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Abstract 

The Public vs. private movement has over the past decades identified numerous significant 

differences between public and private organizations. The observed differences covers almost 

every field in administrative economics ranging from organizational structure, management 

accounting, goal-setting and in the past few years even leadership. Strangely, in the majority of 

these studies little or no regards are given to organizational characteristics or fundamental 

differences between compared organizations and if these organizations really are comparable 

when studying the effect of sector.  

The aim of this study is to compare leadership in relatively similar organizations from both the 

public and private sector and so clarify if earlier identified differences in leadership styles still 

surface when leaders working with approximately the same thing in a similar work context are 

studied. 

A sample of 348 Swedish principals was drawn from both municipal and private elementary 

schools. The respondents answered a web-based survey based on the CPE-model resulting in 

leadership styles mapped according to three orientations: change, production and employee. Data 

was analyzed with several quantitative methods and the result failed to reproduce earlier observed 

differences with statistical significance or with satisfying strength when leaders working with 

approximately same thing in similar context were compared. 

Keywords: Sector, Public vs. Private, CPE-model, leadership 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 
Uppdelningen mellan offentliga och privata verksamheter utgör en av västvärldens ”stora 

dikotomier” (Weintraub, 1997). En uppdelning som fascinerat och engagerat forskare under 

lång tid och som på senare tid hamnat ännu mer i blickfånget; troligtvis tack vare det ökade 

antalet privatiseringar (Rainey & Bozeman, 2000). Apoteksmonopolet splittrades nyligen, 

vård och omsorg har genomgått förändringar, antalet friskolor har de senaste åren vuxit 

lavinartat och det debatteras dagligen om huruvida dessa förändringar är på gott eller ont. 

Bakom den ökade privatiseringen finns ibland politiska ideologier, men den största 

anledningen till förändringen tros av många vara att offentliga organisationer i hög grad 

anklagas för att vara byråkratiska, ineffektiva och tröga - åkommor som tros kunna botas av 

privatisering. (Hartman, 2011) 

Men finns det verkligen väsentliga skillnader mellan offentliga och privata organisationer? 

Här går åsikterna isär. Ett flertal forskare, främst inom ekonomi och statsvetenskap, har funnit 

signifikanta olikheter mellan offentliga och privata organisationer. Skillnaderna som hittas 

tillskrivs sedan den politiska styrningen, graden av offentlighet, bristen på vinstkrav m.m.  

Studier kring skillnader sektorerna emellan har under lång tid fokuserat på vissa 

huvudområden. Vad gäller målsättning och organisationers mål visar studier på att offentliga 

organisationer har mer komplexa mål som är mer tvetydiga och svårare att mäta. (Rainey & 

Bozeman, 2000) Rainey (1993) menar att bakgrunden till detta antagligen är bristen på 

resultat- och omsättningsindikatorer i offentliga organisationer samt att organisationernas 

intressenter är många och innehar olika intressen – inte sällan politiska. Konsekvensen blir att 

offentliga organisationer både blir svårledda, svårbedömda och ineffektiva. Likaså är 

skillnader i byråkrati, struktur och styrka i regelverk område som flitigt studerats. Exempelvis 

menar Chubb och Moe (1990) att högre grad av formalisering och regelstyrning har 

observerats i offentliga organisationer och Bozeman och Bretschneider (1994) fann i sin 

studie att det i offentliga organisationer tar längre tid att starta nya projekt och få saker och 

ting godkända från högre ort samt att chefer i offentliga organisationer anser sig ha svårare att 

anställa och avskeda personal - saker och ting går alltså generellt långsammare i offentliga 

organisationer.  

Att offentliga organisationer skulle vara tröga, svårarbetade och ineffektiva håller dock inte 

alla med om. Exempelvis upplever paradoxalt nog inte offentligt anställda ledare att den 

komplexitet som ovan nämndes skulle vara karakteristisk för offentliga organisationer 

(Rainey & Bozeman, 2002). Forskare har dock även presenterat studier där offentliga och 

privata organisationer inte nämnvärt skiljer sig åt i frågan om grad av byråkrati, regelstyrning 

och formalisering och flertalet studier pekar istället på att organisationerna är mer lika än 

olika på de flesta punkter (e.g., Pugh, Hickson & Hinings, 1969). Likaså börjar fler och fler 

ifrågasätta om sektorsspecifika skillnader som tidigt observerats fortfarande existerar i dagens 

organisationer (e.g., Perry & Rainey, 2001; Vaillancourt Rosenau & Linder, 2003) .Teoretiker 

inom organisation och ledarkap har till och med gått så långt som att säga att ”skillnader 
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mellan sektorer baseras på dåliga stereotyper som endast obildade inom organisationsteori tror 

på” (Rainey & Bozeman, 2000, s. 450). 

Som synes ovan är skillnader mellan privata och offentliga organisationer på intet sätt ett nytt 

eller outforskat område och åsikterna kring huruvida dessa skillnader existerar eller inte är 

föremål för diskussion. Rainey och Bozeman (2000) påpekar dock att även om forskning på 

området gett tvetydiga resultat, och ofta dras med metodologiska brister, finns det en allt för 

ansenlig mängd studier som pekar på samma sak för att bortse från att offentliga och privata 

organisationer faktiskt skiljer sig åt inom ett flertal områden. 

1.2 Problemdiskussion 
Skillnader mellan privata och offentliga organisationer har alltså hittills främst sökts i 

verksamheternas olika natur; dess byråkratiska företagsstruktur, offentlighet, graden av 

politisk påverkan och finansiering samt komplexiteten vad gäller målsättning (Boyne, 2002). 

På senare år har dock fokus skiftat, från externa faktorer eller typiska karaktärsdrag hos 

organisationerna till vad som istället försiggår inom verksamheterna; alltså mot personal och 

ledarskap - två områden som inte lika frekvent varit föremål för forskning tidigare. Att dessa 

områden är aningen outforskade styrks av exempelvis Bowers (1977) som på 70-talet menade 

att trots att vi vet tillräckligt mycket om management i den offentliga sektorn för att säga att 

den skiljer sig från management i privata sektorn vet vi på tok för lite.  

Flera årtionden senare pekar Van Wart (2003) fortfarande på avsaknaden av studier rörande 

skillnader mellan offentligt och privat ledarskap och en litteraturstudie på området bekräftar 

detta. Utav all den litteratur som behandlar skillnader mellan privata och offentliga 

organisationer handlar bara ett fåtal studier om chefsskap och ledarskapsbeteende (e.g., 

Bozeman & Rainey, 1998; Andersen, 2010; Hansen & Villadsen 2010).   

