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Sammanfattning
Denna rapport fokuserar på vilka skillnader och likheter det finns mellan ledarskapsstilar
inom privat och offentlig sektor. Rapporten använder sig av ett statistiskt underlag som tagits
fram med hjälp av beteendeprofileringsverktyget Interpersonal Dynamics Inventory (IDI).
Dessutom har ett flertal intervjuer genomförts med utvalda ledare inom privat och offentlig
sektor. Rapporten undersöker vilka ledarskapstilar som finns och vilka som är vanligast
förekommande. Rapporten tar även upp viktiga faktorer som skiljer den privata sektorn från
den offentliga.
Syftet med denna rapport är att identifiera skillnader och likheter vad gäller ledarskapsstilar
inom privat och offentlig sektor. Dessutom redogör rapporten för ett antal orsaker som bidrar
att det finns skillnader och likheter mellan de båda sektorerna. Den teoretiska referensramen
utgår från teorier som fokuserar på traditionella ledarskapsstilar och vad som omfattas av
privat respektive offentlig sektor, dessa jämförs i sin tur med statistik och intervjuer.
Undersökningen visade att skillnaderna mellan privat och offentlig sektor inte var stora vad
gäller ledarskapsstilar. Samma typ av ledarstil var vanligast bland chefer oavsett vilken sektor
som granskades.
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1. Inledning
Denna rapport tar sin utgångspunkt i ämnet organisation och ledarskap med fokus på
ledarskap inom offentlig respektive privat sektor. Vikten av ett fungerade ledarskap är en
ständigt aktuell fråga eftersom ledarskap existerar i en rad olika former och verksamheter vars
förutsättningar ständigt förändras i takt med att samhället utvecklas. Ledarskap avser i första
hand det verkliga utövandet av ledningsuppgifter inom till exempel en organisation, en stat,
ett idrottslag eller ett bolag. Rapporten syftar till att kartlägga skillnader och likheter mellan
ledare inom privat respektive offentlig sektor med grundtanken att undersöka om det krävs
olika typer av ledarskap för olika typer av verksamheter.

1.1 Bakgrund
Ledarskap har länge varit ett viktigt område för att effektivisera olika verksamheter. Detta har
resulterat i att man genom åren har försökt finna den perfekta modellen för ledarskap, från
1700-talets tro på rationella ledare till senare tids uppfattning om att ett situationsanpassat
ledarskap är att föredra. Åsikterna om vad som kännetecknar en god ledare är många men de
konkreta svaren är betydligt färre.1
De egenskaper som man som ledare bör inneha har debatterats genom åren men än idag
existerar ingen ledarskapsteori som kan anses definitiv på området. Uppfattningen av ett gott
ledarskap idag hör främst samman med ledarens förmåga att vara karismatisk och att anpassa
sitt ledarskap efter varje unik situation.2 Under senare år har arbetsplatser blivit allt mer
komplexa och kraven på dagens ledare blir allt högre, inte minst beroende på den finanskris
som drabbade en stor del av världen under år 2008. Vikten av att som ledare kunna förstå och
kunna hantera olika pågående situationer inom verksamheten är av stor betydelse för
verksamhetens överlevnad samtidigt som det är viktigt att arbeta proaktivt för att förebygga
och förbättra verksamhetens situation i framtidssyfte. 3 Att vara chef handlar inte längre bara
om att styra och kontrollera sina medarbetare, i dagens verksamheter blir det allt större fokus

1

Goffee R, Jones G. (2001)
Yukl G, (1999), s. 285- 305.
3
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på coachning och ledarens roll för att utveckla verksamhet och personal.4 Att vara chef och att
vara ledare definieras inte längre som samma sak och organisationer fokuserar allt mer på att
bygga upp verksamheter där kunskap, delaktighet och inflytande står som ramar för hur
verksamheten skall fungera.
Medarbetare förväntas vara mer delaktiga i verksamheten och uppfylla fler funktioner inom
sitt arbetsområde. Det blir allt vanligare att ansvarområden inom verksamheter fördelas på
medarbetarna i större utsträckning, vilket medför att allt fler personer inom verksamheten får
en viss form av ledande roll medan den officiella chefens roll fokuserar mer på att motivera
och utveckla sina medarbetare för att tillsammans kunna påverka verksamheten. På grund av
detta har vikten av hur ett gott ledarskap utförs kommit att bli mer relevant för en allt större
grupp inom arbetslivet, det är inte längre självklart att den högsta chefen skall ta alla beslut
inom verksamheten. I dagens samhälle finns många olika typer av verksamheter och inom
dessa förekommer en mängd olika varianter på ledarskap och uppdelningar av
ansvarsområden inom de olika verksamheterna. Ett gott ledarskap är av största vikt för en
fungerande verksamhet och det finns en rad olika teorier om hur ett gott ledarskap skall vara.
Hur vida ledarskap är situationsanpassat eller ej kan komma att påverka hur ledarskapet
skiljer sig mellan olika verksamheter. Med utgångspunkt i att olika företag kräver olika slags
ledarskap blir vikten av att profilera olika slags ledarskap allt större.5
Det finns ett antal skillnader mellan privat och offentlig sektor, verksamhetens mål är en av
dem. Enligt Moore så existerar olika organisationer för att skapa ett värde. Organisationer
inom den privata sektorn är vinstdrivande och strävar efter att uppnå ett värde som kan mätas
i finansiella termer. Organisationer i den offentliga sektorn existerar istället för att producera
ett värde till nytta för allmänheten.6 I strävan mot att de olika verksamheterna ska uppnå sina
mål, kan det antas att ledarskapet kan komma att skilja sig åt mellan ledare i olika sektorer på
grund av att målen är så olika. Genom att uppmärksamma hur olika ledarskapstilar ter sig
inom olika sektorer kan informationen användas för att ge bättre förståelse för om och hur
ledarskap varierar mellan olika typer av verksamheter.
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1.2 Problemformulering
Finns det skillnader och likheter vad gäller ledarskap och ledarskapsstilar inom privat sektor
jämfört med offentlig sektor? I så fall vilka?

1.3 Syfte och avgränsningar
Syftet med rapporten är att undersöka ifall det finns några utmärkande skillnader och likheter
mellan ledarskapsstilar inom privat respektive offentlig sektor.
Detta är intressant i syfte att göra ledare mer medvetna om sin ledarstil, vilket i sin tur leder
till bättre förståelse av ledarens roll som ledare och hur den rollen påverkar verksamheten.
Idag förväntas medarbetare vara mer delaktig i verksamheten och ansvarområden används för
att dela på ledarskapet och på så sätt låta den officiella chefen fokusera på sin roll som ledare.
Ett väl fungerande ledarskap är viktigt oavsett vilken sektor ledaren är verksam inom. Den här
rapporten kan användas av ledare inom de olika sektorerna för att ge dem en bättre insikt i de
likheter och skillnader vad gäller ledarskapsstilar som finns mellan sektorerna. Ledarskapet
inom denna rapport är avgränsat till ledare inom privat och offentlig sektor som arbetar i
Sverige och har underställd personal.
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2. Teoretisk referensram
Det första avsnittet i teorin omfattar begreppen ledarskap och chefskap och syftar till att ge en
bättre inblick i ledarrollen och dess innebörd . Det är av största vikt att förstå begreppet
ledarskap för att kunna förstå begreppet ledarskapsstil, detta på grund av att ledarskapsstilar är
en liten del av det stora området ledarskap.
Det andra avsnittet omfattar klassiska ledarskapsstilar och syftar till att ge förståelse för de
klassiska ledarskapsstilarnas innebörd. Dessa återspeglas sedan i statistiken från IDI genom
att statistikens fyra ledarskapsstilar tolkas om till klassiska ledarskapsstilar för att ge bättre
förståelse för hur statistiken kan kopplas till teorin
Det sista avsnittet behandlar privat och offentlig sektor, detta för att ge förståelse för vad
privat och offentlig sektor innebär och på så sätt få förståelse för varför det kan förväntas
finnas skillnader mellan dessa.

