeide med alt fra enkle rutinemessige oppgaver til komplekse, strategiske saker.
For eksempel kan ledergruppen ha som aktuell oppgave å sørge for at avdelingene
arbeider koordinert sammen, eller de kan diskutere og ta beslutninger rundt
organisasjonens kultur, holdninger og verdier både internt og i forhold til eksterne
aktører i omgivelsene rundt organisasjonen. På grunn av den store variasjonen i
saker som ledergrupper kan ta tak i, kan det være utfordrende å vite eksakt hvilke
oppgaver som passer for teamet å arbeide med. I tillegg kan det være utydelig
hvordan en skal evaluere resultatene av arbeidet, og hvilke kriterier som skal settes
for å vite at en har gjort oppgaven godt.

Som tidligere nevnt eksisterer det i dag en del tester som måler effektivitet og
prestasjon hos team, men svært få av disse er ment for ledergrupper spesifikt. Utviklingen av
blant annet Team Diagnostic Survey (Wageman, Hackman & Lehman, 2005) var et viktig
skritt for å belyse effektivitet hos team generelt, som er basert på en konseptuell modell som
inkluderer faktorer som forskningsstudier har vist å være høyt assosiert med teameffektivitet.
Dette tillater den å kunne bli anvendt på enhver type arbeidsteam som opererer innenfor en
organisasjonskontekst.
Selv om team som får til tilfredsstillende resultater, sannsynligvis har mange felles
karakteristikker, kan en tenke seg at noen trekk ved disse er unike for bestemte typer team.
For eksempel kan vi tenke oss at evnen til å formidle klare mål vil være viktig for teamets
effektivitet i et ledermøte, da målene ofte kan være uklare. Denne evnen er derimot mindre
viktig i en fotballkamp, der alle spillerne vet hva målet med kampen er – å skåre flest antall
mål som mulig. Det kan dermed være utfordrende å vite, om resultater og konklusjoner som
tas fra denne litteraturen, er valid for ledergrupper.
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De tidligere nevnte punktene illustrerer viktigheten og særegenhetene ved
ledergrupper i en moderne organisasjon, og det er derfor stor grunn til å tenke seg at
utviklingen av instrumenter som spesifikt undersøker effektivitet hos slike team, vil være til
stor nytte for ledere, konsulenter eller andre interesserte, som ønsker å forske på, eller
forbedre teamatferd og prestasjon hos ledergrupper. effect 2.0 er et inventorium som baserer
seg på empirisk forskning på faktorer assosiert med effektivitet hos team generelt, og som
måler effektivitet spesifikt hos ledergrupper. Inventoriet og den teoretiske modellen den er
basert på, kan gi svar på spørsmål som: hvilke forutsetninger og rammebetingelser har
effektive ledergrupper? Hvordan arbeider og samhandler medlemmer i slike team? Og sist,
men ikke minst, hvilke resultater oppnår effektive ledergrupper? Følgende beskrives den
teoretiske modellen som instrumentet baserer seg på.
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3 KONSEPTUELL BASIS FOR INVENTORIET effect 2.0
De fleste modellene for effektivitet hos team generelt, organiserer faktorene inn i en inputprosess-output-modell (for eksempel Hackman, 2002), der en skiller mellom: faktorer som
allerede eksisterer innad i gruppen og i omgivelsene når medlemmene skal arbeide sammen
(input-faktorer), faktorer som kommer frem når teamet samarbeider for å produsere resultater
(prosess-faktorer), og hvilke resultater teamet skaper (output-faktorer). Variablene som effect
2.0 måler, er inndelt i en lignende modell, men i tillegg inkluderes en egen kategori kalt
relasjonelle faktorer, som kan fungere som både mediatorer mellom input- og outputfaktorer,
og som en outputfaktor i seg selv, tilsvarende det Hackman refererer til som team viability i
sin tredelte output-modell for teameffektivitet (Hackman, 2002).
effect 2.0 er et inventorium for å måle karakteristikker hos ledergrupper, og er designet
for å være nyttig både for forskning på ledergrupper, og i praktisk diagnostisering av
ledergruppers styrker og svakheter. Inventoriet er designet for å måle konseptene i modellen
foreslått av Bang og Midelfart (2012, 2017, 2019). Basert på en gjennomgang av empirisk
forskning fra de siste 40 årene på effektivitet hos ledelses- og beslutningsgrupper, har de
identifisert 24 variabler som virker å være assosiert med effektivitet hos ledergrupper. Disse
variablene er delt inn i fire overordnede kategorier, følgende listes opp hver kategori:

Figur 1. Oversikt over variabler som Bang og Midelfart (2017) foreslår er sentrale for
hvorvidt en ledergruppe presterer effektivt.
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1) gruppens forutsetninger: relativt stabile karakteristikker i teamet og omgivelsene rundt,
som ledergruppens formål, saker, størrelse, grad av balansert mangfold og tilgjengelige
belønningssystemer.

2) gruppeprosesser som oppstår i teamet mens medlemmene arbeider sammen for å oppnå
sine mål, og sier noe om hvordan ledergruppen arbeider og samhandler innad i teamet, samt
med andre aktører. Faktorer som tilhører denne kategorien er møteforberedelser, klare
bestillinger, fokusert kommunikasjon, oppgavekonflikt, fravær av relasjonskonflikt, fravær av
politisk spill, dialog, samarbeid mellom møter, teamfungering, aktiv relasjon til omgivelsene,
kontinuerlig gruppelæring og effektiv teamledelse.

3) relasjonelle tilstander er kognitive, motivasjonelle og affektive tilstander som oppstår i
medlemmenes interaksjon mens de arbeider sammen. De er ofte dynamiske og kan variere, og
kan ses på som indikatorer for teamets levedyktighet (team viability i Hackmans, 2002,
modell) – det vil si hvor godt medlemmene jobber sammen som team over tid. Faktorer som
tilhører denne kategorien er gruppens psykologiske trygghet, lagånd og hensiktsmessige
gruppenormer.

4) resultater sier noe om hvilke utfall teamet oppnår. Tilhørende faktorer er oppgaverelaterte
resultater teamet får til som saksresultater, beslutningskvalitet og beslutningsgjennomføring,
samt individuell tilfredshet og læring.

De fire faktorkategoriene er relaterte og kan dermed påvirke hverandre. For eksempel kan
forutsetninger påvirke hvilke prosesser som oppstår i teamet, samt relasjonelle tilstander og
resultater. Forutsetninger kan også indirekte påvirke relasjonelle tilstander og resultater
gjennom deres påvirkning på prosesser. Videre kan prosesser i teamet påvirke både resultater
og relasjonelle tilstander. Resultater vil påvirke og bli påvirket av relasjonelle tilstander, og
videre kan relasjonelle tilstander påvirke prosesser. Etter hvert som teamet arbeider sammen,
kan relasjonelle tilstander utvikle seg til å bli relativt stabile karakteristikker ved teamet.
Modellen sier ikke noe om kausale forbindelser mellom faktorene, og fastslår heller ikke
hvilke faktorer som fungerer som medierende variabler. I følgende tekst beskrives nærmere de
fire faktorkategoriene.
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3.1 Resultater
Ifølge Bang og Midelfart (2019), kan teameffektivitet anses som i hvilken grad teamet når
sine mål. Når vi snakker om hvorvidt et team er effektivt, handler dette altså om i hvilken
grad teamet skaper resultater som er i overensstemmelse med teamets mål. Fordi
resultatproduksjonen til de enkelte medlemmene av ledergruppen først og fremst skjer i de
enhetene de leder, vil ledergruppen som en gruppe sjeldent oppleves som «den primære
produksjonsenheten». Resultatene som en effektiv ledergruppe oppnår, skiller seg derfor fra
de resultatene som en forventer skal skapes i de individuelle enhetene som
ledergruppemedlemmene leder. Eksempelvis skjer selve produksjonen og kvalitetssikringen
til et produkt i produksjonsenheten, salgsavdelingen står for salget av produktet eller servicen
til kunder (samt identifisere og kultivere nye kunder), mens HR-avdelingen er blant annet
ansvarlig for å rekruttere og lære opp ansatte. For at en ledergruppe skal være effektiv, bør
den skape merverdi sammenlignet med hvis ledergruppen ikke eksisterte. Vi snakker altså om
merverdien som ledergruppen skaper som et team, utover det lederne individuelt får til. Basert
på Hackman (2002), hevder Bang og Midelfart (2012, 2017, 2019) at ledergrupper er
effektive i den grad de oppnår tilfredsstillende resultater på følgende områder:

Saksresultater, beslutningskvalitet og beslutningsgjennomføring – merverdi for
organisasjonen:
Effektive ledergrupper skaper oppgavemessige resultater som øker merverdi for
organisasjonen den er del av. For at en ledergruppe skal anses som effektiv, må den produsere
saksresultater som imøtekommer forventninger og krav til de som skal motta eller bruke disse
resultatene. Vanligvis er dette nivåer over, under eller ved siden av ledergruppen, men kan
også innebære blant annet organisasjonens kunder og samarbeidspartnere.
Når vi snakker om hvilke saksresultater som effektive ledergrupper oppnår merverdi
på, inkluderer dette at ledergruppen setter tydelige, overordnete mål for organisasjonen den er
del av. Videre arbeider medlemmene for å sikre at disse følges opp og implementeres, at de
ulike enhetene arbeider koordinert, og at det er felles holdninger og verdier, samt lojalitet til
beslutninger, saker og mål. I tillegg skaper effektive ledergrupper merverdi for organisasjonen
ved å kontinuerlig utvikle den, som for eksempel å sikre at ressurser utnyttes på en
tilfredsstillende måte, og at organisasjonen kultur, struktur og teknologi utvikles for å møte
krav fra ulike aktører innad og utenfor organisasjonen.
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I Nadlers (1998) definisjon av resultater som team produserer, inkluderes lignende
faktorer, definert som «kvaliteten av beslutningstaking, evne til å implementere beslutninger,
og utfall av samarbeidet reflektert i problemløsning og fullført arbeid, og til slutt, kvaliteten
av det institusjonelle lederskap skapt av teamet» (s. 23–24). Drath et al. (2008) foreslår at
essensen av lederskap er å skape: 1) retning – som dreier seg om hvorvidt teamet får til å
skape felles enighet om visjonen eller målet for organisasjonen som teamet er i, der disse er
delt og forstått av teammedlemmene, 2) organisering og koordinering av kunnskap og arbeid
– at mål, prosesser og strategier i de ulike enhetene er godt koordinert og arbeider effektivt
sammen, og 3) forpliktelse til mål og beslutninger, som igjen øker sjansen for at disse følges
opp.