Att organisationsforskare inom området visar ett svalt intresse för chefskap och 

ledarskapsbeteende kan ses som en paradox då ämnet de senaste årtiondena blivit mer och 

mer angeläget. De offentliga organisationernas påtalade brister i effektivitet, produktivitet, 

innovation m.m. har sedan 1980-talet drivit på exempelvis New Public Management-rörelsen. 

En rörelse vilken har för avsikt att applicera teorier och modeller utvecklade i den privata 

sektorn på den offentliga sektorn. Populära managementkoncept som bland annat total 

kvalitet (Total Quality Management, TQM), prestationsrelaterad lön och målstyrning 

(Management by Objectiv, MBO) introduceras i offentliga verksamheter utan att hänsyn tas 

till att ledare, precis som verksamheterna, kan vara olika beroende på sektorstillhörighet.   

Att ledaren spelar en betydande roll i samtliga koncept inom New Public Management-

rörelsen är ingen hemlighet och mycket talar för att ledare kan ha en betydande roll i huruvida 

en reform över sektorsgränserna implementeras framgångsrikt eller inte. Här vet vi dock för 

lite och en naturlig utvecklig torde därför vara att forskningen på chefer och 

ledarskapsbeteende får en mer framträdande roll i Public Management-forskningen. 

Helt barskrapat är det dock inte på denna forskningsfront, även om vissa av studierna bara 

tangerar ämnet ledarskap. Exempelvis visade Rainey (1989) på flera distinkta skillnader i 

bland annat arbetsrelaterade attityder bland chefer. Nutt (2005) studerade chefers 
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beslutsprocesser i budgetarbete och fann att privata och offentligt anställda chefer tar beslut 

på olika grunder och Bozeman och Rainey (1998) fann skillnader hos cheferna rörande 

uppfattning och behov av regelverk.  

Andersen har i en studie från 2010 undersökt huruvida ledarskapsbeteendet skiljer sig mellan 

chefer i offentliga och privata organisationer vad gäller variablerna ledarskapsstil, motivation 

och beslutsfattande. Han kom fram till att signifikanta skillnader kunde skönjas i 

ledarskapsstil och motivation men att sätten att fatta beslut var relativt lika. Andersen (2010) 

menar att resultaten från studien kan vara ytterligare bevis för att distinkta skillnader mellan 

offentliga och privata verksamheter finns. Andersens (2010) slutsatser är inte unika bland 

forskarna inom Public Management, dessa hävdar ofta att skillnader i ledarskapet har sitt 

ursprung i sektorernas olikheter. Det finns dock de som hävdar att andra variabler än 

sektorstillhörighet påverkar ledarskapet (e.g., Hansen & Villadsen, 2010). 

Hansen och Villadsen (2010) fann även de skillnader i ledarskapsstil mellan chefer i offentlig 

och privat sektor. De menar dock att även arbetskontext, alltså det sammanhang och den miljö 

arbetet utförs i, har betydlig inverkan på ledarskapet. Hansen och Villadsen (2010) fann att 

ledarskapsstilen varierade beroende på hur ledaren upplevde sitt jobb i form av komplexitet, 

autonomi och tydlighet, faktorer som ibland starkare påverkade ledarskapet än vilken sektor 

de arbetade i. Studien visade även att en viss typ av arbetskontext var tätt förknippad med en 

viss sektor vilket kan förklara varför sektorstillhörighet upplevs påverka ledarskapsstil.  

Andersen (2010) lade i sin studie inte någon vikt vid hur arbetskontexten såg ut i urvalen utan 

jämförde kommunalt anställda rektorer med privat anställda chefer i tillverkningsindustrin. 

Chefer från två olika sektorer men också två helt skilda arbetskontexter. Frågan är om dessa 

chefer verkligen är jämförbara och representativa för den privata respektive den offentliga 

sektorn eller bara representanter för utbildningsväsendet och tillverkningsindustrin?  

Helt enkelt är det dock inte att bortse från olikheterna mellan offentlig och privat sektor. 

Andersen (2010) med flera visar som sagt på att det finns substans i antagandena att 

sektorerna är olika och att detta också återspeglas i ledarnas beteende. Hansen och Villadsen 

(2010) är dock inte ensamma om att misstänka att det finns variabler som väger lika tungt 

eller tyngre än sektorstillhörighet. Exempelvis Perry och Rainey (2001) lyfter frågan om hur 

meningsfullt det egentligen är att dela upp organisationer efter dess sektorstillhörighet. De 

menar att distinkta karaktärsdrag organisationerna emellan istället kan vara myter som 

forskarna borde försöka falsifiera.  

Vi menar, med ovanstående resonemang i åtanke, att det kan anses berättigat att fortsätta 

försöka utröna hur stor roll sektorstillhörighet verkligen spelar vad gäller ledarskap och om 

det kan vara så att det finns andra variabler som borde få mer uppmärksamhet? Om 

exempelvis skillnader i arbetskontexten, alltså sammanhanget, miljön och omständigheterna i 

en organisation, istället kan förklara de ledarskapsskillnader som Andersen (2010) fann i sin 

studie - vad händer då om denna kontext inte ser annorlunda ut? Utifrån resultaten av Hansen 

och Villadsens (2010) studie finns det anledning att tro att offentliga och privata 

organisationer med liknande arbetskontext också uppvisar chefer med liknande ledarskapsstil. 

Frågan vi ställer oss är således:  
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Existerar ledarskapsskillnader mellan offentligt och privat anställda ledare verksamma inom 

liknande kontext och hur kan skillnader/likheter förklaras? 

Syftet med denna studie blir således att klargöra om chefer i offentliga och privata 

organisationer fortfarande uppvisar olika typer av ledarskapsstilar även då de arbetar inom 

företag med liknande arbetsuppgifter/arbetskontext. Med andra ord söker studien utreda om 

det är sektorstillhörigheten som kan tillskrivas ledarskapsskillnader eller om det är 

arbetskontexten i en organisation som bestämmer beteendet hos dess chefer samt att söka 

svara på vad dessa skillnader eller likheter kommer sig av.  

Studiens bidrag blir således huvudsakligen av teoretisk karaktär i och med att den kan ge ökad 

kunskap och förståelse för skillnader i ledarskap mellan offentliga och privata organisationer. 

Resultatet kan antingen ge substans till befintliga antaganden och ytterligare stenfästa att 

skillnader sektorerna emellan även återfinns i chefers ledarskapsstil. Resultaten av studien kan 

dock även förkasta tidigare resultat och visa på att ledarskapsstil är avhängigt exempelvis 

arbetskontext snarare än sektorstillhörighet och att bakgrunden till olika ledarskapsstilar bör 

sökas annorstädes än hos sektorstillhörighet.    
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2 Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel behandlas den teori och tidigare forskning som ligger till grund för studien. 