2.1 Ledarskap och chefskap
I litteratur som omfattar ämnet ledarskap återfinns även benämningen chefskap. Ledarskap
och chefskap kan verka likartade men enligt ett flertal olika författare har dessa begrepp olika
betydelse.
Enligt Bjerke finns det två olika synsätt som medverkar till att begreppen ledarskap och
chefskap skiljer sig åt. Det första synsättet är att ledarskap är en funktion av chefskap, vilket
innebär att en person kan vara ledare utan att vara chef. Det andra synsättet är att ledarskap
omfattar en högre förmåga och effektivitet. 7 Chefskap och ledarskap kan närmare förklaras
kort med att en chef är en person som gör saker rätt, medan en ledare är en person som gör
rätt saker.8
Även Lennerlöf (1969) är en författare som beskriver skillnaden mellan dessa ord. Enligt
Lennerlöf är chefskapet en formell position som en person blir utnämnd till. Det betydande
syftet med en chefsbefattning är att chefen ska utöva ledarskap. 9 Chefen har makten och
ansvaret för att nå resultat tillsammans med sin personal.10
7

Bjerke (1999)
Drucker (1974), i Bjerke (1999)
9
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s. 97.
10
Arbetslivsmiljö för kommuner och landstings hemsida, 4 april 2011
8
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Ledare är den person som vid en viss tid eller under en viss tidpunkt utövar mer makt än
övriga gruppmedlemmar. Det handlar alltså om socialt inflytande.11 En ledare ska kunna
uppmuntra sina anställda och förena dem i arbetet mot organisationens mål.12 Det är viktigt
för chefer att både klara av att vara chef och ledare för att på bästa sätt kunna driva
verksamheten.13 En formell ledare är en person som utsetts till chef utifrån sina meriter, denna
person har papper på utnämningen. Chef är den formella ställningen som vem som helst kan
bli och ledare är en ställning som uppnås via personliga egenskaper. 14 Informella ledare har
inga papper på sitt ledarskap utan de har fått sina medarbetares förtroende och sin position
som ledare med hjälp av sina personliga kvalifikationer. Ett informellt ledarskap är tillfälligt,
skulle medarbetarnas förtroende upphöra så upphör också ledarskapet.

2.2 Klassiska ledarstilar
2.2.1 Den Auktoritära ledarskapsstilen
Den auktoritära ledaren grundar sin makt på det faktum att han är chef och besitter en speciell
ställning inom organisationen.15 Denna ledarstil är dominerande och styr genom tillsägelser
och riktlinjer.16 Denna sortens ledarstil innebär att ledaren tar på sig ett stort personligt ansvar
utåt som ger ett säkert intryck. Ledaren fattar alla betydelsefulla beslut och detta gör att
medarbetarna blir ovana till att handla självständigt.17 De anställda får ingen möjlighet till
egen utveckling eftersom ledaren ska kontrollera det mesta. Ledarens förtroende för
medarbetarna är relativt liten. Medarbetarna blir beroende av ledarens fysiska närvaro då alla
frågor ska gå via chefen.18De anställda rättar sig efter sin chef, inte för att de är överens med
sin chef utan för att de är rädda för påföljder.19

11

Lennéer Axelsson, Thylefors, (2005), s. 97.
Mintzberg H (1990), s. 163- 176.
13
Arbetslivsmiljö för kommuner och landstings hemsida, 4 april 2011
14
Blume, Sigling (1994), s. 26.
15
Andersson, (1994), s. 121.
16
Bakka, Fivelsdal, Lindkvist (2005), s. 214.
17
Andersson (1994), s. 121.
18
Andersson (1994), s. 121-122.
19
Blume, Sigling (1994), s. 29.
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Den auktoritära ledaren tenderar till att se sina anställda som maskiner som existerar för att
utföra en uppgift som ger ett resultat.20 I dagens läge i Sverige är det ovanligt med rent
auktoritärt ledarskap. Människor låter sig inte bli styrda utan motivering.21 Synsättet på
ledarskap har ändrats med tiden vilket leder till att allt fler eftersträvar ett effektivt ledarskap
som i sin tur har lett till att den auktoritära ledarskapsstilen minskat.22

2.2.2 Den demokratiska ledarskapsstilen
Det demokratiska ledarskapet är det samma som maktdelning och inflytande. Denna form av
ledare är lyhörd för synpunkter från sin personal och kan låta sig påverkas av dem, men han
eller hon vågar även stå på egna ben och vara kontroversiell. Besluten baseras utifrån
verksamhetens behov och inte efter ledarens egna personliga behov eller strävan efter
popularitet.23 Den demokratiska ledaren anser att det är gemensamma mål som driver
verksamheten, och att hon eller han inte kan prestera något utan personalens hjälp. Den här
formen av ledare uppfattar sig oftast som en del av gruppen och dessutom som en rådgivare
för dem. Den här ledarstilen ger de anställda mer frihet och möjlighet till lärande och
ansvarstagande. Ledaren tar sina beslut efter att han eller hon undersökt och frågat personalen
om deras åsikter.24 En demokratisk ledare besitter ett brett register av goda egenskaper, allt
från social förmåga till kunskap inom arbetsområdet. Detta ger ledaren en trygg bas att stå på.
Bara för att det finns en gemensam nämnare så är inte alla demokratiska chefer identiska. Det
som demokratiska ledare har gemensamt är framför allt deras tillit till sin personal och en
personlig mognad.25
I detta ledarskap ingår också delegering. Med detta menas att arbetsgivaren ska kunna
överlåta uppgifter på andra medarbetare. För att kunna överlåta uppgifter måste ledaren lita på
att personalen kan utföra uppgiften på rätt sätt, lika bra som om ledaren själv skulle utfört
uppgiften. Men detta innebär inte att det måste verkställas på samma sätt som om ledaren
skulle ha utfört uppgiften utan det är själv resultatet som räknas. En ledare som är osäker på
20

Granér (1994), s. 110-111.
Blume, Sigling (1994), s. 29.
22
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s.104-107.
23
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s. 109.
24
Andersson (1994), s. 122.
25
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s.109.
21
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sig själv har svårt att delegera. Ledaren kommer att ha en benägenhet till att kontrollera
personalen eftersom han eller hon inte litar på någon.26 Denna form av ledare har ofta ett antal
goda egenskaper, det är kanske dessa egenskaper som gjort att forskningen kring
arbetsvetenskap identifierat denna typ av ledare som den mest effektiva.27

2.2.3 Låt gå ledarskapsstilen
Denna ledarstil innebär att ledaren inte klarar av sin arbetsledande roll. Oftast handlar det om
att han eller hon inte kan säga ifrån eller fatta beslut. Ledaren vågar inte gå emot sin personal.
Denna form av ledare vänder kappan efter vinden och han eller hon har inte accepterat sin
ledarroll.28
Låt gå ledaren utövar inget ledarskap. Ledaren medverkar nästan inte alls i personalens eller
avdelningens arbete och har i det stora hela ett lågt engagemang. Han eller hon ger varken
några positiva eller negativa synpunkter på hur arbetet framskrider.29 Låt gå ledaren saknar
oftast motivation för uppgiften och de är i många fall väldigt osäkra. Ibland låter låt gå
ledaren sig övertalas till att ta på sig en ledningsfunktion. Det finns de låt gå ledare som inte
lockas av ledarskapet utan själva statusen, lönen och andra förmåner.30

2.2.4 Karismatiska ledarskapsstilen
Ordet karisma innebär personlig utstrålning och formades av Max Weber för att beskriva
individuella karaktärsdrag som ger auktoritet och påverkar andra.31
Följande form av ledare är en person som väcker positiva känslor, engagerar och
kommunicerar med sin omgivning på ett tillvägagångssätt som gör att de vill följa ledaren.
Det är givetvis inte bara ledare som är ensamma om att äga karisma, men karismatiska
personer blir lätt ledare. Karismatiska ledare har en stark personlighet med respekt och charm.
Sammanfogas karisman dessutom med kompetens och kunskap så brukar effekten på
26

Blume, Sigling (1994), s. 30.
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s. 109.
28
Blume, Sigling (1994), s. 29.
29
Andersson (1994), s. 122.
30
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s. 107.
31
Nationalencyklopedin hemsida, 3 Maj 2011
27
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arbetsgrupper bli positiv. En del forskare som undersökt denna form av ledarskap anser att det
måste finnas en krissituation för att den karismatiska ledaren ska frambringas eller uppstå.
Den här sortens ledare finns inom alla olika yrkesgrupper och verksamheter.32 Några exempel
på omtalade karismatiska ledare är Dalai Lama, Nelson Mandela och Adolf Hitler.33

2.3 Sektorer
Med sektorer avser rapporten privat och offentlig sektor och de olika verksamheter som
omfattas av denna uppdelning.
2.3.1 Offentlig sektor
I denna rapport definieras offentlig sektor som statlig verksamhet som främst finansieras av
skattemedel. Offentlig sektor delas även in i de båda underkategorierna kommuner samt
landsting och regioner.
2.3.1.1 Kommuner
Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunernas uppgift är att tillhandahålla den
samhällsservice som de boende i kommunen kan förvänta sig. Ett antal verksamheter är
kommunen enligt lag tvingade att bedriva. Exempel på verksamheter som är obligatoriska är:
barnomsorg, grundskola, äldreomsorg, hälso- och miljöskydd och bostadsförsörjning.
Exempel på frivilliga verksamheter är: öppen förskola, fritidsverksamhet och
kulturverksamhet.34