Individuell tilfredshet og læring – merverdi for de individuelle medlemmene
Et annet område som er sentralt for en effektiv ledergruppe, er graden de individuelle
medlemmene opplever utvikling, læring og motivasjon, samt tilfredshet ved å være medlem
av teamet. I effektive team vil medlemmene lære av hverandre, og gi hverandre råd, hjelp,
emosjonell støtte og motivasjon.

3.2 Relasjonelle tilstander – merverdi for ledergruppen
I tillegg til merverdi for organisasjonen og for de individuelle medlemmene i ledergruppen,
skaper effektive ledergrupper merverdi for seg selv som ledergruppe. Dette skjer ved at
kognitive, motivasjonelle og affektive tilstander som dukker opp i interaksjonen mellom
medlemmene mens de arbeider sammen, gjør at medlemmene fungerer godt som et team i
fremtiden. Siden ledergruppemedlemmer ofte er avhengige av hverandre for å oppnå teamets
mål, er det essensielt at teamet blant annet karakteriseres av å være et psykologisk trygt
arbeidsmiljø, med normer som oppfordrer til samarbeid, og en opplevelse av felleskap og at
en er stolt av å være medlem av teamet. Bang og Midelfart (2017) foreslår følgende tre
faktorer som ledergrupper kan fokusere på for å styrke teamets samarbeidsevne.
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1. Hensiktsmessig gruppekultur: Dreier seg om hvorvidt teamet preges av felles normer,
holdninger og verdier som fasiliterer effektiv fungering. Faktorer som påvirker ledergruppens
gruppekultur er:
▪

Gruppenormer om hva som er akseptabel eller ikke akseptabel atferd. For eksempel
kan dette dreie seg om hvorvidt det er akseptabelt å være på mobil, pc eller nettbrett i
et ledermøte.

▪

«Gruppepotens» er graden ledergruppens medlemmer har felles tro på at teamet er
viktig, og får til å oppnå teamets mål. I en ledergruppe med lav gruppepotens, vil
medlemmene oppfatte teamet som generelt passivt og lite engasjert, og medlemmene
har liten tro på at teamet er viktig og klarer å oppnå tilfredsstillende resultater.

▪

Felles mentale modeller, som sier noe om hvorvidt teamets medlemmer har felles
holdninger og kunnskaper. Med felles mentale modeller, vil medlemmene kunne bedre
forstå og forutsi hverandre, og skaper derfor grunnlag for bedre koordinering mellom
medlemmene.

2. Lagånd: Bang og Midelfart (2012) anser lagånd som «styrken på båndene som knytter
medlemmene til hverandre og til gruppen» (s. 68). Hvorvidt en ledergruppe har høy grad av
lagånd eller ikke, avhenger av i hvilken grad medlemmene opplever at de identifiserer seg
med gruppen, og at teamet oppleves som et «vi», i stedet for en gruppe av enkeltpersoner som
jobber isolert. I et slikt team liker medlemmene hverandre, og medlemmene er stolte av å
være medlem av ledergruppen.
3. Gruppepsykologisk trygghet: En ledergruppe med høy grad av gruppepsykologisk trygghet,
kjennetegnes av at medlemmene har felles oppfatning om at det ikke er farlig å ta sjanser i
ledergruppen, og at ingen medlemmer vil bli ydmyket, avvist eller straffet av andre
medlemmer i teamet, for å uttrykke sine meninger i ledergruppen. Når vi snakker om
psykologisk trygghet, handler det da ikke om personlighetsstrukturen hos et individuelt
medlem, men om et kollektivt opplevd gruppeklima som anses som trygt, der medlemmene
kan være seg selv og åpent uttrykke ens tanker og meninger. Denne opplevde
gruppetryggheten, vil etter hvert styrkes etter hvert som medlemmene får erfaringer med at
det ikke er farlig å være seg selv og uttrykke det en mener, og at en kan vise sine usikkerheter
og sårbare sider til andre medlemmer i teamet.
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Dette støttes av studier på opplevelsen av trygghet hos team generelt, og av studier på
beslutningsteam. For eksempel trekker West (1990) frem begrepet «participative safety», som
refererer til graden som klimaet i et team er trygt, og gjennom dette oppfordrer deltakelse fra
hvert gruppemedlem. De mener at tilstedeværelse av en slik «trygghet» vil føre til at
medlemmene opplever seg frie til å bidra, ta sjanser og presentere flere ideer til teamet.
Edmondson (1999) fant i tillegg i sin studie av 51 beslutningsteam, at graden av psykologisk
trygghet i et team, er positivt korrelert med at teamet lærer av sine feil, noe som i sin tur kan
styrke teamprestasjoner. I tråd med dette fant Dirks (1999) at høy grad av gruppepsykologisk
trygghet (kalt gruppetillit i deres studie), øker sannsynligheten for at gruppemedlemmene
arbeider som et koordinert team mot felles mål, i motsetning til team med liten grad av
gruppetillit, der medlemmene har tendens til å arbeide individuelt mot hvert sitt mål.
I likhet med de Wit, Greer og Jehn (2012), anser Bang og Midelfart (2017) relasjonelle
tilstander som en spesiell type utfall av teamets arbeid, som skiller seg fra oppgavemessig
prestasjon og individuell tilfredshet og vekst. For det første handler det om kognitive,
motivasjonelle og affektive tilstander som dukker opp i interaksjonen mellom
gruppemedlemmene, mens de arbeider sammen for å nå ledergruppens mål. På den andre
siden kan disse tilstandene, gjennom at teamet har arbeidet sammen, utvikle seg til å bli
relativt stabile og forankrede karakteristikker for ledergruppen. For eksempel kan slike
tilstander i ledergruppen «feste seg» som vedvarende felles normer, verdier og kulturer, det er
en viss fastsatt grad av gruppeklima karakterisert av trygghet og tillit mellom medlemmene,
samt en «vi»-følelse i gruppen. De relasjonelle tilstandene, som sier noe om teamets
levedyktighet til å arbeide sammen på lang sikt, kan da ses på som et resultat av tiden og
samarbeidet som medlemmene har tilbrakt sammen. Selv om ledergrupper primært er ment
for å skape merverdi for organisasjonen og medlemmene i teamet, bør teamet altså i tillegg
styrke denne opplevelsen av å være et «vi» som arbeider sammen, siden det vil påvirke både
teamets oppgaveorienterte resultater, og de individuelle medlemmenes tilfredshet og vekst.
Kort sagt kan en si at en effektiv ledergruppe er en som: a) oppnår de
oppgaveorienterte målene den setter seg, b) som styrker teamets levedyktighet, ved å skape
gruppepsykologiske tilstander som øker ledergruppemedlemmenes evne til å arbeide som et
team i fremtiden, og c) som fasiliterer læring, utvikling og motivasjon for de individuelle
medlemmene. Slik oppnår ledergruppen merverdi for både organisasjonen, for ledergruppen i
seg selv, og for de enkelte medlemmene som er del av den.
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3.3 Forutsetninger
Ifølge Bang og Midelfart (2019, s. 73), kan en ledergruppes forutsetninger defineres som
«relativt stabile forhold som er til stede i ledergruppen eller befinner seg i ledergruppens
omgivelser, og som påvirker sjansen for at ledergruppen skaper merverdi – både for
organisasjonen og for sine medlemmer.» Ledergruppens forutsetninger danner altså grunnlag
for teamets samarbeid og prestasjoner. Faktorer som tilhører denne kategorien er Klart
formål, Riktige saker, Riktig størrelse, Balansert mangfold og Teamstimulerende
belønningssystemer. Studier på generell teamatferd og prestasjon støtter de overnevnte
faktorene, eksempelvis påpeker West (1990, 1994) viktigheten av «teamets visjon», som er
graden av hvorvidt teamet har tydelig, definerte mål. Ifølge forfatterne vil et team med tydelig
visjon, kunne sette seg mål og lettere kunne evaluere sine prestasjoner i forhold til målene de
har satt seg. De mener i tillegg at, for at et team skal være effektivt, må det være drevet av
enten en implisitt eller eksplisitt delt visjon, som har blitt utviklet innenfra gruppen, og som er
verdsatt av gruppemedlemmene og ansett som realistiske og mulige å oppnå. Det er viktig å
merke seg at tilstedeværelsen av gode forutsetninger ikke garanterer at en ledergruppe er
effektiv og oppnår tilfredsstillende resultater, men vil sannsynligvis være et stort hinder for
teamets effektivitet hvis det er mangel på slike betingelser.

3.4 Prosesser
Mens en ledergruppes forutsetninger handler om relativt stabile betingelser som allerede
eksisterer innad i teamet, eller i omgivelsene rundt, kommer prosesser frem i ledergruppen
etter hvert som medlemmene samhandler og arbeider for å nå sine mål. Prosessene som
dukker opp i ledergruppen forteller noe om hvordan medlemmene samarbeider med
hverandre, men også hvordan teamet samhandler med omgivelsene rundt (for eksempel andre
enheter og aktører over-, under- og ved siden, samt partnere og kunder). Faktorene inkluderer
oppgaverelaterte prosesser (hvordan gruppemedlemmene samarbeider i saker), og
interpersonlige prosesser (hvordan medlemmene kommuniserer og samhandler med
hverandre mens de arbeider sammen). Faktorer som tilhører denne kategorien er
Møteforberedelser, Klare bestillinger, Fokusert kommunikasjon, Oppgavekonflikt, Fravær av
relasjonskonflikt, Fravær av politisk spill, Dialog, Samarbeid mellom møter, Teamfungering,
Aktiv relasjon til omgivelsene, Kontinuerlig gruppelæring og Effektiv teamledelse.
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3.5 Resultater både påvirker og blir påvirket av prosesser
Etter hvert som medlemmene skaper resultater, kan disse igjen påvirke hvordan medlemmene
samhandler, slik at resultatene kan ha effekt på hvilke prosesser som oppstår i ledergruppen.
For eksempel kan tilfredsstillende saksresultater styrke medlemmenes mestringsfølelse, som
igjen kan føre til bedre saksresultater i fremtiden. Lignende kan ledergrupper som er preget av
høyt gruppepsykologisk trygghet, ha økt sjanse for at medlemmene lærer og utvikler seg av
sine feil. Ifølge Bang og Midelfart (2019) kan ledergrupper som skaper tilfredsstillende
merverdi, kunne skape positive «sirkler», der resultatene har positiv påvirkning på teamets
samarbeid, som igjen fører til at ledergruppen skaper enda bedre resultater i fremtiden.