För att senare kunna identifiera olika ledarskapsstilar och skillnader i dessa diskuteras 

inledningsvis just ledarskap och ledarskapsstilar. Därefter resoneras kring distinktionerna 

mellan offentliga och privata organisationer för att ge en tydlig bild av hur vi ser på 

skillnaderna mellan organisationerna och hur dessa eventuellt skulle kunna påverka 

ledarskapsstil. Kapitlet mynnar ut i studiens hypoteser. 

2.1 Ledarskap och ledarskapsstilar 
Burns (1978, s. 2) menar att ‘‘ledarskap är ett av de mest observerade men minst begripna 

fenomen på jorden”. Bakgrunden till detta uttalande är att forskare alltid har haft svårt att 

sätta fingret på vad ledarskap egentligen är, detta trots att det under lång tid studerats flitigt. 

Fenomenet har definierats ett otal gånger men lika ofta omvärderats. Litteraturen kring 

ledarskap är vida utbredd men någon dominant teori finns dock inte utan fenomenet kantas av 

flera olika konkurrerande kluster av teorier och metoder vilka betonar olika synsätt på 

ledarskap. Ytterligare oreda skapas av att ledarskap som fenomen ofta söks förklaras i diffusa 

termer som makt, auktoritet, administration och kontroll (Yukl, 2010). 

Ledarskap är ett levande ämne vilket är starkt förknippat med det sammanhang det är 

verksamt i. Samhällets struktur, synen på människan, individers roll i organisationer – allt 

förändras och så även ledarskapet. Därför är det inte så konstigt att det som avsågs med 

ledarskap för hundra år sedan, när området först på allvar började studeras, skiljer sig från 

dagens syn på fenomenet. (Kippenberger, 2002) 

I början av 1950-talet löd definitionen på ledarskap: den som är ansvarig för sina 

underställdas arbete”. Scientific Management, vilket fick sitt genomslag i den vevan, speglar 

denna syn på ledarskapet. Ledaren är chefen, medarbetarens drivkraft är lön och arbetet i 

organisationen delas funktionellt upp mellan de som ”tänker” och de som ”arbetar”. Ett 

årtionde senare var ledaren: den som ansvarar för människors prestation. (Kippenberger, 

2002) En kanske lite mänskligare definition men fortfarande en tydlig skildring av hur jakten 

på effektivitet och produktivitet helt var beroende av hur väl ledaren bemästrade sina 

underställda. 

Ledare i dagens organisationer har dock lite gemensamt med kollegorna verksamma under 

mitten av 1900-talet. Vi lever nu i en tid där människor har valmöjligheter, där medarbetarens 

roll på arbetsplatsen omvärderats och där individers rätt till självuppfyllelse är en självklarhet. 

Jakten på effektivitet och produktivitet har kanske inte mattats av men synen på ledarskap är 

annorlunda. Regelrätt styrning, auktoritet och hierarki har således fått ge plats åt koncept som 

motivation, engagemang och att uppmuntra en vilja att prestera. (Yukl, 2010)  

Ledarstil – En ledares beteende 

Med ledarskapsstil menas de egenskaper och färdigheter en ledare använder för att påverka 

sina underställda – alltså ledarens beteende. Forskningen kring ledarskapsstilar handlar nästan 

uteslutande om att hitta den bästa ledarskapsstilen för en given situation och bakomliggande 

antaganden är att det finns rätt och fel sätt att leda i en given situation. 
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De två studier som troligtvis har bidragit mest till, och fortfarande ligger till grund för, den 

forskning kring ledarskapsstilar vi ser idag utfördes på 40- och 50-talet: Ohio State leadership 

studies respektive Michigan leadership studies. Studierna gjordes parallellt och oberoende av 

varandra men resulterade i näst intill identiska resultat. Likert (1961) från University of 

Michigan, identifierade två olika typer av ledarstilar; produktionscentrerad och 

medarbetarcentrerad. Stogdill och Coons (1957) och Fleishman (1953) vid Ohio State 

University identifierade även de två typer av ledarskapsstilar men valde istället att benämna 

dem som ”initiating structure” och ”consideration”. Trots att forskarna i Michigan 

respektive Ohio använde olika metoder och forskningsstrategier var deras resultat, bortsett 

från terminologin, slående lika. (Ekvall & Arvonen, 1991) 

 

Att kärt barn har många namn är något som definitivt stämmer in på fenomenet 

ledarskapsstilar. Uppgiftsorienterad och relationsorienterad, direkt och stöttande, direkt och 

deltagande, transaktionellt och transformativt, benämningarna är många (e.g., Hersey & 

Blanchard, 1969; Reddin, 1970). Alla forskare gör dock i stort sätt samma avväganden och 

antaganden, innebörden i de olika definitionerna är extremt lika och alla har de sin 

utgångspunkt i studierna från Ohio och Michigan. (Ekvall & Arvonen, 1991; Northouse, 

2006) 

 

Som synes ovan delas ledarskapsstil oftast upp i en tvådimensionell modell. Ekvall, Arvonen 

och Nyström (1987) fann dock, utöver de två ledarskapsdimensionerna produktionscentrerat 

och medarbetarcentrerat ledarskap, även faktorer som pekade på en tredje 

ledarskapsorientering. Ledarskapsstilen fick arbetsnamnet ”kreativitet” och ledarstilen hade 

drag av öppenhet för förändring, innovation och kreativitet. Ekvall och Arvonen (1991) kom 

senare att benämna denna ledarskapsstil förändringsorienterad och helt plötsligt hade den 

tvådimensionella modellen blivit tredimensionell. Nämnas bör kanske att vi i denna studie 

fortsättningsvis kommer att benämna dessa tre dimensioner av ledarskapsstil som 

produktionsorienterad, relationsorienterad och förändringsorienterad.   

Produktionsorienterad ledarskapsstil – fokus på produktion 

Produktionsorienterad ledarskapsstil är den stil som användes mest flitigt under tidigt 1900-

tal. Begreppet ”fokus på produktion” måste tolkas i relation till den organisation ledaren är 

verksam i. För ett privatägt, marknadsknutet bolag kan det vara ekonomiska resultat eller 

nyckeltal i produktion. För en anslagsfinansierad organisation, exempelvis ett sjukhus, kan det 

vara antal processade vårdtagare. Med produktion menas alltså det en organisation har som 

syfte att utföra (Andersen, 1994). Att ha fokus på produktion betyder inte att det finns ett 

fokus på produktivitet. Det handlar inte om att producera så mycket som möjligt utan snarare 

om att ledarens uppmärksamhet läggs på hur det produceras. (Blake & Mouton, 1982)  

 

En produktionsorienterad ledare fokuserar på att planera och schemalägga arbetet, tillföra 

teknisk apparatur och andra redskap samt sätta mål. Ledaren beblandar sig i väldigt låg 

utsträckning med sina underordnade, deltar definitivt inte i deras arbete utan nöjer sig med att 

visa på vilka målen är, vad som ska uppnås och vägen dit för att sedan delegera arbetet nedåt i 

leden. En produktionsorienterad ledare arbetar med direkt övervakning och kontroll och 
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fokuserar starkt på att uppmärksamma och rätta till fel som omedelbart påverkar 

produktionen. (Yukl, 2010; Arvonen, 2002) 