En kommun styrs främst genom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Val till
kommunfullmäktige sker på lokal nivå, val till riksdag och landsting/region sker på riksnivå
respektive regionalnivå. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse vars uppdrag består i
att leda och samordna all verksamhet som bedrivs inom kommunen. Dessutom ansvarar
kommunstyrelsen för kommunens ekonomi. Inom kommunfullmäktige fastställs även
kommunens budget. Det vardagliga arbetet i en kommun bedrivs främst av tjänstemän i så
32

Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s. 112.
Clegg, Kornberg, Pitsis (2007), s. 260.
34
Sveriges kommuner och landstings hemsida, 1 april 2011
33
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kallade nämnder. Varje kommun beslutar genom respektive kommunfullmäktige vilka
nämnder man vill upprätta. Exempel på nämnder är: miljönämnden, socialnämnden och
kulturnämnden.35

Kommuner har kommunalt självstyre (enligt regeringsformen, en av landets fyra grundlagar)
vilket innebär att de har rätt att fatta egna beslut. Varje kommun måste dock förhålla sig till de
ramar som framförallt kommunallagen sätter upp. Även speciallagar som socialtjänstlagen,
skollagen eller plan- och bygglagen reglerar kommunens verksamhet.36

Kommuner finansieras framförallt av kommunalskatten (cirka 68 procent). Staten beslutar vad
en kommun får beskatta. Det är sedan upp till kommunen att besluta hur mycket skatt de ska
ta ut och hur denna inkomst ska förvaltas. Resterande finansiering sker främst genom
statsbidrag (cirka 16 procent) och i viss mån inkomst genom av kommunen uträttade tjänster.
Kommunernas största kostnader är barnomsorg (cirka 13 procent), grundskola (cirka 17
procent) och äldreomsorg (cirka 19 procent).37

2.3.1.2 Landsting och Regioner
Sverige är indelat i 17 landsting samt regionerna Skåne, Gotland, Halland och Västra
Götaland. Varje landsting/region består av ett flertal kommuner och omfattar ett större,
geografiskt område. Liksom kommunerna (se ovan) så har landstingen ett antal verksamheter
som de enligt lag är tvingade att bedriva. Exempel på obligatoriska verksamheter är:
kollektivtrafik (i samarbete med kommunerna), tandvård, hälso- och sjukvård. Exempel på
frivilliga verksamheter är: kultur, utbildning, turism och regional utveckling.38

Landsting/regioner styrs genom landstings/regionfullmäktige. Fullmäktige fastställer budget
och tillsätter nämnder. Fullmäktige utser även en landstings/regionstyrelse som ansvarar för

35

Sveriges kommuner och landstings hemsida, 1 april 2011
Ibid.
37
Sveriges kommuner och landstings hemsida, 1 april 2011
38
Ibid.
36
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samordning av all verksamhet inom landstinget/regionen. Dessutom ansvarar
landstings/regionstyrelsen för landstingets/regionens ekonomi.39

Landstingens/regionernas verksamhet finansieras främst av landstingsskatten (cirka 72
procent). Staten beslutar vad ett landsting får beskatta, sedan är det upp till landstinget att
besluta hur mycket skatt de ska ta och hur denna inkomst ska förvaltas. Utöver skatteintäkter
så finansieras landstinget/regionen av bland annat statsbidrag (cirka 18 procent).40 Även
statliga företag finansieras genom skattemedel.

2.3.1.3 Gemensamt för kommuner och landsting/regioner
Fullmäktige och styrelse utgörs av folkvalda politiker (förtroendevalda) inom såväl
kommuner som landsting. Både kommuner och landsting granskas av statliga
tillsynsmyndigheter, exempelvis socialstyrelsen eller skolverket. Landsting och regioner
regleras, i likhet med kommuner, genom kommunallagen samt diverse speciallagar.4142
Kvinnor utgör en klar majoritet när det gäller anställda inom kommuner och
landsting/regioner. Enligt den statistik som rapporten tagit del av (undersökningen
genomfördes år 2009) så har Jämtland den lägsta andelen kvinnor. Inom detta landsting var
andelen kvinnor bland de anställda 76,8 procent. Alla övriga landsting/regioner uppvisade
alltså en ännu högre siffra vilket betyder att andelen män är under 25 procent i samtliga
landsting/regioner.43

2.3.2 Privat sektor
Generellt kan man definiera den privata sektorn som verksamhet inom det ”privata
näringslivet med dess skiftande företagsformer, dvs. inom företag som inte tillhör stat,
kommun eller landsting”.44 Organisationer inom den privata sektorn bedrivs i vinstsyfte. De
39

Ibid.
Ibid.
41
Sveriges kommuner och landstings hemsida, 1 april 2011
42
Ibid.
43
Ibid.
44
Nationalencyklopedins hemsida, 1 april 2011
40
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organisationer inom den privata sektorn som inte bedriver sin verksamhet i syfte att göra vinst
benämns ofta under samlingsnamnet ideell sektor. Till skillnad från den offentliga sektorn
finner man inom den privata sektorn en stor variation av lagar mellan olika branscher. Den
offentliga sektorn regleras av kommunallagen och ett antal speciallagar som reglerar hela
verksamheten. Offentlig sektor blir därmed mer lagbunden och har ett tydligare ramverk att
förhålla sig till i jämförelse med den privata sektorn. Inom den privata sektorn är det snarare
den bransch inom vilken företaget/organisationen verkar som avgör vilka lagar man har att
förhålla sig till.

2.4 Skillnader mellan privat och offentlig sektor
Inom det privata näringslivet är medarbetare i regel mer positivt inställda till arbetsledningen,
det vill säga ledare och chefer, än vad medarbetare inom den offentliga sektorn är. Chefer
inom offentlig sektor tenderar att ha ett dåligt ryckte i samhället och värderas som sämre
ledare än vad chefer inom de andra sektorerna gör. Enligt Tullberg finns det dokumenterade
undersökningar vad gäller attityder hos medarbetare, som säger att medarbetare i större grad
kommer med klagomål om sina chefer inom organisationer med hierarkisk struktur.
I samtliga organisationer anser många medarbetare att chefer tenderar att rekryteras efter fel
meriter samt att ledningen av en politiskt styrd verksamhet är betydligt mer komplex än vad
ledningen av en privatägd organisation är. En stor skillnad mellan den privata och den
offentliga sektorn är att organisationernas mål skiljer sig markant från varandra. Inom den
offentliga sektorn är organisationens mål individuellt för verksamheten, även olika offentliga
verksamheter skiljer sig från varandra vad gäller målsättning och effektivitetsmått. Inom den
privata sektorn är organisationsmålet vinstrelaterat och effektiviteten mäts oftast i form av
vinstsiffror.

Verksamheter inom den privata och den offentliga sektorn skiljer sig också genom
ägarförhållanden inom verksamheterna och enligt Tullberg är detta något som påverkar
ledarna i verksamheten. Inom den offentliga sektorn är cheferna ofta högre utbildade och har
också större möjligheter till ytterligare utbildning inom ledarskap via arbetsplatsen. Vanligt
förekommande är att ledare inom den offentliga sektorn har utbildning inom
11
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beteendevetenskapliga ämnen och på så vis mer kunskap om relationer människor emellan,
vilket borde verka för att ge goda förutsättningar till att bli en bra chef 45. Enligt Nilsson spelar
de förutsättningar chefer i den offentliga sektorn har en stor roll, förutsättningarna skiljer sig
markant från de inom den privata sektorn. Motiven till en organisations uppkomst ligger till
grund för hur verksamhetens ledare anpassar sitt agerande. Offentliga verksamheter styrs av
politiska beslut och allmänhetens intresse ligger till grund för verksamhetens existens.
Verksamheter av detta slag drivs inte som vinstdrivande och dess politiska relevans
legitimerar verksamhetens värde. Myndighetsutövande samt tjänsteproduktion är vanliga
verksamheter inom den offentliga sektorn och målet med dessa ligger i allmänhetens intresse.
Eftersom målet omfattar allmänheten finns det många olika intressen som skall tillgodoses,
detta medför att ledarskap inom offentlig sektor kan anses vara svårbegripligt.46

3. Metod/tillvägagångssätt

3.1 Undersökningsmetod
För att genomföra undersökningen har intervjuer genomförts med ett antal ledare inom såväl
privat som offentlig sektor. Två ledare intervjuades inom varje sektor. Intervjuer ägde rum på
plast där den intervjuade respondenten arbetar, de intervjuade tillhandahölls intervjufrågorna i
förväg för att bättre kunna besvara frågorna. Via statistik från Interpersonal Dynamics
Inventory, finns ett redan fastlagt underlag att utgå ifrån. Detta gör att förkunskapen om
övergripande förhållanden är relativt god. Problemställningen blir därmed testande47.
Rapporten granskar ett stort antal verksamheter genom en bred, extensiv48 undersökning.
Resultatet av undersökningen är såväl beskrivande (deskriptivt)49 som förklarande (kausalt)50.
En viss metodtriangulering51 föreligger då rapportens ansats är både kvantitativ52 och i viss
45

Tullberg ur Holmberg, Henning (2003), s. 31-36.
Lind Nilsson (2003), s. 112.
47
Jacobsen (2002), s. 63.
48
Jacobsen (2002), s. 91.
49
Ibid.
50
Ibid.
51
Jacobsen (2002), s. 151-152.
52
Reinecker, Jorgensen, (2006), s. 304-305.
46
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mån kvalitativ53. Då problemställningen tar hänsyn till både kvantitativ och kvalitativ data kan
den anses vara både bred och smal.54
Den kvantitativa delen av det empiriska underlaget består av statistik och den kvalitativa
delen består av intervjusvar. Statistiken togs fram genom en sökmotor som Interpersonal
Dynamics Inventory tillhandahöll.