3.6 Effektive ledergrupper fokuserer på alle effektivitetsdimensjoner
Hvilke mål ledergruppen har, og hvilken fase teamet er i, vil påvirke hvordan det fokuserer på
de tre effektivitetsdimensjonene. Selv om merverdi for organisasjonen ofte er det mest
eksplisitte effektivitetskriteriet for mange ledergrupper, er det også tydelig hvordan fokus på
de andre kriteriene kan være gunstig for slike team. Eksempelvis kan det være gunstig for et
team i oppstartfasen eller med nye medlemmer, å fokusere på å skape betingelser i
ledergruppen som fasiliterer gruppepsykologisk trygghet, og et sett med felles normer og
verdier. Dette kan derimot gå ut over saksresultatene som ledergruppen skaper. Samtidig kan
et overdrevet fokus på å skape fremragende saksresultater, og lite fokus på betingelser som
skaper individuell tilfredshet, vekst og læring, samt medlemmenes evne til å samarbeide med
hverandre over tid, føre til økt misfornøydhet. Dette kan på lang sikt gå ut over
saksresultatene som teamet skaper, og medlemmene kan velge å gå over til andre stillinger.
Det ser ut til at ledergrupper som ønsker å bli mer effektive, bør jevnlig stille seg spørsmål om
hvor de befinner seg på alle tre effektivitetsdimensjonene, og ha et balansert fokus på alle
dimensjonene.
Med det teoretiske fundamentet for effect 2.0 i bakhodet, kan vi se nærmere på de
spesifikke skalaer og ledd som inventoriet inneholder.

13

4 BESKRIVELSE AV INVENTORIET

effect 2.0 inneholder 24 skalaer, som igjen er delt inn i de fire overordnede
konstruktkategoriene forutsetninger, prosesser, relasjonelle tilstander og resultater. Skalaene
innenfor hver kategori beskrives i følgende tekst, inkludert de spesifikke ledd som hver skala
består av. Leddene i en skala er formulert som påstander om ledergruppen, og respondentene
tar stilling til leddene på en 7-punkts Likert-skala, fra 1 = svært uenig til 7 = svært enig, og
med 4 = verken enig eller uenig. I det følgende vil jeg gi en oversikt over hvordan hver av
variablene er definert, og leddene som skal måle de ulike variablene.

Forutsetninger
Klart formål
I hvilken grad medlemmene har en klar og felles oppfatning av hvorfor
ledergruppen er til, hva den skal levere og hvilke saker og temaer som hører hjemme
der (Locke & Latham, 1990; Wageman, Nunes, Burruss & Hackman, 2008).
▪

Det er tydelig for alle medlemmene hva denne ledergruppen skal produsere.

▪

Vi har alle en felles forståelse av hva som er ledergruppens formål.

▪

Vi er enige om hva som er ledergruppens viktigste leveranser.

▪

Det er klart for medlemmene hvilke temaer og saker som hører hjemme i
ledergruppen, og hvilke som ikke gjør det.

Riktige saker
I hvilken grad ledergruppen bruker tiden sin på viktige saker som er i tråd med
gruppens formål, og som trenger hele ledergruppens oppmerksomhet (Wageman et al.,
2008).
▪

Ledergruppen bruker nok tid på de viktige sakene.

▪

Vi tar opp saker i ledergruppen tidlig nok til at vi kan påvirke den videre i
prosessen.

▪

Ledermøtene har en god balanse mellom orienteringssaker, diskusjonssaker
og beslutningssaker.
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▪

På ledermøtene våre tar vi opp saker som berører samtlige medlemmer av
ledergruppen.

▪

Ledermøtene har en god balanse mellom administrative, operative og
strategiske saker.

Riktig størrelse
I hvilken grad ledergruppen er passe stor med tanke på gruppens formål og
oppgaver (Wageman et al., 2008; Wheelan, 2009).
▪

Tatt i betraktning hva som er formålet med ledergruppen og de sakene vi skal
håndtere, er ledergruppen vår passe stor.

Balansert mangfold
I hvilken grad ledergruppen består av en god blanding av folk og har den
nødvendige faglige og mellommenneskelige kompetansen for å fungere effektivt
(Nielsen, 2010; van Knippenberg & Schippers, 2007; Wageman et al., 2008).
▪

Samtlige medlemmer av ledergruppen har gode mellommenneskelige
ferdigheter.

▪

Samtlige medlemmer har de kunnskaper og ferdigheter som må til for at vi
skal fungere effektivt som ledergruppe.

▪

Ledergruppen er sammensatt av mennesker som utløser det beste i hverandre.

▪

Medlemmene av ledergruppen er akkurat passe like og passe forskjellige.

Teamstimulerende belønningssystemer
I hvilken grad belønningssystemene stimulerer til samarbeid på tvers, og at
medlemmene belønnes for resultater gruppen skaper (Wageman et al., 2008).
▪

Ledergrupper som presterer godt blir belønnet i organisasjonen vår.

▪

Vi har belønningssystemer som stimulerer oss til å samarbeide på tvers i
ledergruppen.

▪

Det blir sanksjonert hvis man kun er opptatt av egen enhet i ledergruppen.
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Prosesser
Møteforberedelser
I hvilken grad medlemmene stiller godt nok forberedt til ledermøtene, at
sakspapirene er av høy kvalitet, og at de sendes ut i god nok tid før ledermøtet (Allen,
Lehmann-Willenbrock & Rogelberg, 2015).
▪

Samtlige medlemmer stiller godt forberedt til ledermøtene.

▪

Sakspapirene til ledermøtene er generelt av god kvalitet.

▪

Sakspapirene blir sendt ut i god nok tid før ledermøtet.

▪

Det sendes ut akkurat passe mye sakspapirer til ledermøtene våre.

▪

Det fremgår av sakspapirene hvilke problemstillinger eller dilemmaer som er
de sentrale i saken.

Klare bestillinger
I hvilken grad det fremkommer tydelig hva som er målet med å ta opp en sak,
hva man skal fokusere på i diskusjonen som følger, og om saken er til orientering,
diskusjon eller beslutning (Allen et al., 2015; Bang, Fuglesang, Ovesen & Eilertsen,
2010).
▪

Det er alltid klart hvorfor en sak blir tatt opp i ledermøtet.

▪

Det fremgår tydelig om en sak som tas opp i ledermøtet er en orienteringssak,
en diskusjonssak eller en beslutningssak.

▪

Saker presenteres klart og tydelig i ledermøtene, slik at vi forstår hva vi skal
fokusere på i diskusjonen som følger.

Fokusert kommunikasjon
I hvilken grad medlemmene holder seg til saken, unngår omstendelige innlegg
og utenomsnakk, og at det blir oppsummert og konkludert på slutten av hver diskusjon
i ledermøtene (Allen et al., 2015; Bang et al., 2010).
▪

Vi avsporer sjelden eller aldri fra de viktige problemstillingene når vi
diskuterer i ledergruppen.
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▪

Samtlige medlemmer er konsise og rett på sak når de holder innlegg på
ledermøtet.

▪

Vi oppsummerer og konkluderer i saken før vi går videre til neste punkt på
agendaen.

Oppgavekonflikt
I hvilken grad medlemmene snakker åpent om saksuenigheter, utfordrer
hverandres synspunkter, og at ledermøtene preges ofte av friske meningsutvekslinger
(Amason, 1996; de Wit et al., 2012).
▪

Ledermøtene preges ofte av friske meningsutvekslinger.

▪

Vi utfordrer hverandres synspunkter når det er på sin plass.

▪

Vi har ofte ulike synspunkter og meninger i de sakene vi diskuterer i
ledergruppen.

Fravær av relasjonskonflikt
I hvilken grad medlemmene kommer godt overens med hverandre, og det er få
eller ingen gnisninger, negative spenninger eller personlige uoverensstemmelser i
gruppen (Amason, 1996; de Wit et al., 2012). Leddene som måler fravær av
relasjonskonflikt er formulert som tilstedeværelse av relasjonskonflikt. De blir derfor
reversert i skåringen for å representere et mål på fravær av relasjonskonflikt.
▪

(-) Det eksisterer personlige uoverensstemmelser mellom noen av
ledergruppens medlemmer.

▪

(-) Det er negative spenninger mellom medlemmer av ledergruppen.

▪

(-) Det er medlemmer av ledergruppen som ikke går overens med hverandre.

Fravær av politisk spill
I hvilken grad ledergruppen ikke preges av maktkamper og skjulte agendaer,
og at det er ingen som bevisst holder tilbake informasjon som kan være viktig for
ledergruppen (Eisenhardt & Bourgeois III, 1988; Ferris & Hochwarter, 2011).
Leddene som måler fravær av politisk spill er formulert som tilstedeværelse av politisk
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spill. De blir derfor reversert i skåringen for å representere et mål på fravær av politisk
spill.
▪

(-) Saker som burde vært behandlet av ledergruppen blir avgjort utenfor
ledermøtet.

▪

(-) Det er medlemmer av ledergruppen som har skjulte agendaer.

▪

(-) Noen av ledergruppens medlemmer holder bevisst tilbake informasjon som
kan være viktig for ledergruppen.

▪

(-) Det er maktkamper mellom medlemmer av ledergruppen.

Dialog
I hvilken grad kommunikasjonen i ledergruppen preges av at medlemmene
åpent uttrykker sine meninger, samtidig som de nysgjerrig utforsker hverandres
synspunkter og bygger på hverandre (Isaacs, 1999; Johnson, Johnson & Tjosvold,
2000).
▪

Medlemmene av ledergruppen gir åpent uttrykk for sine synspunkter overfor
hverandre.

▪

Vi lytter nøye til hverandres meninger og synspunkter.

▪

Ledergruppens medlemmer utforsker aktivt hverandres ideer og synspunkter.

▪

Vi bygger ofte videre på hverandres ideer i ledermøtene.

▪

Vi har lett for å sette oss inn i hverandres perspektiver når vi diskuterer i
ledergruppen.

▪

Måten vi diskuterer på i ledergruppen, viser at vi virkelig tror vi kan lære noe
av hverandre.

▪

Jeg føler meg aldri nedvurdert av andre i ledergruppen.

Samarbeid mellom møter
I hvilken grad medlemmene tilbringer tilstrekkelig med tid sammen og
samarbeider godt utenom møtene, og involverer hverandre når det er nødvendig for å
få løst saken (Hambrick, 1995; Marks, Mathieu & Zaccaro, 2001).
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▪

Ledergruppens medlemmer tilbringer nok tid sammen utenom ledermøtene.

▪

Ledergruppens medlemmer samarbeider godt utenom ledermøtene.