 

Relationsorienterad ledarskapsstil – fokus på människan 

Den relationsorienterade ledarskapsstilen växte fram under mitten av 1900-talet med 

anledning av de växande kraven på att behandla individer med respekt och hänsyn. Hänsyn i 

den mån att medarbetare känner sig uppskattade, hörda och sedda och att de mänskliga 

behoven prioriteras. Att vara människoorienterad, eller relationsorienterad, innebär inte att 

ledaren uppnår något specifikt genom att ha fokus på medarbetarna. Effektivitet och 

produktivitet är inte relevanta mått i sammanhanget, det handlar istället om till vilken grad 

ledaren fokuserar på medarbetaren (Blake & Mouton, 1982).  

 

En relationsorienterad ledare fokuserar på ömsesidigt förtroende, samarbete och 

arbetstillfredsställelse och är väldigt involverad i sina underordnades förehavanden. Dialog är 

i fokus och ledaren arbetar med coachning, återkoppling, information och uppmuntran samt 

konstruktiv konflikthantering. En relationsorienterad ledare har också en delegerande 

ledarskapsstil och ger gärna förtroende till underställda att själva bestämma lämpligaste väg 

för måluppfyllelse samt utrymme att arbeta under eget ansvar. (Yukl, 2010; Arvonen, 2002) 

 

Förändringsorienterad ledarskapsstil – fokus på överlevnad 

Den förändringsorienterade ledarskapsstilen är som sagt den yngsta men kanske också den 

idag viktigaste ledarskapsstilen. Med fokus på överlevnad menas att uppmärksamheten riktas 

mot organisationens framgång och överlevnad. Medarbetarna i en organisation är ofta de som 

uppmärksammar förändringar på marknaden eller i omgivningen som företaget måste hantera 

och anpassa sig till. Medarbetarna förväntar sig därför att en bra ledare ska agera på samma 

signaler. (Arvonen, 2002)  

 

En förändringsorienterad ledare övervakar händelser och intryck i sin omgivning och 

använder sedan dessa intryck till att förklara och propagera för behovet av förändring. Starka 

karaktärsdrag för ledarskapsstilen är viljan och modet att prova på nya saker. Nya strategier 

baserade på organisationens kärnkompetens och nya ansatser för att nå mål. Den 

förändringsorienterade ledaren har inte bara en egen vilja att förändra utan arbetar aktivt med 

att göra organisationen mer förändringsbenägen och mottaglig för intryck som signalerar ett 

behov av förändring. Detta genom att uppmuntra till kollektivt lärande, innovation och 

entreprenörskap och belysa och prisa framsteg i förändringsprocesser. (Yukl, 2010; Ekvall & 

Arvonen, 1991; Arvonen, 2002)  

 

Ekvall och Arvonen (1991) uppmärksammar i sin studie det faktum att den 

förändringsorienterade ledarskapsstilen uppdagades så sent som på 1980-talet. Detta då de 

påpekar att Fleishmans (1953) frågeformulär, vilket användes i Ohio-studierna, redan då 

behandlade ledarnas benägenhet till förändring. De drar dock slutsatsen att de ledare vilka 

undersökningen på 50-talet riktades mot helt enkelt inte var förändringsbenägna då de 

troligtvis arbetade i stabila organisationer utan behov av innovation och kreativitet. (Ekvall & 

Arvonen, 1991) Denna stabila situation har dock förändrats och har föga gemensamt med den 
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turbulenta situation merparten av dagens företag befinner sig i. Förändringsorienterat 

ledarskap anses därför vara ett vanligt inslag i dagens moderna organisationer. (Yukl, 2010) 

 

Vilken ledarskapsstil är att föredra? 

Forskning på ledarskap bedrivs ofta med syftet att hitta den mest effektiva ledarskapsstilen. 

Vad effektivitet innebär kommer dock ges oförtjänt lite utrymme i den här studien, kort kan 

det dock sägas att vad som anses som effektivt beror helt på vad som undersöks. Ofta ställs 

ledarskapet mot hårda värden som organisationens eller arbetsteamets effektivitet, 

produktivitet och vinst. Effektivitet i ledarskap kan dock även ställas mot mer subjektiva, 

mjuka variabler såsom ledarens popularitet, tillskriven lojalitet och makt. (Yukl, 2010) 

 

Då den förändringsorienterade ledarskapsstilen är relativt ny har dialogen mest cirkulerat 

kring huruvida det är den produktionsorienterade eller relationsorienterade ledarskapsstilen, 

eller någon av tidigare nämnda varianter på dessa, som ledare bör praktisera. Blake och 

Mouton (1982) argumenterade i sin tvådimensionella matris för att den så kallade 9,9-ledaren 

var att föredra, alltså en ledare som är extremt fokuserad på både produktionen och 

människan. De menar att en sådan ledare borde kunna anpassa sig och göra det bästa av alla 

situationer - en ståndpunkt som rönt starkt empiriskt stöd även på annat håll (Bass B. M., 

1990). 

 

Blake och Mouton (1982) förutsätter alltså att det finns en ultimat ledarskapsstil. Ett 

antagande som inte alla håller med om. Hersey och Blanchard (1969) var bland de första som 

valde att ta in ytterligare en parameter i avvägningen, nämligen gruppens mognad. Teorin, 

som sedan blev grunden för det ”situationsanpassade ledarskapet”, grundar sig på att olika 

ledarskapsstilar är att föredra beroende på i vilket mognadsstadium de som ska ledas befinner 

sig i. Exempelvis behöver medarbetare med väldigt låg mognadsgrad mer direkt styrning likt 

produktionsorienterat ledarskap medan en medarbetare med hög mognadsgrad mår bättre av 

att styras genom ansvar och uppmuntran vilket relationsorienterat ledarskap kännetecknas av. 