3.2 Objekt för undersökningen
Rapporten lägger fokus på verksamheter inom den privata och offentliga sektorn. Rapporten
kommer att behandla ett antal specifika verksamheter och kommer även att ta stöd i statisk då
ett bredare perspektiv inom ämnet är önskvärt för rapportens relevans.

3.3 Datainsamling
Metoden som rapporten använder sig av är en undersökning av statistiskt material samt
material hämtat från intervjuer som empiriskt underlag. Genom informationssökning via
internet inom området ledarskapsprofiler hittades Interpersonal Dynamics Inventorys
hemsida. Ansvarig på IDI kontaktades och gruppen gavs tillgång till företagets insamlade
statistik. Statistiken görs tillgänglig via hemsidan med hjälp av gästlogin. Relevant teori
hämtas från litteratur inom ämnet organisation och ledarskap. Ett stort antal enheter55 och
variabler56 undersöks vilket gör att en kvantitativ metod57 tillämpas. Statistiken är framtagen
(av IDI) genom traditionell, kvantitativ metod (i det här fallet enkätundersökning). Ur det
statistiska materialet kommer information som är valid58och reliabel59 i förhållande till
rapportens frågeställning att lyftas fram och tolkas. Då man genomför en beteendeprofilering
med hjälp av IDI så använder man sig av beskrivande ord (adjektiv). Personen som undersöks
beskriver själv sitt beteende genom en enkät där han eller hon fyller i (med hjälp av en skala,
graderad i fyra steg) hur väl varje adjektiv stämmer överens med beteendet som personen
upplever sig uppvisa. Ytterligare fem personer är involverade i processen och beskriver under
ett seminarium med hjälp av enkäter personens beteende. Svaren från enkätundersökningarna
53

Ibid.
Reinecker, Jorgensen, (2006), s. 141.
55
Jacobsen (2002), s. 67-69.
56
Ibid.
57
Jacobsen (2002), s. 38-39.
58
Jacobsen (2002), s. 21-22.
59
Ibid.
54
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används sedan för att placera personens beteende i en matris, indelad i fyra huvudfält
(beteendestilar60). Varje stil ger information om personens beteende. Genom denna
information kan sedan individen få bättre förståelse för sitt beteende och lära sig att använda
det för att samarbeta bättre med andra, bli mer effektiv i sin arbetsroll samt effektivisera sina
medarbetare. Genom denna förståelse kan individen även lära sig i vilka situationer beteendet
bör anpassas och i vilka situationer individens egenskaper och beteende är effektivt.
Intervjuer med ledare inom privat och offentlig sektor användes för att samla in kvalitativ data
vars syfte var att bredda rapporten till att inte endast omfatta storlek och mängd av ledarstilar.
Genom att använda kvalitativa intervjuer kunde empirin utökas till att också omfatta ledares
syn på ledarskap.
Statistiken som rapporten tagit del av används för att ge en bild av vilka ledarskapsstilar som
är vanligast bland ledare inom de båda sektorerna. Beteendestilarna som tagits fram av IDI
översätts i denna rapport till ledarskapsstilar som kan liknas vid det beteende som
beteendestilarna påvisar hos respondenten. För att göra statistiken relevant för rapportens
problemformulering valdes ett antal variabler som sedan matades in i IDIs sökmotor.
Variablerna som matades in var land (Sverige), person (chef med anställd personal) och sektor
(privat och offentlig). Andra variabler som hade kunnat matas in var exempelvis
utbildningsnivå och kön. Dessa variabler bortser dock rapporten ifrån eftersom de inte har ett
syfte för rapportens problemformulering.

3.4 Kritik
Rapportens empiriska material kan kritiseras genom att statistiken endast kommer från en
källa (Interpersonal Dynamics Inventory). Anledningen till att statistiken ändå kan anses
trovärdig är att den omfattar över 28 000 undersökta ledare från olika verksamheter i Sverige.
Kritik kan ges till intervjuerna då dessa kan anses vara utförda i för liten skala, då de omfattar
endast fyra intervjuer.
Kritik kan även riktas mot rapportens jämförelse av statistik och intervjusvar då statistiken
omfattar alla typer av verksamheter inom offentlig sektor men där intervjusvaren endast
omfattar butiksverksamhet. Resultatet av jämförelsen hade eventuellt varit annorlunda om
60

Inter personal dynamics inventorys hemsida, 3 Mars 2011
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intervjuer genomförts i mer traditionell, offentlig verksamhet som exempelvis inom vård eller
skola.
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4. Empiri

4.1 Kvantitativ empiri

Statistik från IDI
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) utvecklades ursprungligen i USA av Dr. R. E.
Zackrison och kom till Sverige år 1981. Modellen är ett så kallat sociometriskt instrument
vilket innebär att det hanterar beteende. Metoden som Zachrison tog fram baseras bland annat
på tidigare forskning av Carl Jung. Främst Jungs fyra, psykologiska typer.61 Granskning av
modellen har genomförts av Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP)62.

Via statistik som hämtats genom IDIs sökmotor, har chefer inom offentlig respektive privat
sektor jämförts med utgångspunkt i beteendestilar som till viss del kan liknas vid de klassiska
ledarskapsstilarna. I rapporten översätts beteendestilarna från statistiken till de klassiska
ledarskapstilarna. Detta görs för att förtydliga vilka ledarskapstilar som de fyra
beteendestilarna kan jämföras med.
Det statistiska materialet sammanställdes sedan på ett sätt som var intressant för rapportens
problemformulering. Statistiken delades in i grupper utifrån de fyra basstilarna inom IDI.
Dessa basstilar utgörs av Relator, Processor, Motivator, Producer , som beskrivs mer ingående
nedan. Det finns fyra basstilar inom IDI som utgör stereotyper av beteendestilarna, dessa
basstilar benämns som Relator, Processor, Motivator och Producer. 63

Relatorn kan beskrivas som uppmuntrande och stödjande. I vissa sammanhang kan relatorn
tendera att uppfattas som svag och medgörlig på grund av sin snällhet och många försöker
därför köra med relatorn. Styrkorna är dock att en relator är omtänksam, stark och

61

62

63

Jung (1993), s. 20-24.
Stiftelsen för tillämpat psykologis hemsida, 20 Mars 2011
Inter personal dynamics inventorys hemsida, 3 Mars 2011
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omhändertagande. Relatorn visar tillit till sina medarbetare och är ödmjuk. Dock har relatorn
svårt att delegera uppgifter och tenderar att vara obeslutsam vid beslut.
Producern håller fart på processen och är väldigt fokuserad på mål, resurser och ramar, fokus
hamnar på resultat och inte på människor.
När målet har utstakats ger producern inte upp och väjer inte för några hinder. Dock har de på
grund av denna egenskap också svårt att byta riktning på målet. Producern tycker om att styra
både inom arbetsliv och privatliv.
Styrkor hos en producer är att en producer är stark, målinriktad och inte skyr några hinder.

Processorn är en ledare med överblick och god helhetssyn som värdesätter trovärdighet och
information. Att sammanfatta och förklara saker är en typisk egenskap för processorn som är
väldigt försiktig och gärna löser problem på egen hand.
Styrkor hos en processor är att den är klok, analytisk och mycket snabb när den väl slår till.
Processorn har god självbehärskning och blandar ogärna in känslomässiga faktorer.