▪

Når vi arbeider med saker hvor vi er avhengige av hverandre i ledergruppen,
involverer vi hverandre i tilstrekkelig grad.

Teamfungering
I hvilken grad medlemmene deler informasjon og ressurser, forstår hverandres
saker og behov, hjelper hverandre og føler seg gjensidig ansvarlige for beslutningene
som fattes (Carmeli & Schaubroeck, 2006; Hambrick, 1995).

▪

Samtlige medlemmer føler seg gjensidig ansvarlige for beslutningene
ledergruppen fatter.

▪

Ledergruppens medlemmer har en klar forståelse av hverandres saker og
behov.

▪

Ledergruppens medlemmer hjelper hverandre med å løse problemer.

▪

Ledergruppens medlemmer deler relevant informasjon med hverandre.

▪

Ledergruppens medlemmer deler ressurser med hverandre.

Aktiv relasjon til omgivelsene
I hvilken grad ledergruppen bruker tilstrekkelig tid på trender og hendelser
innenfor egen bransje, og har god kontakt med resten av organisasjonen (Ancona &
Caldwell, 1992; Marks, deChurch, Mathieu, Panzer & Alonso, 2005).
▪

Ledergruppen har tilstrekkelig fokus på eksterne forhold og viktige hendelser
utenfor organisasjonen.

▪

Ledergruppen vår bruker nok tid på å forstå utviklingstrender innenfor vår
bransje.

▪

Når vi arbeider med saker som berører andre enheter i organisasjonen, sørger
vi for å involvere dem i arbeidet.

▪

Når det er behov for det, koordinerer vi arbeidet vårt med andre enheter i
organisasjonen.

▪

Ledergruppen vår holder relevante andre i organisasjonen informert om hva vi
beslutter.
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Kontinuerlig gruppelæring
I hvilken grad ledergruppen lærer av sine feil og suksesser, reflekterer rundt
kvaliteten på saker, prosesser og resultater, og endrer arbeidsmåter ved behov
(Edmondson, 1999; Lipshitz, Friedman & Popper, 2006; Schippers, Edmondson &
West, 2014).
▪

Vi diskuterer jevnlig hvordan vi fungerer som ledergruppe.

▪

Vi diskuterer jevnlig om vi arbeider med de riktige sakene i ledergruppen.

▪

Vi evaluerer jevnlig hvor fornøyde vi er med resultatene vi skaper i
ledergruppen.

▪

Vi reflekterer over hvordan vi samarbeider som ledergruppe, og gjør
endringer når det er nødvendig.

Effektiv teamledelse
I hvilken grad gruppens leder sørger for at alle kritiske funksjoner for effektiv
fungering blir ivaretatt (Burke, Stagl, Klein, Goodwin, Salas & Halpin, 2006).
▪

Ledergruppen vår ledes på en svært god måte.

▪

Lederen vår er en dyktig møteleder.

▪

Lederen vår bidrar til å skape et trygt klima i ledergruppen.

▪

Lederen vår gjør det som må til for at ledergruppen skal fungere effektivt.

Relasjonelle tilstander
Gruppepsykologisk trygghet
I hvilken grad det ikke er frykt for at det vil straffe seg om man åpent sier hva
man mener, men at det oppleves som trygt å ta opp problemer, gi uttrykk for
usikkerhet og å be om hjelp (Edmondson, 1999, 2019; Edmondson & Lei, 2014).
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▪

Det er lett å ta opp problemer og vanskelige saker i ledergruppen vår.

▪

Det er trygt å ta sjanser i denne ledergruppen.

▪

Det er lett å be andre medlemmer av ledergruppen om hjelp.

▪

Det er trygt å uttrykke sine meninger åpent og direkte i ledergruppen.

▪

Det er rom for å gi uttrykk for usikkerhet i ledergruppen.

Lagånd
I hvilken grad gruppen er sammensveiset og uttrykker seg utad med én
stemme, medlemmene liker hverandre, er stolte av gruppen, og inntar et
helhetsperspektiv i saker (Beal, Cohen, Burke & McLendon, 2003; Hambrick, 1995).
▪

Vi er en sammensveiset ledergruppe.

▪

Ledergruppens medlemmer inntar et helhetsperspektiv i sakene vi diskuterer.

▪

Jeg er stolt av å være medlem av denne ledergruppen.

▪

Alle medlemmene er villige til å yte en ekstra innsats for at ledergruppen vår
skal lykkes.

▪

Medlemmene av ledergruppen har stor sans for hverandre.

▪

Ledergruppen vår uttrykker seg utad med en stemme.

Hensiktsmessige gruppenormer
I hvilken grad medlemmene har et felles normsett som støtter opp om effektiv
teamfungering, at det er klare forventninger om at man skal samarbeide, og brudd på
normene sanksjoneres (Chatman & O’Reilly, 2016; O’Reilly, Caldwell, Chatman &
Doerr, 2014; Schein, 2010.
▪

Ledergruppen har et felles normsett som støtter opp om effektiv
teamfungering.

▪

Ledergruppens medlemmer er enige i hvordan vi bør fungere som
ledergruppe.

▪

Det er klare forventninger om at vi skal samarbeide og hjelpe hverandre i
ledergruppen vår.

▪

Det får konsekvenser hvis noen i ledergruppen agerer på tvers av hvordan vi
har blitt enige om å jobbe som ledergruppe.

▪

Det er enighet om hvordan vi skal praktisere bruk av mobiltelefon, pc og
nettbrett i ledermøtene.
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Resultater
Saksresultater
I hvilken grad ledergruppen fungerer som et høyprestasjonsteam, og oppnår
resultater som åpenbart gir merverdi for organisasjonen (Wageman et al., 2008).
▪

Vi presterer virkelig godt som ledergruppe.

▪

Ledergruppen skaper åpenbart merverdi for organisasjonen vår.

▪

Ledergruppen vår setter tydelig retning for organisasjonen/enheten vår.

▪

Ledergruppen sørger for at mål og prosesser er koordinerte og samstemte.

Beslutningskvalitet
I hvilken grad ledergruppen fatter beslutninger av høy kvalitet som er til det
beste for organisasjonen (Wageman et al., 2008).
▪

Det er gjennomgående høy kvalitet på de beslutningene vi fatter i
ledergruppen.

▪

De fleste beslutninger ledergruppen fatter, viser seg å være til det beste for
organisasjonen.

▪

De som blir berørt av ledergruppens beslutninger, er jevnt over svært
fornøyde med våre beslutninger.

Beslutningsgjennomføring
I hvilken grad beslutninger som er fattet blir fulgt opp, medlemmene føler
sterkt eierskap til beslutninger, og at det blir sjelden omkamper i ledergruppen når en
beslutning er fattet (Korsgaard, Schweiger & Sapienza, 1995; Wageman et al., 2008).
▪

Vi følger opp og sørger for at de beslutningene vi fatter i ledergruppen blir
gjennomført.

▪

Samtlige medlemmer av ledergruppen føler seg sterkt forpliktet av de
beslutninger vi fatter.

▪

Ledergruppens medlemmer har felles forståelse av de beslutninger vi fatter.

▪

Når en beslutning først er fattet, er det sjelden at det blir omkamper i
ledergruppen.
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Individuell tilfredshet og læring
I hvilken grad ledergruppen bidrar positivt til medlemmenes læring og
utvikling, at medlemmene gir hverandre emosjonell støtte, og at medlemmene får
nyttige råd og innspill når de tar opp saker (Wageman et al., 2008).
▪

Jeg lærer og utvikler meg ved å være del av denne ledergruppen.

▪

Vi gir hverandre emosjonell støtte i ledergruppen.

▪

Jeg får mye energi av ledermøtene våre.

▪

Jeg får ofte nyttige råd og tilbakemeldinger fra mine kolleger i ledergruppen.

▪

Man får alltid nyttige innspill når man tar opp en sak i ledergruppen.
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5 METODE

5.1 Utvalg
Skåringsdata på effect 2.0 er innhentet fra 1150 medlemmer i 160 ledergrupper primært fra
Norge, i perioden 2017-2019. Utvalget består av en blanding av team fra offentlig og privat
sektor:
▪

26% er fra statlig forvaltning

▪

17% er fra kommunal forvaltning

▪

57% er fra privat/offentlig foretak

Disse ledergruppene befinner seg på følgende nivåer i organisasjonshierarkiet:
▪

48% toppledergrupper på nivå 1 i organisasjonen

▪

30% ledergrupper på nivå 2 (nivået under toppledergruppen)

▪

22% ledergrupper på nivå 3 eller lavere i organisasjonen

Det eksisterer ikke data på responsraten i hver av ledergruppene. Det er imidlertid grunn til å
anta høye responsrater, da alle deltakende team har vært ledergrupper som selv har bedt om å
få gjennomført en effect-profil. Det er derfor grunn til å anta at samtlige medlemmer av
ledergruppen har hatt stor motivasjon til å besvare inventoriet. I mange tilfeller har
ledergruppene brukt effektprofilen til å utvikle seg selv. I tillegg har det vært purrerutiner som
har gjort det enkelt å identifisere og sende purringer til deltakere som ikke har fullført
inventoriet.