(Hersey & Blanchard, 1969) 

 

Fiedler (1967) valde att integrera tre extra variabler med de två ledarskapsdimensionerna; 

relationen mellan ledare och underställd, uppgiftens struktur och natur samt ledarens 

positionsmakt. Fiedler (1967) menade att situationen var fördelaktig för ledaren om samtliga 

av dessa variabler var starka och tydliga. Han menade att om relationen var god med 

medarbetarna, uppgiftens struktur var tydlig och ledarens position i organisationen stark gav 

detta denne stor makt och en fördelaktig position. Enligt Fiedler (1967) innebar en fördelaktig 

position att ledaren kunde använda sig av en relationsorienterad ledarskapsstil. Var däremot 

ledarens position mindre fördelaktig eller rent utav ofördelaktig var produktionsorienterad 

ledarskapsstil ledarens enda användbara alternativ. Till skillnad från Hersey och Blanchard 

(1969) menar Fiedler (1967) att ledarskapsstil inte är något som ledaren själv kan trolla fram 

ur rockärmen beroende på situation, utan att ledaren ofta har en favoriserad dominant 

ledarstil.  
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Utifrån ovanstående resonemang kan det i alla fall otvetydigt konstateras att olika 

ledarskapsstilar finns och att dessa passar olika bra beroende på situation. Allt ifrån ledarens 

och medarbetarnas egenskaper till vilken typ av organisation det handlar om har betydelse. 

Som tidigare nämnts skulle troligtvis inte en ledarstil som fungerade utmärkt för 50 år sedan 

passa sig i dagens organisationer då företagsklimatet med all säkerhet ser otroligt annorlunda 

ut idag. Med det sagt påstår vi dock inte att alla dagens organisationer utgörs av en homogen 

skara utan att vad som är en användbar ledarskapsstil säkerligen kan variera även idag.  

2.2 Offentliga och privata organisationer – kan de skiljas åt? 
Att söka särskilja på organisationer utifrån dikotomin privat och offentlig är inget nytt. 

Uttrycken har använts i århundraden och är laddade med fundamentala frågor och 

värderingar. Uttrycket offentlighet (public) grundar sig i det latinska ordet för människor, 

samhälle eller nationen (populus) medan uttrycket privat har betydelsen ”skilt från”. 

Offentliga organisationer blir därav nationens eller folkets organisation medan den privata 

organisationen är ”skild från” offentligheten (Perry & Rainey, 1988).  

För forskare inom området är distinktionen mellan sektorerna inte fullt lika enkel utan 

betydligt mer komplicerad. Ett problem som i och med ämnesområdets framväxt också blivit 

mer och mer kritiskt att hitta en lösning på. Rainey, Backoff och Levine (1976) menade att för 

att forskare systematiskt ska lyckas bygga teori på området krävs först och främst att det 

utarbetas en tydlig klassificering och definition av organisationerna.  

Att hitta en definition som alla kan enas om har dock inte varit så lätt, vilket också märks på 

hur tidigare litteratur hanterat problemet. Rainey, Backoff och Levine (1976) menar att ett 

fåtal anlägger ett analytiskt förhållningssätt, många använder enkla tumregler men det absolut 

vanligaste sättet att hantera frågan på är att inte hantera den alls. Forskare väljer att inte beröra 

frågan, förlitar sig på läsarens ”sunda förnuft” och tar för givet att den som läser har en 

adekvat idé kring vad som menas med privat och offentligt. Att hantera problemet på detta 

sätt är fortfarande inte ovanligt för studier på området och det är också genom denna metodik 

som många häpnadsväckande skillnader mellan offentliga och privata organisationer hittats. 

(Rainey & Bozeman, 2000)  

Rainey, Backoff och Levine (1976) fick dock gehör för sina uttalanden och en mängd 

definitioner på offentliga och privata organisationer publicerades. Fottler (1981) hävdade 

dock att forskare måste sluta leta efter den ”perfekta” definitionen och istället välja den 

definition som lämpar sig bäst för organisationsanalyser. Kategoriseringen Fottler (1981) 

presenterade var en matris vilken innehöll fyra definitioner; privata vinstdrivande, privata 

icke-vinstdrivande, privata semi-offentliga och offentliga organisationer. Fottler (1981) 

definierade således offentliga organisationer som organisationer finansierade av skattepengar, 

där verksamhet och tjänst var fastställd enligt lag. Forskare som Bozeman (1987) och Boyne 

(2002) kritiserar dock Fottlers (1981) definitioner då de anser att det är svårt att dra så pass 

tydliga gränser. 

Bozeman (1987) argumenterade istället för att alla organisationer är offentliga, han menade 

att ingen organisation kan klassas som helt offentlig eller helt privat. Ett uttalande som lika 

väl kan tolkas som att alla organisationer är privata. Bozeman (1987) definierar istället 
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organisationer utefter tre olika dimensioner av offentlighet; ägandeskap, finansiering och 

kontroll och kallar dessa för kärndefinitioner. Han anser att olika organisationer innehar olika 

grader av dessa tre dimensioner och att det därför inte går att dra en skarp linje mellan vad 

som är offentligt och privat.  

- Med ägandeskap menas här vem som står som huvudman. Alternativen som här finns 

att tillgå är staten, privatpersoner eller en kombination av dessa.  

 

- Med finansiering menas hur verksamheten genererar pengar. Antingen genom anslag, 

skattemedel eller försäljning av varor eller tjänster. Här kan ett företag drivas genom 

finansiering från flera håll. Privata verksamheter kan både sälja sina varor på 

marknaden men samtidigt erhålla anslag från staten. Likaså kan offentliga 

organisationer både drivas av anslag eller skattemedel men samtidigt låta brukaren av 

organisationens tjänster betala ett självkostnadspris.  

 

- Den sista dimensionen, kontroll, handlar om hur samt vad eller vilka det är som 

granskar verksamheten. Kontrollen utförs ofta av organisationens intressenter. Ägaren 

kontrollerar att saker går rätt till, kunder granskar produkten eller tjänsten som 

produceras och samhället kan genom lagar och regler övervaka organisationen. 

Beroende på vilka intressenter organisationen har varierar således omfattningen och 

typen av kontroll.    

Nämnas bör kanske att detta endast är ett urval av de definitioner som presenterats under 

årens lopp. Boyne (2002) påpekar dock att de flesta forskare tillslut ändå landar i de såkallade 

kärndefinitionerna; ägandeskap, finansiering och kontroll. Fördelen med denna definition är, 

förutom att det utgör en gemensam utgångspunkt för organisationsanalyser, att dimensionerna 

tvingar forskare att faktiskt resonera kring vad det är för typ av organisationer de analyserar. 

Dock finns det alltid en risk att organisationer faller mellan stolarna eller att det är för 

problematiskt att hitta jämförbara kategorier när organisationerna graderas efter flera 

dimensioner. (Bozeman, 1987) 

Boyne (2002) visar dock på att majoriteten av studierna inom området använder 

kärndefinitioner som utgångspunkt men ofta i en förenklad form och när signifikanta 

skillnader identifierats är det inte ovanligt att enbart ägandeform använts till att särskilja 

organisationerna.  

Vad är det då som forskare menar skiljer offentliga och privata organisationer åt? 

Skillnaderna som hittats grupperas nedan i områdena: omgivning, organisatoriska mål, 

interna strukturer och värderingar. 