Motivatorn är en mycket optimistisk och entusiastisk ledare som tenderar att vara energisk
och ambitiös utan dominanta inslag. Motivatorn är intresserad av relationer och agerar snabbt
vid krissituationer. Inom givna ramar är motivatorn också mycket kreativ.
Styrkorn hos en motivator är dess optimistiska synsätt, kraft och förmåga att motivera andra.
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ledare och anställda och vill vara medverkande i det vardagliga arbetet. Vidare så är de båda
cheferna ense om att man måste variera sitt ledarskap beroende på situationen och därmed
använda sig utav ett ”situationsanpassat ledarskap”. Chefen i Företag A använder ett exempel
med känsliga situationer där ett mjukare tillvägagångssätt krävs. Annars menar hon att fakta
är den viktigaste komponenten för ett bra beslutsfattande. Ledaren i företag A anser att det är
viktigt att vara positiv och engagera sin personal. När de beskriver sitt ledarskap så använder
ledaren i Företag B främst ”lugn” som nyckelord. I Företag A använder ledaren istället ordet
”ödmjuk” för att beskriva sin ledarstil. De är båda överens om att de genom erfarenhet som
ledare har blivit tryggare i sin roll och mer effektiva som ledare. Ingen av ledarna har en
utbildning som ledare från skoltiden utan har istället tillgodosett sig denna utbildning ute i
arbetslivet. Utbildningen har istället skett genom internutbildning och coachning samt en del
litteraturstudier inom ämnet, genomförda på egen hand. Ledarskapet är i båda fallen tätt
sammankopplat med det vardagliga arbetet på företagen vilket innebär att ledarna till stor del
delar arbetsuppgifter med de anställda. De anser själva att deras roll som ledare är främst
coachande och delegerande snarare än administrativ. Både chef A och B blev rekryterad
internt till sina chefspositioner och har arbetat sig uppåt inom sina företag.

Offentlig sektor
Två chefer som arbetar inom offentlig sektor har intervjuats, båda manliga. Cheferna arbetar
båda inom verksamheter som kan liknas vid vanligt butiksarbete för att på bättre sätt kunna
jämföra resultatet.

Till skillnad från den privata sektorn så hade en utav de intervjuade ledarna inom den
offentliga sektorn utbildning som underrättar ledarskap. Utöver den interna
ledarskapsutbildningen så hade ledaren på Företag C kandidatexamen inom
beteendevetenskap. Han anser att det är viktigt som ledare att ha en utbildning som gör att
man blir säkrare i sin roll som ledare. Det är dock inte viktigt om den är från exempelvis
högskola eller om man har tillgodosett sig denna på annat sätt. Ledaren i Företag D har ingen
ledarskapsutbildning utan har istället arbetat sig upp inom företaget och har nu varit chef i 1213 år. Ledarutbildning har han istället fått internt inom företaget. De intervjuade inom
offentlig sektor berättar att det hålls regelbundna träffar på deras respektive företag där
20
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cheferna träffas och utbildas. Hur ofta detta sker varierar dock mellan de båda företagen. I
företag C sker detta årligen och i Företag D sker det cirka vart tredje år.
För att motivera sina medarbetare använder sig ledarna framförallt av feedback. Ledaren på
Företag D anser att han ger bra med beröm men att han kan bli bättre på att ge kritik. Ledaren
på Företag C har inte den tid som han anser behövs för att ge personalen kritik.
Även inom den offentliga sektorn menar cheferna att delegering och ansvarsområden för de
anställda är nödvändigt för att arbetet ska fungera. Delegeringen kopplas då på ett tydligt sätt
till den höga arbetsbelastningen. Chefen i Företag C menar att han måste dela ut ansvar till
personalen för att han ska hinna sköta alla uppgifter. Rutinbeslut kan fattas av personalen
själva vilket medför att de kan arbeta relativt självständigt. På Företag D delegeras
exempelvis arbetet med löneadministration och schemaläggning ut till personalen.
Även inom offentlig sektor så framhåller cheferna att det krävs ett bra samarbete mellan
chefer och anställda för att verksamheten ska fungera. Chefen på Företag D hoppar dessutom
in på helgen om det blir kort om personal. Cheferna menar att man måste vara lyhörd som
ledare och lyssna på personalens åsikter. Båda ledarna menar att de försöker lyssna på
personalens åsikter och att samarbete är viktigt.
Chefen på Företag D menar att det är svårt att förändra sitt ledarskap eftersom det är så starkt
påverkat av den egna personligheten och han antog därför att ledarstilen inte borde variera i så
hög grad mellan den offentliga och privata världen. Tilläggas bör dock att samtliga
intervjuade har haft svårt att jämföra likheter och skillnader på grund av att ingen av de
intervjuade har provat på arbete i en ledande ställning inom båda sektorerna.
Ledaren på Företag D anser att skillnaden mellan arbete inom privat och offentlig sektor
antagligen kan vara stora. Ledaren använder provision som exempel, inom många privata
företag används detta som ett incitament för ledare att prestera mer. Han menar att ledare
inom den offentliga sektorn antagligen skulle agera på ett annat sätt och pressa personalen
mot mål om provision förekom även här.
Ingen utav de tillfrågade cheferna beskriver sin ledarstil som auktoritär utan istället används
mjukare beskrivningar som exempelvis ”mjukisledare”, ”prestigelös”, ”delegerande”, eller
”deltagande” när de försöker ge en bild av den egna ledarstilen. Som exempel kan ges att chef
för företaget D arbetade som chef i tio år på ett företag medan kunderna trodde att hans
kollega var chef på arbetsplatsen på grund av dennes auktoritära stil, detta gjorde inte chef D
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något, utan han tyckte snarare att det var skönt att slippa press från omgivningen. Detta
förklarar han med att han anser sitt jobb vara prestigelöst. Chef C blev externt rekryterad
genom att söka en ledig tjänst inom företaget medan chef D rekryterades internt efter ett antal
år inom företaget.
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5. Analys
5.1 Privat sektor
I analysen översätts beteendestilar från statistiken till ledarstilar som återfinns i teorin. Detta
görs för att statistiken skall kunna kopplas på ett relevant sätt till rapportens syfte.
Statistik hämtad från IDI gällande den privata sektorn visade att beteendestilen processor var
vanligast. En processor är en beteendetyp som har god överblick och helhetssyn och
värdesätter trovärdighet och information. Beteendestilen kan därmed översättas till den
demokratiska ledarstilen som utmärks av förmågan att kunna administrera och hörsamma sina
medarbetare64.
Processorn löser gärna problem på egen hand, vilket också gör att beteendestilen har likheter
med den auktoritära ledarstilen 65.
Den näst vanligaste beteendestilen enligt statistiken var producer. En ledare som använder en
auktoritär ledarstil fattar alla betydelsefulla beslut själv och är kontrollerande. Denna stil kan
därmed kopplas till beteendestilen producer som tycker om att styra och sätta upp ramar både
inom arbetsliv och privatliv.
Vid beslutsfattande värdesätter motivatorn fakta före känslor. En motivator kan jämföras med
de klassiska ledarstilarnas karismatiska ledare66. En ledare som använder sig utav en
karismatisk ledarstil framträder framförallt i krissituationer och fokuserar på att engagera och
kommunicera med sina anställda. Detta kan kopplas till beteendestilen motivator som
fokuserar på att motivera andra, främst i krissituationer. Den minst vanligt förekommande
beteendestilen enligt IDI statistiken är relator. Relatorn kan jämföras med låt gå ledaren67 och
den demokratiska ledaren. Egenskaper som tyder på detta är att en relator har ett beteende
som gör det svårt att delegera uppgifter till sina medarbetare samt att relatorn är väldigt mån
om människor i sin omgivning och dessas välbefinnande.
Genom intervjuer med butikschefer inom privat sektor har det framkommit att båda är chefer
och ledare68 i den benämning att de båda innehar en chefsbefattning på papper samt att de
64

Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s. 109.
Bakka, Fivelsdal, Lindkvist (2005), s. 214.
66
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s. 112.
67
Blume, Sigling (1994), s. 29.
68
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s 97
65
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även agerar ledare i form av socialt engagemang på arbetsplatsen. Båda cheferna uppger
själva att de är coachande och delegerande ledare som är ödmjuka och lugna i sin arbetsroll.
Feedback är något som båda anser vara viktigt och att ständigt ha en dialog med personalen.
Dessa egenskaper är något som kan kännas igen i både den karismatiska69 och den
demokratiska ledarstilen70.
När cheferna inom den privata sektorn tillfrågades om skillnader mellan privat och offentlig
sektor uppgav de att skillnaderna antagligen var ganska små. Detta styrks av statistiken som
även den visar att skillnaderna mellan ledares beteende varierar lite mellan de olika
sektorerna.

5.2 Offentlig sektor
Den statistik som omfattar offentlig sektor visade ett liknande förhållande mellan
fördelningen av beteendestilar procentuellt. Producer som motsvarar den auktoritära
ledarstilen, är den beteendestil som var störst och näst följde processorstilen som motsvarar en
blandning mellan demokratisk och auktoritär ledarstil. Relator och motivator var även här de
minsta beteendestilarna procentuellt.
Chef D visar tydliga tecken på att endast vara chef och inte ledare71, på grund av att han gärna
avsäger sig svåra beslut och lägger över ansvar på sina medarbetare. Han vill hellre utföra
vanliga arbetsuppgifter kan han anses vara något utav en låt gå-ledare72. Chef D accepterar
inte sin ledarroll fullt ut utan väljer istället att fokusera på de vanliga arbetsuppgifterna som
inte kräver en chefsbefattning.
Chef C överlåter en stor del av ansvaret på personalen men bara i en sådan omfattning att de
kan känna sig trygga med detta ansvar. Han menar att han alltid försöker vara tillgänglig och
behjälplig då personalen har frågor att ställa. Detta tyder på att Chef C utövar ett demokratiskt
ledarskap73. Delegering är i likhet med de andra cheferna viktigt även för Chef C.