5.2 Målinger og prosedyre
For å undersøke de psykometriske egenskapene ved effect 2.0, undersøkes indre konsistensreliabilitet ved å regne ut Cronbachs alfa for hver skala på både individ- og aggregert teamnivå, samt deskriptiv statistikk som gjennomsnitt, standardavvik, skjevhet og kurtose for hver
skala på teamnivå. I utregningen av Cronbachs alfa og utføring av
prinsipalkomponentanalyser, er skalaen Riktig størrelse ekskludert, da den kun inneholder ett
ledd. Spørsmål som er negativt formulert, er snudd til å være positive. I tillegg er
24

intraklassekorrelasjon- og within-group rater agreement-koeffisienter regnet ut for hver skala
(unntatt skalaen Riktig størrelse), for å undersøke om det er passende å aggregere og tolke
skåringsdata på teamnivå.
Videre undersøkes konvergent og diskriminant validitet for alle skalaer. Dette gjøres
ved å sammenligne gjennomsnittlige korrelasjoner mellom leddene i en skala og skalaen de
tilhører, med gjennomsnittlig korrelasjon mellom de samme leddene og andre skalaer i
inventoriet. Det er også utført prinsipalkomponentanalyser for å avdekke tilstedeværelsen av
mulige, latente variabler innenfor hver skala.
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6 EMPIRISKE EGENSKAPER VED effect 2.0
6.1 Deskriptiv statistikk og reliabilitet
I tabell 1 rapporteres gjennomsnitt og standardavvik for hver variabel, indre konsistensreliabilitet (Cronbachs alfa) for data fra individuelle respondenter, estimerte reliabiliteter av
team-skårer, samt kurtose og skjevhet for skalaene i effect 2.0 på teamnivå. Ut fra
informasjonen i tabell 1, varierer gjennomsnittlig skåre på skalaene i effect 2.0 mellom 3.45
og 5.67. Verdiene for skjevhet og kurtose for skalaene er akseptable, ifølge prinsippene til
George og Mallery (2010), som anser verdier mellom -2.0 og +2.0 som akseptable for å
demonstrere en univariat normalfordeling. Sammenlignet med de andre variablene, skiller
skalaen Fravær av politisk spill seg ut ved å være den eneste med kurtose-verdi over 1.0, med
en verdi på 1.14, i tillegg til å samtidig ha en skjevhetsverdi på -.88, som er relativt høyt i
forhold til de fleste andre skalaene.
I det følgende presenterer jeg en oversikt over indre konsistens-reliabilitet for
skalaene i effect 2.0. I denne sammenhengen brukes European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA) Test review form and notes for reviewers, med følgende kriterier for
tolkninger av Cronbachs alfa: < 0.7 (utilfredsstillende), 0.7 - 0.79 (tilfredsstillende), 0.8 - 0.89
(god), > 0.9 (utmerket). Som Tabell 1 viser, varierer indre konsistens-reliabilitet for
inventoriets skalaer mellom å være tilfredsstillende, god eller utmerket, der ingen av skalaene
viser utilfredsstillende indre konsistens-reliabilitet. Cronbachs alfa for alle skalaer på teamnivå er enten lik eller over .80, bortsett fra Oppgavekonflikt som har Cronbachs alfa på .75.
På individ-nivå er Cronbachs alfa for de fleste skalaer over .80, med unntak av skalaene
Teamstimulerende belønningssystemer, Klare bestillinger, Fokusert kommunikasjon,
Oppgavekonflikt, Samarbeid mellom møter, Aktiv relasjon til omgivelsene og Hensiktsmessige
gruppenormer, dog er Cronbachs alfa for alle disse variablene over .70. Cronbachs alfa for
skalaen Riktig størrelse kan ikke regnes ut da den kun inneholder ett ledd.
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TABELL 1
Deskriptiv og psykometrisk statistikk for skalaene i effect 2.0

Antall

M

SD

Alpha

Alpha

Skewness

Kurtosis

Ledd

(Team)

(Team)

(Individ)

(Team)

(Team)

(Team)

Klart formål

4

4.80

.83

.89

.94

-.26

-.61

Riktige saker

5

4.63

.69

.81

.89

.02

-.74

Riktig størrelse

1

5.67

.85

Kun ett

Kun ett

-.84

.53

ledd

ledd

Balansert mangfold

4

5.15

.68

.82

.88

-.64

.59

Teamstimulerende

3

3.45

.76

.73

.81

-.07

-.22

Møteforberedelser

5

4.48

.76

.83

.90

-.17

-.48

Klare bestillinger

3

4.69

.70

.76

.80

.01

-.28

Fokusert kommunikasjon

3

4.26

.75

.75

.85

-.06

-.32

Oppgavekonflikt

3

4.93

.51

.72

.75

-.08

-.12

Fravær av relasjonskonflikt

3

5.29

1.10

.92

.96

-.63

-.27

Fravær av politisk spill

4

5.26

.81

.81

.87

-.88

1.14

Dialog

7

4.99

.60

.88

.93

-.13

-.07

Samarbeid mellom møter

3

4.70

.69

.72

.84

-.14

-.08

Teamfungering

5

5.10

.63

.82

.90

.03

-.36

Aktiv relasjon til omgivelsene

5

4.89

.58

.79

.88

.18

-.16

Kontinuerlig gruppelæring

4

3.56

.86

.92

.96

.36

-.05

Effektiv teamledelse

4

5.12

.89

.91

.95

-.50

-.47

Saksresultater

4

4.79

.82

.91

.95

-.27

-.47

Beslutningskvalitet

3

4.96

.56

.83

.88

-.15

-.16

Beslutningsgjennomføring

4

5.18

.67

.86

.92

-.40

-.10

Gruppepsykologisk trygghet

5

5.53

.62

.89

.93

-.44

.03

Lagånd

6

5.17

.74

.89

.94

-.23

-.45

Hensiktsmessige gruppenormer

5

4.66

.68

.77

.85

.00

-.46

Individuell tilfredshet og læring

5

5.23

.63

.86

.91

-.17

-.04

belønningssystemer

Videre er gjennomsnittlige intraklasse korrelasjon- og within group agreementkoeffisienter for skalaene regnet ut og presentert i tabell 2, for å undersøke om skåringsdata
kan aggregeres og tolkes på teamnivå. Intraklassekorrelasjon (ICC) er et mål på hvor
konsistente medlemmene av ledergruppene er i vurderingen av hver av de 23 variablene som
måles (alle i inventoriet bortsett fra Riktig størrelse). ICC (1, k) er benyttet, som innebærer
gjennomsnittsvurdering, enveis random effect modell, og absolutt enighet mellom vurdererne.
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Antall vurderere (= antall medlemmer i hver ledergruppe) varierer mellom 3 og 19 personer,
med et gjennomsnitt på 7.19 og en median på 7 personer. Koo og Li (2016) foreslår følgende
kriterier når en skal tolke intraklassekorrelasjoner: < 0.5 (lav reliabilitet), 0.5 - 0.75 (moderat
reliabilitet), 0.75-0.9 (god reliabilitet), > 0.9 (utmerket reliabilitet). Basert på disse kriteriene,
presenteres følgende en oversikt over gjennomsnittlig intraklasse korrelasjonskoeffisienter for
skalaene.
▪

Ingen skalaer demonstrerer lav interrater reliabilitet, dog skiller skalaen
Oppgavekonflikt skiller seg ut ved å ha gjennomsnittlig intraklasse
korrelasjonskoeffisient som nærmer seg 0.5 (gjennomsnittlig ICC = .52).

▪

Skalaer som demonstrerer moderat interrater reliabilitet, er Riktige Saker, Balansert
mangfold, Teamstimulerende belønningssystemer, Klare bestillinger, Fokusert
kommunikasjon, Oppgavekonflikt, Fravær av politisk spill, Dialog, Samarbeid mellom
møter, Teamfungering, Aktiv relasjon til omgivelsene, Beslutningskvalitet,
Beslutningsgjennomføring, Gruppepsykologisk trygghet, Hensiktsmessige
gruppenormer og Individuell tilfredshet og læring.

▪

Skalaer som demonstrerer god interrater reliabilitet, er Klart formål,
Møteforberedelser¸ Fravær av relasjonskonflikt, Kontinuerlig gruppelæring, Effektiv
teamledelse, Saksresultater og Lagånd.

Det er også regnet ut gjennomsnittlig within-group rater agreement (rWG), som er et mål
på enighet mellom medlemmene i teamet, når de besvarer leddene på hver skala.
Gjennomsnittlig rWG varierer mellom .58 og .79. Følgende skalaer har gjennomsnittlig rWG
under .60: Teamstimulerende belønningssystemer, Fravær av relasjonskonflikt, Kontinuerlig
gruppelæring
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TABELL 2

Gjennomsnittlige intraklasse korrelasjon- og within-group rater agreement-koeffisienter for
skalaene

Gjennomsnittlig ICC (1, k)
Klart formål
Riktige Saker
Balansert mangfold
Teamstimulerende belønningssystemer
Møteforberberedelser
Klare bestillinger
Fokusert kommunikasjon
Oppgavekonflikt
Fravær av relasjonskonflikt
Fravær av politisk spill
Dialog
Samarbeid mellom møter
Teamfungering
Aktiv relasjon til omgivelsene
Kontinuerlig gruppelæring
Effektiv teamledelse
Saksresultater
Beslutningskvalitet
Beslutningsgjennomføring
Gruppepsykologisk trygghet
Lagånd
Hensiktsmessige gruppenormer
Individuell tilfredshet og læring

.77
.73
.73
.63
.76
.67
.72
.52
.82
.73
.70
.67
.74
.66
.76
.81
.80
.69
.74
.69
.81
.74
.70

Gjennomsnittlig rWG
.65
.72
.75
.58
.69
.65
.66
.74
.59
.65
.76
.69
.79
.76
.59
.70
.71
.78
.74
.73
.78
.74
.74
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6.2 Analyser av konvergent og diskriminant validitet
I tillegg til å undersøke konsistens og stabilitet for skalaene i et instrument (reliabilitet), er det
viktig å undersøke om leddene i skalaene klarer å «skille» godt nok mellom de ulike skalaene.
Vi ønsker å finne ut om leddene i en skala korrelerer høyt nok med skalaen de tilhører
(konvergent validitet), og om leddene ikke korrelerer for høyt med andre skalaer i
instrumentet (diskriminant validitet).
For å besvare dette, er det utført korrelasjonsanalyser av hver skala, med følgende
antakelser: hvis en tenker at leddene i en skala måler begrepet de er ment å måle, er det
rimelig å anta at gjennomsnittlig korrelasjon mellom leddene i en skala og skalaen de tilhører,
vil være høyere enn gjennomsnittlig korrelasjon mellom de samme leddene og hvilken som
helst annen skala i inventoriet. Hvis tilfellet er at leddene som tilhører en bestemt skala,
korrelerer høyere med en annen skala i inventoriet, er dette en indikator på at leddene ikke
godt nok skiller mellom å måle den ene skalaen fra den andre. I utregninger av
gjennomsnittlig korrelasjon mellom leddene i en skala, og skalaen de er ment å måle, er
«corrected item-total correlation» benyttet, for å unngå at skalaen, som hvert av leddene blir
korrelert med, ikke inneholder leddet selv. For å undersøke om skalaene som måles er eneller flerdimensjonale (måler mer enn én faktor), er det i tillegg utført
prinsipalkomponentanalyser av skalaene.
I tabell 3 rapporteres gjennomsnittlig korrelasjon mellom leddene i en skala, med alle
skalaene i effect 2.0 (unntatt Riktig størrelse). I korrelasjonsanalysene kommer det frem at
gjennomsnittlig korrelasjon mellom leddene i en skala og skalaen de tilhører, er høyere
sammenlignet med gjennomsnittlig korrelasjon mellom de samme leddene og andre skalaer i
inventoriet, med unntak av skalaen Beslutningskvalitet. Leddene i Beslutningskvalitet
korrelerer like høyt med egen skala, som med skalaen Saksresultater (0,77). Samtidig
eksisterer det noen skalaer der leddenes gjennomsnittlige korrelasjon med en annen skala,
nærmer seg leddenes gjennomsnittlige korrelasjon med egen skala. I tråd med Wageman,
Hackman og Lehman (2005), listes følgende opp alle tilfeller der forskjellen mellom disse to
korrelasjonsverdiene er mindre enn .10.