Omgivning 

Enligt Bozeman (1987) ställs det olika krav på organisationer beroende på hur ägandeformen 

ser ut. Då staten står som ägare finns det dels ett politiskt intresse men också ett 

allmänintresse. Den politiska styrningen varierar med den politiska balansen i samhället och 

offentliga organisationer måste ofta agera kortsiktigt då politisk styrning snabbt kan byta 

riktning. (Bozeman, 1987) Det argumenteras ofta för att offentliga organisationer har svårare 
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att arbeta mot sina egna mål då de hela tiden måste samarbeta med andra organisationer som 

har egna, kanske helt motstridiga mål (e.g., Boyne, 2002). 

En annan skillnad är också att offentliga organisationer mer sällan behöver utstå trycket från 

konkurrens och även när konkurrens förekommer kan ledare inom offentliga organisationer 

ofta bortse från denna, i varje fall sett ur ett kortsiktigt perspektiv (Boyne, 2002). Boyne 

(2002) menar vidare att offentliga organisationer därmed inte behöver slåss för sin överlevnad 

på samma sätt som privata organisationer, vilket påverkar innovation, effektivitet och 

produktivitet negativt. 

Till sist, för ett företag som tjänar allmännyttan förekommer det högre grad av granskning 

från omgivningen och tillskillnad från en privat organisation har en offentlig organisation 

betydligt högre krav på insyn, transparens och kontroll av information och resurser (Metcalfe, 

1993). Förutom detta tvingas offentliga organisationen ofta i högre grad följa regelverk utöver 

vanlig branschpraxis och lag då de granskas i tid och otid. (Bozeman, 1987)  

Organisatoriska mål 

Organisatoriska mål förknippas med vad som i kärndefinitionen kallas ”finansiering av 

verksamheten”. Studier har visat att offentliga organisationer har fler och framförallt mer 

tvetydiga mål än privata organisationer. En anledning till detta är att det inte är organisationen 

själv som sätter målen utan att de påtvingas organisationen av utomstående intressenter. 

Ytterligare en anledning är att offentliga organisationer väldigt sällan har som syfte att vara 

vinstdrivande och ibland saknar marknadsanknytning. Organisationerna finns istället inte 

sällan till för att tjäna allmänheten genom att tillgodose dess behov. De mål som sätts för 

organisationen används för att guida verksamheten och dess beteende så att målen uppfylls. 

Mål som minskad arbetslöshet, godkända betyg till alla studenter, ökad jämställdhet, hög 

legitimitet i samhället med flera är mycket svårare att både mäta och uppskatta än exempelvis 

avkastning och vinst. Dessa tvetydiga mål ger dock ändå organisationen en riktning, något att 

sträva mot. (Boyne, 2002)  

Interna strukturer 

Offentliga organisationer anses av många inneha mer byråkratiska processer än privata 

organisationer. Beslutsgångar anses mer långsamma och mer formellt strukturerade och 

beslutsfattare anses vara mindre flexibla och mer tillbakahållna i offentliga organisationer. 

Beslutsfattare i offentliga organisationer anses alltså ha mindre autonomi och således mindre 

frihet att agera som de själv anser lämpligast för situationen. Som nämndes i inledningen 

gäller detta framförallt praktikaliteter inom organisationen som rekrytering, avskedande och 

befordran. Offentliga organisationer anses bädda in ett redan konservativt regelverk i 

ytterligare byråkratiska procedurer vilket gör att ingen orkar genomdriva sina beslut. (Boyne, 

2002) Anledningen till varför byråkrati förekommer mer i offentliga organisationer antas av 

Boyne (2002) komma sig av vad kärndefinitionen menar med kontroll och ägandeskap. Allt 

måste gå rätt till och var ett fel uppstått måste enkelt kunna hittas. Hård formalisering och 

kontroll anses även ge ägaren och kunden så som allmänheten eller privatpersonen ett kvitto 

på att saker och ting går rätt till (Rainey, Backoff & Levine, 1976).  
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Värderingar  

Offentligt anställda anses vara mindre materialistiska än sina privatanställda kollegor. 

Anledningen till detta menar Rainey (1982) är bristen på monetära belöningssystem och att 

det sällan finns en tydlig koppling mellan att vad som utförs och vad som belönas. Offentligt 

anställda beslutsfattare anses istället ha ett kall, en starkare vilja att ”tjäna allmänheten” och 

ofta ha en högre grad av professionell yrkeskod (Ferlie, Ashburner, Fitzgerald & Pettigrew, 

1996). Vidare har ett stort antal studier gjorts kring engagemang, lojalitet och motivation i de 

båda sektorerna, enligt Boyne (2002) har dock inget entydigt svar kunnat ges.  

2.3 Kan då olika sektorstillhörighet påverka ledarskapsstilen? 
Sedan olika typer av ledarskapsstilar börjat uppmärksammas har forskare sökt förklara hur 

ledarskapsstilar är beroende av bland annat organisationsrelaterade faktorer såsom makt, 

autonomi, medarbetarnas mognadsgrad och arbetsuppgiftens utformning. (e.g., House, 1971; 

Fiedler, 1967; Hansen & Villadsen, 2010). Argumenten som läggs fram handlar i stort om att 

ledarskapsstilar är situationsanpassade och att en ledarskapsstil således inte fungerar i alla 

situationer (Burns, 1978; Bass, 1990; Yukl, 2010).  

Hur kan då sektorstillhörighet påverka ledarskapsstil? Som tidigare nämnts är offentliga 

organisationer ofta verksamma i en mer komplex omgivning. Multipla intressenter sliter i 

organisationen från flera håll, organisationsmålen är vaga, tvetydiga och svårmätta (Boyne, 

2002) och byråkrati, regler och tröga formella processer är vardagsmat (Rainey, Backoff & 

Levine, 1976). Hooijberg och Choi (2001) menar att dessa organisationskarakteristika 

påverkar ledarens diskretion och fann att offentligt anställda chefer sällan lyckades med 

produktionsorienterade ledarskapsstilar. Offentligt anställda ledare utvecklade istället 

relationsorienterade ledarskapsstilar vilket gjorde att de smidigt kunde hantera att de var 

verksamma i en trög, formellt strukturerad miljö och på så sätt nå måluppfyllelse.  

Hooijberg och Choi (2001) får medhåll av Hansen och Villadsen (2010) som menar att 

komplexiteten i offentliga miljöer oftast hanteras med en indirekt ledarskapsstil där 

medarbetares kompetens utnyttjas i högre grad snarare än att direkt försöka styra 

organisationer. Andersen (2010) undersökte utöver produktion och relation som sagt även 

dimensionen förändring och fann att offentligt anställda chefer i stor utsträckning använde sig 

av en förändringsorienterad ledarskapsstil medan privat anställda chefer istället visade upp en 

relationsorienterad ledarskapsstil. Den produktionsorienterade ledarskapsstilen förekom i 

båda sektorerna men var sällan den ledarskapsstil som framträdde starkast. 