69

Lennéer Axelsson, Thylefors (2005) s. 112.
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s.109.
71
Lennéer Axelsson, Thylefors, (2005), s. 97.
72
Blume, Sigling (1994), s. 29.
73
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s.109.
70
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De intervjuade cheferna inom offentlig sektor menade att man behöver bemöta olika
situationer på olika sätt men att själva ledarskapet inte behöver variera nämnvärt.
Chef C beskriver hur den offentliga verksamheten finansieras till största delen av skattemedel
och att de mål man arbetar mot är tänkta att vara till allmänhetens bästa. Dessutom är ledare
inom offentlig sektor utsatta för en mer omfattande granskning. Chef D är mer återhållsam i
sin uppfattning om skillnaderna mellan de båda sektorerna. Han menar att ledarskapet snarare
hör ihop med den egna personligheten än med verksamheten som sådan. Det han däremot
trodde kunde påverka var en annan lönebild med exempelvis möjlighet till provision. Han tror
att han eventuellt skulle ha använt sig utav ett annat ledarskap om företagets vinst skulle
påverka lönen. Då skulle han kanske ha varit mer mån om att driva personalen mot målen.
Utifrån denna intervju kan därmed anta att chefer inom den offentliga sektorn möjligtvis
skulle ha använt sig utav ett annat ledarskap om de hade varit verksamma inom den privata
sektorn.
Inom den offentliga sektorn var en utav de intervjuade cheferna utbildad inom
beteendevetenskap74. Detta styrker uppfattningen om att chefer inom offentlig sektorn i större
utsträckning har utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen som fokuserar på relationer
och människor, vilket borde ge en bättre kompetens i arbetet som ledare.

5.3 Jämförelse mellan privat och offentlig sektor
En jämförelse mellan statistik och intervjuer genomfördes och utifrån detta kunde ett antal
likheter och skillnader lyftas fram. Det visade sig att de ledarstilar som de intervjuade ledarna
visade sig ha stämde väl överens med statistiken. Vissa skillnader framkom men dessa kan
anses vara slumpmässiga undantag då endast en utav de intervjuade hamnade inom den
procentandel som i statistiken var en minoritet. Chef D kan anses vara en låt gå ledare och
detta är något som enligt statistiken är relativt ovanligt. Man kan konstatera att statistiken
stöder de svar som intervjuerna gav. De intervjuade cheferna visade sig använda sig utav de
ledarstilar som enligt statistiken är de vanligaste.
Verksamheter inom den privata och den offentliga sektorn skiljer sig enligt Tullberg bland
annat genom varierande ägarförhållanden. Detta menar hon är något som påverkar ledarna i
74

Tullberg ur Holmberg, Henning (2003), s. 31-36.
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verksamheten.75 Statistiken visar dock något annat. En statistisk jämförelse mellan privat och
offentlig sektor visade att skillnaderna mellan ledarskapsstilarna var relativt små. Den
ledarskapsstil som de intervjuade cheferna visade sig ha var liknande inom de båda
sektorerna. Under intervjun lyfte samtliga chefer fram delegering som en väldigt viktig del av
ledarskapet. Samtliga chefer ville kunna ge de anställda ansvarsområden. Detta är typiskt för
demokratiska ledare76 och detta är en ledarstil som är vanlig även enligt statistiken. Dessutom
är denna typ av ledarskap mest effektiv enligt undersökningar.77

6. Slutsats
Finns det skillnader och likheter vad gäller ledarskap och ledarskapsstilar inom privat sektor
jämfört med offentlig sektor? I så fall vilka?

Som slutsats kan konstateras att ledarskap och ledarstil är relativt likartade mellan ledare inom
privat och offentlig sektor. Detta styrks av både den statistik som rapporten tagit del av och av
de svar som intervjuerna gav. De vanligaste ledarstilarna enligt statistiken var även de
vanligaste bland de intervjuade cheferna. Ett tydligt mönster framträdde direkt när statistiken
togs fram. Några ledarstilar visade sig vara betydligt mer vanligt förekommande, mest
utmärkande var den demokratiska och den auktoritära ledarstilen. Detta visade sig även vara
fallet i praktiken då de intervjuade cheferna uppvisade karaktärsdrag som är utmärkande för
de båda ledarstilarna. Ledare är i praktiken dock inte renodlade under en viss ledarskapsstil
utan en ledare kan istället ha inslag från flera olika stilar. En och samma ledare kan alltså
enligt denna undersökning vara exempelvis både demokratisk och karismatisk.
Likheterna är alltså fler än skillnaderna i en jämförelse mellan privat och offentlig sektor.
Enligt statistiken så kan inga specifika skillnader urskiljas vad gäller procentuell fördelning
ledarskapsstilar mellan de olika sektorerna. Det statistiska underlaget för privat sektor var
större än för den offentliga då fler chefer inom den privata sektorn deltagit i IDIs
undersökning. Tydligare skillnader hade eventuellt kunnat uppstå om statistiken bestod av lika
många undersökta ledare inom de båda sektorerna. Den största skillnaden mellan sektorerna
75

Tullberg ur Holmberg, Henning (2003), s. 31-36
Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s.109.
77
Ibid.
76
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hör samman med verksamhetens mål och syfte. Privat sektor har ekonomisk vinst som syfte
medan offentlig sektor istället fokuserar på allmänhetens bästa och har effektivitet som syfte.
Eventuella skillnaden beror antagligen på att de strävar efter olika mål vilket gör att ledarna
måste arbeta på olika sätt.
Vi hade förväntat oss att upptäcka skillnader i ledarskapsstilarna mellan de båda sektorerna
men statistiken och intervjuerna visar att det finns fler likheter än skillnader. En anledning till
likheterna mellan intervjusvaren beror antagligen på att verksamheterna var liknande. I
samtliga fall intervjuades chefer inom butiksverksamhet. Hade man istället valt att intervjua
ledare från mer varierande verksamheter som exempelvis butik (privat) och sjukhus
(offentlig) så hade antagligen skillnaden mellan ledarskapsstilarna varit större. Vi har kommit
fram till att den demokratiska ledarstilen är vanligast dessutom styrker teorin att denna stil är
mest effektiv.78 Viktigt är att poängtera är att ledare inte bara har en renodlad ledarstil utan
istället uppvisar ledare flera olika stilar i olika arbetssituationer. Som exempel måste en ledare
ibland kunna vara auktoritär och fatta svåra beslut vid behov men även vara demokratisk och
ta till sig de anställdas synpunkter inför ett beslut. Slutsatsen av denna undersökning är att
verksamheten inte har den avgörande rollen vad gäller ledarskapsstil. Ledaren tenderar att i
regel endast förändra sin ledarskapsstil inom ramen för den egna personligheten. Rapporten
har visat att ledarskapsstil inte varierar beroende på om verksamheten bedrivs inom privat
eller offentlig sektor utan att det är andra faktorer som avgör.

78

Lennéer Axelsson, Thylefors (2005), s. 109.
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Bilaga 1
Statistik

Privat sektor; Svensk; Country 46; Har underställd personal; Andra Profil
16

16

16

14

22

19

33

36

22

26

39

76

9

15

17

17

18

27

28

27

17

21

35

62

25

23

15

31

28

36

23

29

28

33

41

71

14

16

20

26

26

23

34

32

27

26

28

49

15

30

30

32

45

44

48

40

33

37

36

66

21

34

32

49

29

56

46

37

29

41

35

74

41

43

45

69

40

51

65

56

27

49

47

85

37

61

57

72

55

52

53

62

35

42

43

64

34

41

51

63

50

63

51

49

31

51

51

60

54

69

83

82

64

103

99

84

76

60

59

95

85

97

72

88

80

89

92

73

51

78

68

83

100

86

83

105

69

74

78

75

53

49

60

87

A
Genomsnitt Adaptability: 51,3

B
Totalt antal profiler:

C

1

2

3

4

D

6920

Privat sektor
Relator: 906 stycken profiler = 13 procent
Motivator : 1365 stycken profiler = 20 procent
Processor: 2408 stycken profiler = 35 procent
Producer : 2241 stycken profiler = 32 procent
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Offentlig sektor; Svensk; Country 46; Har underställd personal; Andra Profil
11

