
Vedlegg A Informasjonsskriv Master LEDORG, UIT, Christer Endregaard 

 

Informasjon til respondenter i spørreundersøkelse i forbindelse med masteroppgave vår 2014. 

 

Mitt navn er Christer Endregaard og jeg gjennomfører for tiden en erfaringsbasert Mastergrad 

innenfor Ledelse og Organisasjonsvitenskap ved Universitet i Tromsø ved siden av min jobb 

som offiser i Forsvaret.  

Jeg er deltaker på Forsvarets Lederutviklingsprogram – LUPRO for 2012-2013 og det er det 

som har gitt meg inspirasjon til tema for denne mastergraden. 

 

 

Oppgaven jeg skal skrive har følgende problemstilling;  

”Forsvarets Lederutviklingsprogram – Nyttig egenutvikling eller hyggelig selvrealisering der 

og da?” 

Hensikten med oppgaven er å få et bilde av hvilke forventninger og motivasjon den enkelte 

har for å delta på LUPRO. Videre ønsker jeg å undersøke hvilket utbytte deltakerne faktisk får 

av programmet. Dette fordi jeg synes slike program er veldig fascinerende og ikke minst 

viktige. Derfor synes jeg det er interessant å høre fra deltakeren selv hvordan de opplevde 

programmet og om de føler at de sitter igjen med noe etter å ha fullført. 

 

Spørsmålene jeg stiller vil være påstander der det dere skal krysse av på en skala fra en til fem 

som strekker seg fra Helt enig til Helt uenig. Et eksempel på en påstand kan være  

” Jeg kommuniserer tydeligere med mine medarbeidere etter LUPRO” 

 

Behandling av data fra spørreundersøkelsen. 

 

Deltakelse er frivillig og du kan trekke ditt samtykke underveis. 

 

Du er valgt ut som respondent fordi du tidligere har vært deltaker på LUPRO og jeg har etter 

en søknad til Forsvarsstaben/Personell fått tilgang til navnelister over deltakere fra 2007 og 

fram til mitt eget kull i dag, til sammen ca 120 personer.  Alle opplysninger som gis gjennom 

spørreundersøkelsen behandles konfidensielt og vil på ingen måte videreføres til andre. Alle 

navnelistene jeg har vil bli slettet etter sensur høsten 2014. Ingen enkeltpersoner vil kunne 

gjenkjennes i den ferdige oppgaven. 

 

Studien er meldt til personvernombudet for forskning og godkjent. 

 

Dersom du lurer på noe kan du kontakte meg på telefon 41 69 89 22 eller på epost 

christerhe@hotmail.com 

 

Universitetet i Tromsø er behandlingsansvarlig institusjon og daglig ansvarlig er min veileder, 

Professor Rudi Kirkhaug ved UIT på telefon 77 64 65 04 eller epost rudi.kirkhaug@uit.no 
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