30

TABELL 3

Gjennomsnittlig korrelasjon mellom leddene i en skala, med alle skalaene i effect 2.0
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

0,87

0,76

0,56

0,42

0,52

0,62

0,52

0,19

0,29

0,41

0,60

0,47

0,64

0,62

0,52

0,60

0,78

0,66

0,68

0,50

0,67

0,73

0,68

0,68

0,73

0,47

0,38

0,53

0,59

0,53

0,18

0,35

0,42

0,55

0,44

0,55

0,55

0,43

0,57

0,65

0,61

0,62

0,46

0,56

0,57

0,58

0,52

0,49

0,75

0,31

0,34

0,41

0,48

0,03

0,64

0,59

0,70

0,48

0,60

0,48

0,36

0,58

0,51

0,49

0,52

0,69

0,71

0,49

0,61

0,39

0,39

0,30

0,67

0,32

0,29

0,31

0,13

0,12

0,21

0,28

0,31

0,39

0,39

0,26

0,38

0,48

0,49

0,42

0,24

0,40

0,38

0,41

0,48

0,54

0,33

0,32

0,75

0,60

0,46

0,11

0,20

0,25

0,35

0,28

0,35

0,39

0,45

0,50

0,50

0,44

0,41

0,26

0,39

0,46

0,41

0,58

0,62

0,42

0,28

0,60

0,66

0,62

0,08

0,29

0,37

0,49

0,33

0,45

0,45

0,47

0,58

0,56

0,52

0,51

0,38

0,48

0,51

0,49

0,50

0,56

0,49

0,32

0,47

0,63

0,72

0,10

0,40

0,37

0,54

0,27

0,44

0,46

0,38

0,58

0,51

0,50

0,58

0,34

0,50

0,47

0,49

0,16

0,17

0,01

0,12

0,11

0,08

-0,11

0,59

-0,09

0,04

0,07

0,13

0,15

0,10

0,22

0,04

0,15

0,13

0,08

0,15

0,08

0,19

0,14

0,31

0,41

0,74

0,13

0,23

0,31

0,43

-0,09

0,93

0,74

0,69

0,42

0,54

0,35

0,21

0,45

0,28

0,39

0,43

0,67

0,63

0,32

0,46

0,38

0,43

0,59

0,20

0,25

0,36

0,36

0,05

0,65

0,74

0,58

0,46

0,60

0,41

0,21

0,47

0,40

0,42

0,46

0,59

0,63

0,38

0,48

0,55

0,56

0,69

0,27

0,35

0,46

0,52

0,10

0,60

0,58

0,79

0,49

0,67

0,51

0,39

0,57

0,53

0,53

0,57

0,68

0,69

0,52

0,67

0,45

0,46

0,50

0,31

0,28

0,33

0,27

0,14

0,40

0,48

0,52

0,71

0,62

0,54

0,25

0,38

0,50

0,47

0,44

0,49

0,56

0,47

0,52

0,59

0,56

0,60

0,38

0,34

0,43

0,42

0,16

0,48

0,61

0,67

0,60

0,76

0,62

0,35

0,50

0,63

0,63

0,64

0,62

0,71

0,58

0,65

0,55

0,55

0,47

0,38

0,37

0,42

0,43

0,10

0,31

0,41

0,50

0,51

0,61

0,72

0,36

0,39

0,61

0,59

0,56

0,43

0,57

0,52

0,51

0,53

0,49

0,39

0,28

0,51

0,53

0,41

0,25

0,20

0,23

0,44

0,27

0,39

0,41

0,90

0,47

0,56

0,48

0,40

0,39

0,48

0,61

0,55

0,61

0,64

0,63

0,41

0,55

0,62

0,62

0,05

0,43

0,51

0,63

0,40

0,55

0,45

0,47

0,88

0,65

0,62

0,56

0,60

0,66

0,57

0,71

0,79

0,73

0,54

0,52

0,54

0,60

0,54

0,17

0,28

0,43

0,59

0,53

0,69

0,69

0,55

0,65

0,88

0,81

0,71

0,48

0,75

0,71

0,74

0,64

0,66

0,50

0,52

0,46

0,53

0,51

0,15

0,36

0,44

0,56

0,48

0,66

0,64

0,45

0,59

0,77

0,77

0,66

0,48

0,68

0,60

0,67

0,66

0,68

0,53

0,44

0,44

0,52

0,58

0,11

0,39

0,48

0,60

0,44

0,68

0,61

0,38

0,53

0,68

0,66

0,82

0,46

0,66

0,66

0,62

0,49

0,50

0,72

0,26

0,27

0,37

0,34

0,17

0,61

0,62

0,71

0,51

0,65

0,46

0,36

0,58

0,47

0,49

0,47

0,83

0,69

0,48

0,66

0,64

0,60

0,73

0,42

0,40

0,49

0,50

0,11

0,58

0,65

0,72

0,55

0,73

0,61

0,45

0,62

0,71

0,67

0,66

0,67

0,83

0,65

0,75

0,64

0,56

0,47

0,35

0,44

0,48
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▪

Leddene i Klart formål korrelerer gjennomsnittlig .87 med egen skala, mens de
gjennomsnittlig korrelerer .78 med Saksresultater.

▪

Leddene i Riktige saker korrelerer gjennomsnittlig .73 med egen skala, mens de
gjennomsnittlig korrelerer .68 med Klart formål og .65 med Saksresultater.

▪

Leddene i Balansert mangfold korrelerer gjennomsnittlig .75 med egen skala, mens de
gjennomsnittlig korrelerer .70 med Dialog, .69 med Gruppepsykologisk trygghet, og
.71 med Lagånd.

▪

Leddene i Klare bestillinger korrelerer gjennomsnittlig .66 med egen skala, og .58
med Klart formål, .62 med Riktige saker, .60 med Møteforberedelser, .62 med
Fokusert kommunikasjon og .58 med Effektiv teamledelse.

▪

Leddene i Fokusert kommunikasjon korrelerer gjennomsnittlig .72 med egen skala, og
.63 med Klare bestillinger.

▪

Leddene i Fravær av politisk spill korrelerer gjennomsnittlig .74 med egen skala, og
.65 med Fravær av relasjonskonflikt.

▪

Leddene i Samarbeid mellom møter korrelerer gjennomsnittlig .71 med egen skala, og
.62 med Teamfungering.

▪

Leddene i Teamfungering korrelerer gjennomsnittlig .76 med egen skala, .67 med
Dialog, og .71 med Lagånd.

▪

Leddene i Saksresultater korrelerer gjennomsnittlig .88 med egen skala, .79 med Klart
formål, og .81 med Beslutningskvalitet.

▪

Leddene i Beslutningskvalitet korrelerer gjennomsnittlig .77 med egen skala, og .68
med Lagånd.

▪

Leddene i Lagånd korrelerer gjennomsnittlig .83 med egen skala, og .75 med
Individuell tilfredshet og læring.

▪

Leddene i Hensiktsmessige gruppenormer korrelerer gjennomsnittlig .68 med egen
skala, og .64 med Klart formål, .62 med Saksresultater, .59 med
Beslutningsgjennomføring, .60 med Lagånd, og .60 med Individuell tilfredshet og
læring.

▪

Til slutt korrelerer leddene i Individuell tilfredshet og læring gjennomsnittlig .78 med
egen skala, og .73 med Lagånd.
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6.3 Prinsipal komponentanalyse
Leddene innenfor hver skala er selektert med tanken om å inkludere de leddene som best
reflekterer det teoretiske innholdet i hver av de 24 variablene i effect 2.0. Når man er opptatt
av at leddene fanger opp de ulike fasettene av et begrep, er det samtidig vesentlig at de ulike
leddene fanger opp ett begrep, og ikke flere underbegreper innenfor det samme fenomenet. Et
vanlig brukt kriterium for å indikere antallet underliggende faktorer for et sett med ledd, er
regelen foreslått av Kaiser (1960), som sier at det finnes så mange reliable faktorer som det er
eigen-verdier høyere enn en. I en prinsipal komponentanalyse med Varimax rotasjon av
inventoriets skalaer (bortsett fra skalaen Riktig størrelse), kommer alle skalaene ut med kun
en faktor med eigen-verdi høyere enn en (se vedlegg).
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7 DISKUSJON