20

19

23

17

23

30

22

26

32

37

40

13

10

11

18

15

21

25

16

19

20

25

59

18

21

20

30

22

38

36

36

20

27

24

39

21

16

25

27

25

23

23

24

18

29

23

32

19

37

31

41

36

27

38

36

23

33

30

48

28

24

35

35

22

45

37

41

22

28

28

52

37

39

40

51

47

39

44

62

46

35

42

53

30

37

32

38

39

48

47

41

21

34

32

42

26

38

35

52

41

44

38

37

29

34

31

50

55

55

48

66

46

55

72

68

41

41

57

76

59

81

63

76

64

52

81

67

47

51

69

73

51

72

54

75

47

60

59

51

37

32

50

48

Totalt antal profiler:

5495

A
Genomsnitt Adaptability: 55,1

B

C

1

2

3

4

D

Offentlig sektor
Relator: 867 stycken profiler = 15 procent
Motivator : 1098 stycken profiler = 20 procent
Processor: 1792 stycken profiler = 31 procent
Producer : 1842 stycken profiler =34 procent
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Bilaga 2
Privat sektor, Chef A
1. Hur ser din bakgrund ut vad gäller arbete och ledarskap?
Jag har fått ledarskapsutbildning genom interna kurser på företaget.
2. Hur länge har du arbetat inom en ledande position?
Jag har haft min nuvarande roll som biträdande butikschef i ungefär ett och ett halvt år.
3. Vad har du för utbildning, anser du att en ledare behöver en viss typ av utbildning?
Se ovan.
4. Hur många personer/anställda har du ansvar över?
Vi är ungefär 15 anställda.
5. Använder du dig av några verktyg/hjälpmedel i ditt ledarskap (coachning, böcker,
kurser)?
Endast en del coachning från butikschefen. Dessutom läser jag en del på egen hand.
6. Beskriv kort hur en typisk arbetsdag ser ut?
Vanligtvis består en arbetsdag av traditionellt butiksarbete. Vi har morgonmöte en gång per
vecka där vi diskuterar statistik och kommande kampanjer.
7. Hur gör du för att skapa motivation för dina medarbetare?
Jag peppar dem och försöker ha en dialog där jag och de anställda tar upp både positiva och
negativa företeelser på arbetsplatsen.
8. Vad utmärker dig som ledare? (egenskaper, beteende)
33
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Medverkande och delegerande. Försöker delta i den dagliga verksamheten.
9. Har ditt ledarskap förändrats med tiden och i så fall hur?
Jag har blivit tryggare i mig själv och i min roll som ledare.
10. Anser du att delegering är en viktig del av ditt arbete?
Absolut.
11. Är det möjligt för dig att överlåta dagliga beslut på dina medarbetare eller behöver
du ha full kontroll på alla beslut som tas själv?
Se ovan.
12. Anpassar du ditt ledarskap till olika situationer?
Ja det måste man göra. Är frågan känslig på något sätt måste man exempelvis gå mjukare
tillväga. Dessutom måste man vara noga med att ta reda på all fakta innan man tar beslut.
13. Vad skiljer dig från andra ledare?
Jag tror jag är mer ödmjuk.
14. Vilken ledarskapsstil anser du att du har?
Jag försöker vara positiv och engagera mina anställda. Det är viktigt att skapa en
medryckande, bra stämning som bygger på samarbete.
15. Anser du att ledarskap inom offentlig och privat sektor skiljer sig åt, och i så fall
hur? (likheter, skillnader)
Jag har aldrig jobbat inom offentlig sektor men jag tror att ledarrollen liknar varandra i de
båda sektorerna. Man jobbar ju mot uppställda mål i båda sektorerna.
16. Hur fungerade rekrytering i samband med din anställning?
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Jag har varit anställd och blev chef efter en intern rekrytering.

Privat sektor, Chef B
1. Hur ser din bakgrund ut vad gäller arbete och ledarskap?
Jag har arbetat inom handels i ungefär femton år, här på B har jag arbetat i cirka tio utav
dessa. Jag har genomgått kurser i ledarskap intern inom företaget.
2. Hur länge har du arbetat inom en ledande position?
Mellan fyra och fem år.
3. Vad har du för utbildning, anser du att en ledare behöver en viss typ av utbildning?
Ledarskapskurser (internt i det här fallet).
4. Hur många personer/anställda har du ansvar över?
Trettio personer
5. Använder du dig av några verktyg/hjälpmedel i ditt ledarskap (coachning, böcker,
kurser)?
Coachning
6. Beskriv kort hur en typisk arbetsdag ser ut?
Vi har ett rullande schema så det är ganska varierande. Fasta punkter är morgonmöten som vi
har varje dag innan vi öppnar. Annars består en arbetsdag till största delen av butiksarbete.
7. Hur gör du för att skapa motivation för dina medarbetare?
Främst genom beröm och feedback.
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8. Vad utmärker dig som ledare? (egenskaper, beteende)
Jag är lugn som ledare och bra på att lyssna.
9. Har ditt ledarskap förändrats med tiden och i så fall hur?
Jag hoppas att jag har blivit bättre. Framförallt har jag blivit mer effektiv i min chefsroll.
10. Anser du att delegering är en viktig del av ditt arbete?
Ja mycket.
11. Är det möjligt för dig att överlåta dagliga beslut på dina medarbetare eller behöver
du ha full kontroll på alla beslut som tas själv?
Se ovan
12. Anpassar du ditt ledarskap till olika situationer?
Definitivt ja.
13. Vad skiljer dig från andra ledare?
Alla är olika individer så alla har nog en delvis individuell ledarstil.
14. Vilken ledarskapsstil anser du att du har?
Delegerande och lugn.
15. Anser du att ledarskap inom offentlig och privat sektor skiljer sig åt, och i så fall
hur? (likheter, skillnader)
Har inte jobbat inom offentlig sektor så det är svårt för mig att svara på. Vi följer en
försäljningsbudget för butiken (indelad från dags- till årsnivå). Våra inköp görs centralt i
Norrköping så denna budget har vi ingen insikt i.
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16. Hur fungerade rekrytering i samband med din anställning?
Jag blev chef efter att ha jobbat här under lång tid.

Offentlig sektor, Chef C
1. Hur ser din bakgrund ut vad gäller arbete och ledarskap?
Jag har ingen ledarutbildning på skolnivå utan den har skett internt på företaget. Däremot har
jag en kandidatexamen inom beteendevetenskap
2. Hur länge har du arbetat inom en ledande position?
Cirka två år som chef. Innan det har jag arbetat med arbetslivsfrågor på kommunal nivå.
3. Vad har du för utbildning, anser du att en ledare behöver en viss typ av utbildning?
Beteendevetenskaplig. Ja jag tror att en ledare i regel behöver någon form av utbildning för att
bli säkrare i sin roll. Om den bör vara på högskolenivå eller intern anser jag inte vara lika
viktigt som om vad den omfattar. Personalhantering är det man som chef har mest nytta av
och ledarskapskurser kan påverka hur man ser sig själv som ledare.
4. Hur många personer/anställda har du ansvar över?
Personalstyrkan uppgår till cirka 20 personer.
5. Använder du dig av några verktyg/hjälpmedel i ditt ledarskap (coachning, böcker,
kurser)?
Företaget anordnar kurser i ledarskap och årligen anordnas sammankomster där man får träffa
andra chefer inom företaget och lyssna på föreläsningar om aktuella ämnen inom ledarskap.
6. Beskriv kort hur en typisk arbetsdag ser ut?
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Under majoriteten av dagen är jag en del av det dagliga arbetet och deltar i de traditionella
arbetsuppgifterna. Jag försöker att delegera uppgifter som kan skötas av den vanliga
personalen så att jag får tid över till det administrativa.
7. Hur gör du för att skapa motivation för dina medarbetare?
Genom att försöka ge beröm men även relevant kritik. Tyvärr är nog detta som man inte alltid
hinner med att genomföra på ett bra sätt.
8. Vad utmärker dig som ledare? (egenskaper, beteende)
Jag är deltagande och lyssnar på personalens åsikter.
9. Har ditt ledarskap förändrats med tiden och i så fall hur?
Svårt att säga eftersom jag inte har varit ledare under en längre tid. Jag tror inte att det
förändrats så mycket men jag känner mig säkrare nu och kan vara mer bestämd om det
behövs.
10. Anser du att delegering är en viktig del av ditt arbete?
Ja det skulle inte fungera annars. Man måste dela ut ansvar till personalen om man ska hinna
sköta sina uppgifter som chef. En viktig del av att vara ledare är att motivera andra och att ge
dem utrymme att växa med sina arbetsuppgifter. Mer ansvar ger ansvarfullare personal.
11. Är det möjligt för dig att överlåta dagliga beslut på dina medarbetare eller behöver
du ha full kontroll på alla beslut som tas själv?
Ja jag överlåter mycket av ansvaret på personalen, men bara i en omfattning som gör att de
känner att de klarar av ansvaret. Jag skall fungera som stöd och finnas till hands för alla
tänkbara frågor
12. Anpassar du ditt ledarskap till olika situationer?
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Mitt ledarskap är nog liknande oavsett situation men självklart behöver man bemöta
situationer på olika sätt beroende på vilken typ av situation det är frågan om.
13. Vad skiljer dig från andra ledare?
Jag tror att det inte skiljer sig så mycket inom den här branschen eftersom vi har såpass
liknande arbetsuppgifter. Vi måste vara deltagande i arbetet om det ska fungera men det är
klart i en annan bransch där arbetssituationen ser annorlunda ut kan säkert även ledarskapet
variera en del.
14. Vilken ledarskapsstil anser du att du har?
Deltagande och lyhörd
15. Anser du att ledarskap inom offentlig och privat sektor skiljer sig åt, och i så fall
hur? (likheter, skillnader)
Svårt att säga eftersom jag aldrig har arbetat som ledare inom den privata sektorn. Den största
skillnaden skulle väl i så fall vara målet med verksamheten och att vi som offentligt företag
till största del finansieras av skattemedel.
16. Hur fungerade rekrytering i samband med din anställning?
Jag sökte en ledig tjänst och blev rekryterad (externt).