Ovan forskning är nästan uteslutande produkter av den såkallade ”public vs private-rörelsen” 

vilken konsekvent hävdar att skillnader sektorer emellan påverkar det ena eller andra. Det 

finns dock andra forskningsfält som, kanske inte direkt förnekar förekomsten av skillnader, 

men som pekar på att det finns intressantare aspekter än sektorstillhörighet som kan förklara 

organisationsbeteenden som exempelvis ledarskap.  

Hogan, Curphy och Hogan (1994) visar på att ledarskapet måste anpassas efter hur 

arbetsstyrkan ser ut och vilken typ av arbete som ska utföras. De menar vidare att exempelvis 

de som arbetar inom tillverkning inte kan ledas på samma sätt som de som arbetar inom 
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tjänstesektorn och att ledarskapets natur måste anpassas efter faktorer hos underställda såsom 

kön, ålder, utbildningsnivå och gruppens sammansättning. Fiedler (1967) och Yukl (2010) har 

sedan länge pekat på detta då de anser att valet av ledarskapsstil påverkas av vilken typ av 

uppgift som ska utföras. Hansen och Villadsen (2010) är även de inne på samma spår då de i 

sin studie fann att arbetskontexten, det vill säga den upplevda miljön eller arbetssituationen, i 

organisationen har starkare påverkan på ledarskapsstil än sektorstillhörighet.   

Utifrån tidigare resonemang kan det konstateras att studier har påvisat att skillnader mellan 

offentliga och privata organisationer existerar. Vi delar dock den uppfattning som Rainey, 

Backoff och Levine (1976) framhöll; att forskare inom ”Public vs Private-rörelsen” inte bryr 

sig om vilka organisationer som undersöks. Rainey och Bozeman (2000) menade att det inte 

är ovanligt att forskare inom ämnet blint accepterar sektorstillhörighet som jämförelsevariabel 

och att det inte är speciellt förvånande att skillnader kan observeras eller mätas då helt olika 

organisationer undersöks. Även Hansen och Villadsen (2010) påpekar att skillnader mellan 

offentliga och privata organisationer mycket väl kan komma sig av att de olika sektorerna 

utför helt skilda uppgifter i dagens samhälle.  

Vi delar ovan ståndpunkt och finner det troligt att det arbete, eller den funktion, ledaren utför 

samt den kontext ledaren är verksam i mycket väl kan göra sektorstillhörighet irrelevant. Vårt 

ställningstagande i detta fall utgör därmed en nollhypotes: det finns inga skillnader. Men att 

testa detta antagande är svårt. Istället får vi testa om de skillnader som tidigare observerats 

mellan offentlig och privat sektor fortfarande kan återfinnas när ledare i liknande 

arbetssituation ställs mot varandra. Vår första hypotes blir således: 

H11: Ledare som har tillsynes liknande arbetssituation uppvisar olika 

ledarskapsstil beroende på om de är verksamma i offentlig eller privat sektor 

H10: Ledare som har tillsynes liknande arbetssituation uppvisar liknande 

ledarskapsstil oberoende av om de är verksamma i offentlig eller privat sektor 

Det finns, som tidigare nämnt, argument för att ledare anpassar sin ledarskapsstil till sin 

arbetssituation och det menas att denna anpassning görs automatiskt och frivilligt. 

Konsekvensen av en ledarskapsstil som är inkompatibel med situationen har visat sig inverka 

negativ på effektivitet men också på faktorer som trivsel och motivation både hos ledaren och 

underställda vilket indikerar att själva anpassningen kan vara påtvingad i den mening att de 

som klarar anpassningen i högre grad lyckas stanna i organisationen. (e.g., Fiedler, 1967; 

Hersey & Blanchard, 1969; Yukl, 2010; Jermier & Kerr, 1997). Vad Honingh och Oort 

(2009) fann kan vara ett tecken på en sådan anpassning, de fann nämligen att exempelvis 

lärare i den privata och offentliga skolan uppvisade samma beteende, olika sektorstillhörighet 

till trots, vilket de tillskrev en ”professionell identitet”.  

Vad blir då resultatet av att tidigare arbetat i en helt annan miljö som ställt andra krav på 

ledarskap? Forskning pekar på att individer ofta har en dominant ledarskapsstil som är 

svårförändrad. Huruvida detta beror på personliga karaktärsdrag eller inte behandlas inte i 

denna studie. Få tror dock på illusionen om ”superledaren” som efter eget bevåg kan byta 

fram och tillbaka mellan ledarskapsstilar eller kombinera ledarskapsstilar efter eget tycke. Att 
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hitta den mest lämpliga ledarskapsstilen kan ta tid, och vissa hittar den enligt Yukl (2010) 

aldrig. Att ledarskapsstilen är något som måste anpassas till ledarens arbetssituation men 

samtidigt kan vara trögrörlig när ledaren väl anammat en viss typ av ledarstil ger oss 

anledning att tro att spår av tidigare anställning kan skönjas i nuvarande ledarskap. Hypotes 

nummer två(a) blir således: 

H21(a): Ledare med olika yrkesbakgrund uppvisar olika ledarskapsstil 

H20(a): Ledare med olika yrkesbakgrund uppvisar lika ledarskapsstil 

Hanbury, Alka och Washington (2004) fann att ledarskapsstil starkt korrelerade med antal år 

på jobbet för stadsanställda ledare i USA. Även Schubert (1988) som undersökte 

borgmästares sätt att leda fann att tiden spenderad på samma position inverkade på ledarstilen. 

Som komplement till hypotes två(a) upplever vi det därför befogat att anta att anpassningen 

till den nuvarande situationen tar tid och att desto längre tid en ledare innehaft aktuell 

ledarskapsposition, desto mer anpassad är ledarskapsstilen till situationen. Hypotes nummer 

två(b) blir således: 

H21(b): Ledare som arbetat olika länge på samma ledarskapsposition uppvisar 

olika ledarskapsstil 

H20 (b): Ledare som arbetat olika länge på samma ledarskapsposition 

uppvisar lika ledarskapsstil 
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3 Metod 
I detta kapitel behandlas studiens tillvägagångssätt. Här visar vi på förfarandet kring val av 

lämpligt mätinstrument för ledarskap, val av respondenter samt vilka analysmetoder som 

används senare i studien.    