7.1 Generell diskusjon
Basert på resultatene, kommer det frem at skalaene i inventoriet gir konsistente, reliable
målinger, og indikerer dermed tilfredsstillende reliabilitet. Analyser av indre konsistensreliabilitet demonstrerer at de fleste skalaene har Cronbachs alfa som ligger rundt eller over
.80, og ingen som ligger under .70 både når det gjelder team- og individnivå, og analyser av
deskriptiv statistikk viser kurtose- og skjevhetsverdier som tilsier at skårene følger en
tilnærmet normalfordelt kurve.
Analyser av intraklasse korrelasjon demonstrerer at skalaene generelt har moderat
eller god interrater reliabilitet. Samtidig skiller skalaen Oppgavekonflikt seg ut ved å ha
gjennomsnittlig intraklasse korrelasjonskoeffisient som nærmer seg 0.5. Analyser av withingroup rater agreement demonstrerer at gjennomsnittlig rWG varierer mellom .58 og .79, der
skalaene Teamstimulerende belønningssystemer, Fravær av relasjonskonflikt og Kontinuerlig
gruppelæring skiller seg ut, da de demonstrerer relativt lave gjennomsnittlige rWG-verdier,
sammenlignet med de andre skalaene (under .60). Fordi det ikke eksisterer noen tydelige cutoff kriterier for rWG i forskningslitteraturen, skaper dette en utfordring for hvordan en skal
benytte rWG-verdier til å tolke grad av enighet mellom medlemmer. Til tross for at cut-off ved
.70 er et ofte brukt kriterium når en skal tolke rWG, hevder blant annet LeBreton og Senter
(2007) at dette kriteriet skaper en kunstig dikotomi når en skal tolke enighet innad grupper, og
at kriteriet bør være basert på hvilke forskningsspørsmål en har, og hvilke design og modeller
en velger. Vi kan dog si, basert på resultatene fra intraklasse korrelasjon-analyser, at det gir
statistisk mening å aggregere og tolke data på teamnivå. Funn fra prinsipalkomponentanalyser
av skalaene gir grunn til å tro at det ikke eksisterer ledd som måler flere underliggende
variabler innenfor samme skala.
Leddene i skalaene, med unntak for skalaen Beslutningskvalitet, klarer å «skille»
mellom de ulike skalaene i inventoriet, i den grad at de er bedre på å måle skalaen de er ment
å måle, sammenlignet med andre skalaer. Korrelasjonsanalyser viser at gjennomsnittlig
korrelasjon mellom leddene i en skala og skalaen de tilhører, er generelt høyere enn
gjennomsnittlig korrelasjon mellom de samme leddene og andre skalaer, og indikerer derfor
at de fleste av skalaene har generelt tilfredsstillende konvergent og tilfredsstillende
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diskriminant validitet. Dette gjelder derimot ikke for skalaen Beslutningskvalitet, der leddene
i denne skalaen, korrelerer gjennomsnittlig like høyt med skalaen Saksresultater, som med
egen skala. Samtidig korrelerer leddene i Saksresultater relativt høyt med skalaen
Beslutningskvalitet (.81). Funnene indikerer altså at leddene i disse to skalaene ikke skiller
like godt mellom hverandre, sammenlignet med andre skalaer i inventoriet.
Ser en nærmere på hvilke ledd disse to skalaene inneholder, kan en se for seg noen
fellestrekk i hva leddene handler om, nemlig hvordan ledergruppemedlemmene oppfatter
teamets saksresultater, i kraft som en beslutningsgruppe som fatter og følger opp beslutninger
og strategier for organisasjonen den er del av. Det kommer frem mer tydelig hvordan leddene
i skalaene kan være sterkt relatert til hverandre, når en ser at enkelte ledd i
Beslutningskvalitet, nemlig «det er gjennomgående høy kvalitet på de beslutningene vi fatter i
ledergruppen» og «de fleste beslutninger ledergruppen fatter, viser seg å være til det beste for
organisasjonen», kan betraktes som et av saksresultatene en ledergruppe typisk kan skape.
Det eksisterer i tillegg andre skalaer i inventoriet der leddene korrelerer relativt høyt
med andre skalaer, og en kan muligens se likheter eller sammenhengen når det gjelder hva
leddene handler om. Følgende listes opp noen av dem:
▪

For skalaene Klart formål og Riktige saker, kan det å jobbe med de riktige sakene for
en ledergruppe anses som svært avhengig av at ledergruppen først har definert klare
formål for hva de ønsker å oppnå med sitt arbeid. Det er ikke utenkelig at en
ledergruppe kan få til å jobbe med akkurat de riktige sakene uten helt tydelige formål,
men en kan tenke seg at sannsynligheten for at teamet blant annet vier nok tid til og
balanserer godt mellom viktige saker, øker når alle gruppemedlemmene har en klar og
felles oppfatning til hva ledergruppen er til og skal produsere, samt definerer hvilke
saker og temaer som er aktuelt for ledergruppen å jobbe med.

▪

Leddene i Balansert mangfold, har høye gjennomsnittlige korrelasjoner med skalaene
Dialog, Gruppepsykologisk trygghet og Lagånd, og disse korrelasjonene nærmer seg
gjennomsnittlig korrelasjon med egen skala. Det kan anses som naturlig at
ledergruppemedlemmenes oppfattelse av hvorvidt teamet består av en god blanding av
mennesker med nødvendig faglig og mellommenneskelig kompetanse, og som utløser
det beste i hverandre, både påvirker og vil bli påvirket av graden medlemmene har
åpen, nysgjerrig og støttende dialog, og at ledergruppen oppfattes som et trygt sted der
en kan åpne opp om problemer og usikkerhet, samt be om hjelp. I tillegg er det ikke
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unaturlig at de har en sammenheng med Lagånd, det vil si graden medlemmene
persiperer teamet som sammensveiset, og at medlemmene liker hverandre og er stolte
av å være medlem av ledergruppen. For å illustrere dette, kan en forestille seg hvor
utfordrende det kan være å være stolt av og identifisere seg med et team, som i ens
øyne, består av inkompetente personer som ikke passer sammen.
▪

Tilsvarende kan vi eksempelvis se en sammenheng mellom leddene i Lagånd og
Individuell tilfredshet og læring, der det å tilhøre et team en liker og er stolt av å være
del av, sannsynligvis vil oppleves motiverende og øke enkeltmedlemmenes tilfredshet.
Vi kan også tenke oss at det å oppleve at en oppnår personlig utvikling og læring av å
være del av teamet, styrker ens ønske om å identifisere seg med ledergruppen.
At leddene i flere av inventoriets skalaer korrelerer høyt med andre skalaer, kan som

illustrert ovenfor, anses som naturlig og forventet med tanke på det teoretiske grunnlaget for
begrepene de er ment å måle. Variablene som måles i effect 2.0 er ikke valgt ut fordi de skal
være uavhengige av hverandre, men fordi de i flere empiriske studier har vist seg som robuste
prediktorer eller indikatorer på teameffektivitet i ledergrupper (Bang & Midelfart, 2017,
2019). Samtidig kan en stille spørsmål til hvor grensen ligger, der en kan si at leddene i en
skala korrelerer for høyt med en annen skala, og dermed diskriminerer for lite mellom disse
skalaene.
Her er det i tillegg viktig å skille mellom følgende aspekter: Hvis en forventer at to
fenomener skal være nært relaterte konseptuelt, er det rimelig å tenke seg at leddene i skalaer
som måler disse fenomenene godt, skal korrelere høyt med begge respektive skalaer. Tilfellet
ovenfor med Saksresultater og Beslutningskvalitet kan anses som et eksempel på dette. Hvis
en derimot forventer at to fenomener skal være relaterte i mindre grad, forventer vi at leddene
bør kunne skille mellom de tilsvarende skalaene i større grad. Et eksempel på dette ser vi når
gjennomsnittlig korrelasjon mellom leddene i skalaen Oppgavekonflikt og skalaen Lagånd er
relativt lave, med tanke på at disse to skalaene kan anses å måle to ulike fenomener, med
særegenheter som skiller dem konseptuelt tydelig fra hverandre.
Med andre ord vil graden vi forventer at ulike fenomener skal være konseptuelt
relaterte, påvirke hvilke kriterier som settes for konvergent og diskriminant validitet for de
ulike skalaene. Til tross for at det ikke finnes noen entydige kriterier på tilfredsstillende
konvergent og diskriminant validitet i forskningslitteraturen, kan vi basert på resultatene og
overnevnte punkter, anse at de fleste skalaene i effect 2.0, generelt demonstrerer
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tilfredsstillende konvergent og diskriminerende validitet (i den grad at leddene generelt
korrelerer høyest med skalaen de er ment å måle), bortsett fra leddene i Beslutningskvalitet,
som ikke skiller nok mellom egen skala og Saksresultater. I tillegg eksisterer det noen skalaer
der leddene er såpass høyt korrelert med andre skalaer, at en kan stille spørsmål til om det går
an å gjøre endringer på leddene slik at de bedre skiller mellom de ulike konseptene, og fanger
opp akkurat fenomenet de er ment å måle.

7.2 Teoretiske implikasjoner
For forskere og andre personer som ønsker å undersøke atferd, dynamikk og prestasjon i
ledergrupper, tilbyr effect 2.0 et sett med variabler, som er identifisert å ha en del
forskningsmessig empirisk støtte bak seg på at de er viktige faktorer som påvirker hvorvidt en
ledergruppe er effektiv eller ikke. Disse variablene gir både en indikasjon på hvilke variabler
som kan være interessant for forskere å undersøke når det gjelder effektivitet og prestasjon
hos disse typer team, og kan gi idéer om «klynger» av variabler som påvirker hverandre mer
enn andre variabler. Inventoriet og den teoretiske modellen den er basert på, inviterer også
forskere til å undersøke tilstedeværelsen av variabler som fungerer som mediatorer og
moderatorer mellom prediktor- og utfallsvariablene i inventoriet.

7.3 Praktiske implikasjoner
Når det gjelder hvilke praktiske implikasjoner resultatene har for ledere og konsulenter som
ønsker å benytte inventoriet for å forbedre effektiviteten i ledergrupper, er det flere punkter
som er verdt å nevne. Som et inventorium for bruk av ledergrupper, tilbyr effect 2.0 feedback
til ledergrupper om styrker og svakheter når det gjelder effektivitet i deres arbeid, som kan
hjelpe medlemmene til å skape konstruktive diskusjoner rundt disse temaene. I tråd med
Wageman, Hackman & Lehman (2005), kan en dermed anse at en oppnår størst praktiske
fordeler ved bruk av et slikt inventorium når ledergruppens medlemmer møtes sammen for å
diskutere og evaluere funnene, utforske responsene, og reflektere sammen måter de kan
arbeide på for å forbedre teamet i forhold til disse punktene.
Skårene i effect 2.0 er ment for å danne en effektprofil av ledergruppen som et team,
og ikke for måling av kun medlemmenes individuelle oppfatninger av teamet. Skårene er
derfor kun reliable og meningsfulle når en tolker dem på gruppenivå, og data som samles fra
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enkeltmedlemmene, bør alltid aggregeres på teamnivå. For å danne en robust og
virkelighetsnær effektprofil av ledergruppen, bør en forsøke å samle inn svar fra så mange
medlemmer som mulig. Instrumentet egner seg heller ikke for evaluering av individuelle
ansatte.