Offentlig sektor, Chef D
1. Hur ser din bakgrund ut vad gäller arbete och ledarskap?
Detta är mitt andra chefsjobb och jag har arbetat mig upp inom företaget. Började som
extrajobb och har sedan fortsatt . Innan jag blev chef i denna butik var jag chef på en butik i
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Kungsbacka i 10 år. Jag har en teknisk gymnasieutbildning samt påbörjade en utbildning på
Chalmers men hoppade av efter ett år och jag började arbeta här istället.
2. Hur länge har du arbetat inom en ledande position?
Jag har varit chef i 12-13 år. Jag har ”jobbat mig upp” inom företaget.
3. Vad har du för utbildning, anser du att en ledare behöver en viss typ av utbildning?
Nej jag har ingen utbildning inom ledarskap. Har endast gymnasiekompetens plus några
interna kurser som hålls av företaget ca var 3 år. Har dock varit vice butikschef i några år
innan jag blev butikschef själv.
4. Hur många personer/anställda har du ansvar över?
Ca 15 stycken, mer under sommaren med all extra personal
5. Använder du dig av några verktyg/hjälpmedel i ditt ledarskap (coachning, böcker,
kurser)?
Kurser anordnade av företaget. Detta sker central och inte så ofta. Kanske har hänt en gång
vart tredje år ungefär.
6. Beskriv kort hur en typisk arbetsdag ser ut?
Råslit. Jag gör allt som alla andra gör. Det handlar mest om varuhantering och leveranser men
även en del arbete i kassan . Jag börjar klockan halv 7 på morgonen och är med och öppnar
butiken. Jobbar även lördagar vid behov när det är brist på personal. Ungefär en timma om
dagen läggs på administrativt arbete (chefsarbetet) för övrigt är jag med i butiken och gör
samma uppgifter som alla andra. Lön, schema och så vidare är inget jag har hand om heller
utan det är annan personal som har tilldelats de uppgifterna.
7. Hur gör du för att skapa motivation för dina medarbetare?
Jag är duktig på att ge beröm men jag har svårare att ge kritik. Feedback är något jag
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måste träna på att ge, både positiv och negativ. Har mycket svårt att ge negativ feedback, vill
inte göra andra ledsna. Vill att alla ska må bra och trivas på arbetsplatsen.
8. Vad utmärker dig som ledare? (egenskaper, beteende)
Mjukisledare och prestigelös. Jag vill skapa förutsättningar för gruppen att genom samarbete
lösa uppgiften. Mycket snäll och vill att alla ska må bra.
9. Har ditt ledarskap förändrats med tiden och i så fall hur?
Nej inte dramatiskt, jag tror att personligheten styr vilken sorts ledare man är. I regel går det
nog inte att förändra drastiskt om man ska må bra samtidigt.
10. Anser du att delegering är en viktig del av ditt arbete?
Personalen har ansvarsområden. Vissa delar är jag som butikschef inte alls inblandad i
(exempelvis arbete med schema och lön). Mycket av ansvaret är delegerat till medarbetarna.
Vi8lket känns bra för mig för jag gillar arbetet i butiken mer än att sitta på kontoret.
11. Är det möjligt för dig att överlåta dagliga beslut på dina medarbetare eller behöver
du ha full kontroll på alla beslut som tas själv?
Ja rutinbeslut vid vanligt förekommande händelser får personalen fatta själva . Jag är med och
tar beslut som går ”utanför ramarna” och vid tvivel kan personalen alltid rådfråga mig.
12. Anpassar du ditt ledarskap till olika situationer?
Ja om man personalen har personliga problem så försöker jag gå försiktigt fram. Jag vill att
alla ska känna sig som en viktig del av arbetsplatsen. Det finns däremot andra situationer där
man inte kan ”vela” och måste vara lite mer bestämd.
13. Vad skiljer dig från andra ledare?
Svårt att svara på. Träffar andra chefer på möten och så vidare, men har inte reflekterat över
våra olikheter. Det är nog mer personlighet som särskiljer. Tror inte att arbetsplatsen är
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avgörande, till viss mån förändrar man nog sitt ledarbeteende men i det stora hela är man ändå
sig själv med viss anpassning till situationen.
14. Vilken ledarskapsstil anser du att du har?
Delegerande och mjuk
15. Anser du att ledarskap inom offentlig och privat sektor skiljer sig åt, och i så fall
hur? (likheter, skillnader)
Jag tror det är svårt att förändra sitt ledarskap. Tror det hänger ihop med den egna
personligheten mer än vilken verksamhet man jobbar inom. Men jo det skiljer sig nog
märkbart eftersom målen är olika. Provision har vi till exempel inte inom denna verksamheten
och om verksamheten var mer vinstfokuserad finns det nog en tendens att vara strängare. Om
t.ex. lönen skulle påverkas av företagets resultat osv. Han tror också att han hade varit hårdare
och haft ett annat ledarskapsätt med mindre delegering och mer ansvarsområden som lagts på
honom själv. I nuläget delar han ut uppgifter till de andra och ser sitt ledarskap som
prestigelöst. Ett exempel är på hans förra arbetsplats där han var chef i 10 år men aldrig
uppfattades av kunderna som chef eftersom en äldre anställd tagit på sig rollen som ledare och
därför också uppfattades av kunderna som chef.
Han tyckte inte att detta gjorde något eftersom han då slapp många frågor och press från
kunderna. Han har också svårt att ge negativ feedback och säger helst bara de positiva till
personalen. Detta är också något han tror hade påverkats i en annan sektor. I privat hade han
nog varit mer sträng.
16. Hur fungerade rekrytering i samband med din anställning?
Jag har arbetat mig uppåt inom företaget, började som extraanställd och sedan blev jag chef
efter en tid som vice chef.
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Bilaga 3: Individuella reflektioner
Under arbetets gång har vi tagit del av flera olika teorier och tidigare undersökningar. Detta
har gjort att vår förståelse för ledarskap och hur ledarskap utövas i praktiken har förbättrats.
Denna kännedom har bidragit till att framtida arbete inom ämnet kan underlättas på ett
betydande sätt, då vi nu har större förkunskap om ämnet.

Under arbetet med uppsatsskrivandet har vi blivit medvetna om hur ledarskap inom offentlig
och privat sektor liknar varandra. Rapporten har visat att skillnaderna var betydligt färre än
likheterna. De förväntningar vi hade på undersökningens resultat innan arbetet startade visade
sig inte alls vara det resultat som rapporten senare kom att visa. Vi hade förväntat oss tydliga
skillnader i ledarskapsstil mellan ledare inom privat och offentlig sektor. I efterhand kan vi
konstatera att det hade varit intressant att undersöka fler verksamheter med hjälp av intervjuer.
Exempelvis skulle intervjuer ha kunnat genomföras med ledare inom mer traditionella
verksamheter inom offentlig sektor såsom exempelvis skola eller vård.

Rapporten har inneburit krav på både ansvarstagande, självständigt arbete och förmåga att
lösa de problem som uppstår under arbetets gång. Under uppsatsens framväxt har vi blivit
medvetna om hur viktigt det är att ha tydliga mål och tidsramar. När man ser tillbaka på
arbetet med denna uppsats kan man konstatera att det har varit viktigt att komma igång med
projektet i god tid. Detta är en bra erfarenhet att ha med sig i framtiden. Uppsatsarbetet har
gett oss en bättre förmåga att söka information och att tolka denna information på ett kritiskt
sätt. Även vår förmåga att arbeta i grupp har förbättrats eftersom det har varit viktigt att hålla
deadlines och prestera ett gemensamt resultat. Vikten av planering har varit stor eftersom allt
arbete med rapporten har genomförts gemensamt på plats i skolans lokaler.
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