7.4 Metodiske begrensninger
Det gjenstår fortsatt arbeid når det gjelder å grundigere undersøke validiteten av effect 2.0, og
for å få mer innsikt i hvordan det best kan benyttes av ledergrupper, etter hvert som forskere
og ledergrupper får mer erfaring med bruk av inventoriet. En metodisk begrensning ved de
utførte analysene i denne oppgaven, er at skåredata er samlet fra et utvalg som kun primært
består av norske ledergrupper. Det kan derfor være vanskelig å si om de psykometriske
egenskaper ved effect 2.0 som fremkommer i denne oppgaven, kan generaliseres til bruk av
effect 2.0 i andre land.
Selv om analysene utført i denne studien indikerer at de fleste skalaene i effect 2.0 har
tilfredsstillende konvergent og diskriminant validitet, er det ikke utført verken i denne
oppgaven, eller i eksisterende studier, analyser av den prediktive validiteten ved inventoriet.
Det mangler fortsatt studier på hvorvidt inventoriet klarer å predikere hvor godt team faktisk
presterer (prediktiv validitet), eller om hver av variablene samvarierer med andre variabler
som de er ment å korrelere med (samtidig validitet).
Et annet lignende spørsmål som kommer frem, er i hvilken grad effect 2.0 kan
anvendes like godt på ledergrupper i alle nivåer av organisasjonshierarkiet. Inventoriet
definerer heller ikke eksplisitt om kvaliteten til saksresultatene en spesifikk ledergruppe
oppnår, er gode eller ikke. For eksempel er det sannsynlig at toppledergrupper bruker mer av
sin tid på strategiske oppgaver og bruker mer tid på å stadfeste en retning for organisasjonen,
sammenlignet med ledergrupper på lavere nivåer, som er ansvarlige for å sette strategiene ut i
livet. Slik kan både krav og forventninger til ledergruppens saksresultater, ledergruppenes
formål og de passende sakene for dem å arbeide med, variere ut ifra hvilket nivå de befinner
seg i organisasjonens hierarki. For eksempel viser noen studier at toppledergrupper generelt
kapitaliserer bedre på oppgaverelatert konflikt (for eksempel de Wit et al., 2012), og at det er
større grad av politisk atferd i slike team, sammenlignet med ledergrupper på de lavere
nivåene i organisasjonshierarkiet. Bang og Midelfart (2019) nevner i tillegg andre faktorer
som kan påvirke hvordan en vurderer en spesifikk ledergruppers saksresultater: a) kriteriene
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en bruker for å vurdere saksresultatene. For eksempel kan det å beslutte et bemanningsstopp
være gunstig for å redusere kostnader i en periode, men dette kan gå utover de ansattes
stressnivå og øke sykefraværet, b) hvem som vurderer. For eksempel kan medlemmene
generelt være fornøyde med saksresultatene, men dette betyr ikke nødvendigvis at de som
befinner seg over, under eller på siden i organisasjonshierarkiet deler samme mening, og c)
når kvaliteten på saksresultatene evalueres. For eksempel kan en beslutning virke feil i en gitt
periode, men vise seg å være gunstig for organisasjonen etter hvert.
Til tross for overnevnte punkter, er det rimelig å tro, i tråd med det Bang og Midelfart
(2017) poengterer, at alle variablene i den teoretiske modellen, som er gjenspeilet av skalaene
i effect 2.0, er gyldig for ledergrupper generelt, siden de sier noe om en virkelighet som alle
ledergrupper sannsynligvis møter.

7.5 Oppfordringer til videre studier
Variabelstruktur: Inventoriet og den teoretiske modellen den baserer seg på, inneholder
mange variabler som er assosiert med effektivitet hos ledergrupper, og mange av disse
variablene påvirker hverandre i stor grad. For å redusere det store antallet variabler i og
kompleksiteten ved inventoriet, kan en undersøke om det eksisterer et færre sett med faktorer
som kan fange opp fenomenene som beskrives i den teoretiske modellen, for eksempel
gjennom faktoranalyser.
Som en annen måte å redusere kompleksiteten av skalaene og den teoretiske modellen
de representerer, foreslår Bang og Midelfart (2017) at fremtidige forskere kan prioritere
hvilke variabler som har mest empirisk støtte for å predikere effektivitet hos ledergrupper. De
poengterer at det eksisterer relativt få empiriske studier på viktigheten av Teamstimulerende
belønningssystemer, Saker, Fokusert kommunikasjon og Fravær av politisk spill,
sammenlignet med den store andelen forskningslitteraturen som omhandler viktigheten av
blant annet Klare mål, Gruppepsykologisk trygghet, Lagånd, og Fravær av relasjonskonflikt,
og at det er nødvendig med flere studier for å undersøke hvilke av disse variablene som best
kan predikere en ledergruppes prestasjon og resultater.
For å videre undersøke validiteten til effect 2.0, bør fremtidige studier inkludere flere
undersøkelser av prediktiv og samtidig validitet, samt begrepsvaliditet. For eksempel kan en
utvikle måter å objektivt måle resultatene i en ledergruppe, og undersøke om disse er korrelert
med noen av prediktorvariablene (forutsetninger og prosesser) i inventoriet.
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Eksempelvis undersøkte Rammstedt, Danner, Soto og John (2020) prediktiv validitet
ved de to tyske kortversjonene av Big Five Inventory-2 (BFI-2), ved å korrelere deltakernes
skårer på domenene ekstroversjon, medmenneskelighet, planmessighet, nevrotisisme og
åpenhet, med viktige livsutfall målt gjennom spørsmål om blant annet deres utdanning,
livstilfredshet, selvrapportert helse, og inntekt. I tillegg besvarte et subsett av deltakerne de
samme spørsmålene i en retest seks uker senere.
For å undersøke konvergent og diskriminant validitet for personlighetstesten Big Five
Inventory (BFI), undersøkte Soto og John (2009) korrelasjonen mellom skårer på fasetter i
BFI med skårer hos tilsvarende fasetter hos NEO-PI-R, og fant at disse fasettene korrelerte
høyt med hverandre, og mindre med andre fasetter.
Tilsvarende undersøkte Burch og Anderson (2004) korrelasjonene mellom skårer på
skalaer fra Team Selection Inventory og fra NEO-PI-R, og fant et antall forventede
korrelasjoner (for eksempel at individer som foretrekker å arbeide i et trygt arbeidsmiljø med
positive interaksjoner, støtte og fellesskap, skårer høyt på blant annet medmenneskelighet,
mens det er en høyt signifikant, negativ korrelasjon mellom skåringer på oppgavemessig
orientering og nevrotisisme).
Å benytte metoder for å undersøke konvergent og diskriminant validitet ved å
sammenligne skårer fra effect 2.0 med et annet lignende inventorium, blir mer mulig med
utviklingen av flere tester som er basert på ledergrupper spesifikt. Samtidig kan retester være
en ypperlig metode for å undersøke effektiviteten til ledergrupper over tid, for å danne seg et
stabilt bilde av gruppemedlemmenes oppfatning av teamets effektivitet over tid.

7.6 Etiske perspektiver
Målet med utviklingen av et godt instrument for å måle effektivitet hos ledergrupper, er blant
annet å kunne hjelpe slike team til å fungere mer effektivt. Samtidig kan stegene som hører til
å introdusere og implementere et slikt instrument i en arbeidsplass, i enkelte tilfeller være en
krevende prosess for de som involveres. I tillegg til at deltakerne skal gjennomføre
inventoriet, vil resultatene invitere medlemmene til en diskusjon innad teamet om hvor
tilfredse de er med teamets prestasjon, og potensielle områder i teamets dynamikk som kan
forbedres eller opprettholdes. Dette krever ærlig og kritisk refleksjon fra hvert enkeltmedlem.
Ethvert team ønsker å fungere så effektivt som mulig, og inventorier som effect 2.0
kan være en god måte for å undersøke styrker og svakheter i ledergrupper. På en annen side
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kan en stille spørsmålet om slike tester bidrar til en målekultur der en stadig evaluerer seg
selv. Et overdrevent fokus på dette kan tenkes å være energitappende, der en slik mentalitet i
verste fall utvikler seg til at teammedlemmene stadig er usikker på hvor en befinner seg langs
en skala. Burch og Anderson (2004) fant for eksempel at individer som har tendens til å ha
negative følelser som bekymring, skyldfølelse og tristhet, og som viser mindre resiliens i
vanskelige situasjoner, ikke foretrekker å arbeide i et svært saksorientert gruppeklima, da de
demonstrerte en signifikant negativ korrelasjon mellom et teams saksorienterte fokus, og
personlighetstrekket nevrotisisme (som sier noe om ens emosjonelle stabilitet). Forfatterne
påpeker at et slikt arbeidsmiljø kan skape bekymring for enkelte ansatte, da det kan oppleves
som om det er en kontinuerlig monitorering og vurdering av hva de gjør og hvordan de
arbeider, sammen med en mulig bekymring om å ikke leve opp til forventningene.
Basert på den teoretiske modellen som Bang og Midelfart foreslår (2012, 2017, 2019),
vil effektive ledergrupper ha et balansert fokus på både saksorienterte resultater som skaper
merverdi for organisasjonen, samt resultater som styrker enkeltindividenes vekst, læring og
utvikling, og til slutt resultater som styrker medlemmenes evne til å videre arbeide sammen
som et team.

7.7 Konklusjon
Målet med oppgaven var å undersøke de psykometriske egenskapene ved effect 2.0 og
rapportere funnene på et overordnet nivå. Generelt demonstrerer analysene at skalaene har
tilfredsstillende indre konsistens-reliabilitet, noe som indikerer at skalaene i effect 2.0 er
konsistente og pålitelige. I tillegg demonstrerer de fleste skalaene tilfredsstillende konvergent
og diskriminant validitet, bortsett fra skalaen Beslutningskvalitet. Samtidig eksisterer det noen
skalaer der leddene korrelerer relativt høyt med andre skalaer, og en endring av disse leddene
kan muligens forbedre deres evne til å fange opp fenomenet de er ment å måle, og skille
mellom de ulike skalaene. Generelt indikerer utregninger av intraklasse korrelasjoner og
within-group rater agreement at det gir statistisk mening å aggregere og tolke skåringsdata fra
ledergruppene på teamnivå.
Det er nødvendig med flere studier for å analysere inventoriets prediktive validitet og
samtidige validitet, samt videre undersøke inventoriets begrepsvaliditet. Uansett om effect 2.0
anvendes for diagnostikk av ledergrupper, eller i forskningssammenheng, kan effect 2.0 tilby
data og et sett med identifiserte variabler som kan berike forståelsen av atferd og prestasjon
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hos ledergrupper, og bidra til å identifisere karakteristikker hos ledergrupper som de kan
opprettholde eller forbedre for å fungere mer effektivt og prestere bedre. Samtidig er det
viktig å være varsom og profesjonell når en benytter inventoriet og tolker dataene som den
tilbyr.
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Vedlegg

Prinsipal komponentanalyse av skalaene

Klart formål

Riktige saker

Balansert mangfold
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Teamstimulerende belønningssystemer

Møteforberedelser

Klare bestillinger

Fokusert kommunikasjon
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Oppgavekonflikt

Fravær av relasjonskonflikt

Fravær av politisk spill
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Dialog

Samarbeid mellom møter

Teamfungering
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Aktiv relasjon til omgivelsene

Kontinuerlig gruppelæring

Effektiv teamledelse
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Saksresultater

Beslutningskvalitet

Beslutningsgjennomføring
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Gruppepsykologisk trygghet

Lagånd

Hensiktsmessige gruppenormer
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Individuell tilfredshet og læring
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