3.1 Val av mätinstrument 
Det finns en mängd olika instrument tillgängliga för den som behagar mäta ledarskapsstil. 

Ohio-studien på 50-talet använde sig av enkäten Supervisory Behavior Description 

Questionnaire (SBDQ) vilken i stort sätt utgjort grunden för samtliga av dagens 

mätinstrument på området. SBDQ-enkäten i sin ursprungsform har dock kritiserats på senare 

år då den anses vara alltför omfattande och omodern. Frågan som ställs är om studien 

fortfarande kan fånga olika ledarskapskategorier i dagens moderna organisationer (Yukl, 

2010). Managerial Practices Survey (MPS) anses däremot av många vara ett lämpligt verktyg 

för att fånga produktions- och relationsorienterade ledarskapsstilar och har ofta använts i 

studier rörande ledarskap och effektivitet (e.g., Kim & Yukl, 1995). MPS är dock inte 

lämpligt för att mäta den allt viktigare förändringsorienterade ledarskapsstilen (Yukl, 2010). 

Bass och Avolio (1990) skapade Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), även det ett 

vedertaget mätinstrument, vilket är konstruerat för att specifikt studera transformellt 

ledarskap. Transformellt ledarskap har som tidigare nämnts mycket gemensamt med både 

relationsorienterad och förändringsorienterad ledarskapsstil men antar en allt för bred syn på 

fenomenet ledarskap. Det transformella ledarskapet innefattar faktorer som engagemang, 

motivation och stimulans. (Yukl, Gordon & Taber, 2002) Faktorer som säkerligen är viktiga i 

ledarskapssammanhang men som hamnar utanför spännvidden av denna studie.  

Ekvall och Arvonen (1991), som var först med att identifiera förändringsorienterat ledarskap, 

publicerade i samband med denna upptäckt CPE-modellen (Change, Production, Employee). 

Ekvall och Arvonen (1991) tog sin utgångspunkt i Ohio-studiens ledarskapsenkät (SBDQ) 

och fann genom utforskande faktoranalys 35 frågor vilka starkt korrelerade med 

ledarskapsstilarna produktions-, relations- och förändringsorientering.  

Ekvall och Arvonen (1994) har i efterhand förädlat modellen ytterligare och fann i samband 

med den studien att de tre ledarskapsstilarna kunde mätas med endast fem frågor vardera. 

Detta har resulterat i att enkäten idag istället utgörs av lätthanterliga 15 frågor. CPE-modellen 

har efter modifieringen använts och testats relativt flitigt i Skandinavien (e.g., Ekvall & 

Arvonen, 1994; Arvonen & Ekvall, 1999; Arvonen & Pettersson, 2002; Andersen, 2010; 

Andersen & Hansson, 2011; Skogstad & Einarsen, 1999). 

CPE-modellen har under årens lopp inte behövt utstå någon större konkurrens, ofta av den 

anledningen att olika instrument mäter olika saker. Ovan nämnda mätinstrument skiljer sig 

alla fundamentalt från CPE-modellen och när faktorerna produktion, relation och förändring 

alla ämnas studeras står CPE-modellen stark bland sina konkurrenter. Yukl, Gordon och 

Taber publicerade dock 2002 artikeln A Hierarchical Taxonomy of Leadership Behavior i 

vilken de presenterar en modell som i stora drag är identisk med CPE-modellen, detta rörande 

enkätfrågor, dimensioner och empirisk granskning. Vi väljer ändå att i denna studie använda 

CPE-modellen, framförallt för att dess validitet och interna reliabilitet konsekvent visat sig 
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vara hög och att den med goda resultat flitigt använts i Skandinavien (e.g., Ekvall & Arvonen, 

1994; Arvonen & Ekvall, 1999; Arvonen & Pettersson, 2002: Andersen, 2010). 

3.2 Enkätens utformning 
Som ovan påtalats använder vi oss alltså i denna undersökning av CPE- modellen och då den 

version vilken Ekvall och Arvonen (1994) modifierat på senare år. CPE-modellen är 

grundstommen i enkäten och består av 15 frågor där de olika ledarskapsorienteringarna utreds 

med hjälp av fem frågor vardera. Frågorna ämnar ge mätvärden för två till fyra indikatorer på 

innehavd ledarskapsorientering. Nedan kan en operationalisering av CPE-modellen skådas. 

Tabell 1 – Operationalisering av CPE – från orientering till fråga. 

 

Ursprungligen var CPE-modellen designad för att besvaras av ledarens underställda och 

frågorna besvarades utmed en fyrgradig likert-skala vilken hade en spännvidd från ”Sällan 

eller aldrig” till ”Nästan alltid”.(Ekvall & Arvonen, 1991) Respondenterna får i vår enkät, 

precis som i ursprungsmodellen, besvara frågorna med hjälp av den fyrgradiga likert-skalan. 

Vi använder oss dock av en självrapporterande version av modellen och detta främst av två 

Egenskaper Enkätfrågor. Jag som chef… Nr

... lägger fram nya och annorlunda idéer om hur 

    saker och ting kan göras. C1

... uppmuntrar och stimulerar utveckling.
C2

... initierar nya projekt.
C3

... experimenterar med nya sätt att göra saker på.
C4

... delar med mig av tankar och planer för framtiden. C5

... är mycket noga med att planer följs.
P1

... poängterar vikten av att följa regler och principer.
P2

... planerar noggrant. P3

... kontrollerar mina underställdas arbete grundligt.
P4

... ger tydliga instruktioner.
P5

... ser mina kollegor som individer. R1

... är hänsynsfull. R2

... är vänskaplig. R3

... litar på mina underställda.
R4

... tillåter mina underställda att fatta beslut. R5

                                             Källa: Arvonen (2002)

Fö
rä

n
d

ri
n

g

 - Visionära kvalitéer: hur väl ledaren 

delar med sig av tankar och planer för 

framtiden.

 - Kreativitet: hur väl ledaren 

presenterar nya och annorlunda sätt 

att utföra saker.

 - Drivkraft att implementera nya 

saker.

P
ro

d
u

kt
io

n  - Kontroll och styrning av detaljer: till 

vilken grad ledaren fokuserar på och 

betonar vikten av planer regler och 

principer samt graden av kontroll.

 - Organisering och tydliggörande av 

roller: 

R
el

at
io

n

 - Respekt till underordnade: till vilken 

grad ledaren ser sina kollegor och 

som individer.

 - Förtroende till underordnade.

 - Delegering till underordnade.

 - Hänsyn till underordnade
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anledningar; jämförbarhet och urvalsstorlek. Först och främst avser studien presentera ett 

resultat som är jämförbart med liknande studier på området, dessa studier är gjorda med ett 

självrapporterande instrument och därför blir resultaten mer jämförbara om även vår enkät 

görs självrapporterande (e.g, Andersen, 2010; Hansson & Andersen, 2008) Ett 

självrapporterande instrument möjliggör även för ett betydligt större urval, detta då ett större 

antal ledare kan inkluderas i studien när inte en handfull underställda ska svara för varje chef.  

Valet av ett självrapporterande instrument kan självklart väcka frågor kring dataunderlagets 

reliabilitet. Här finns tre fallgropar som måste tas i beaktning. Cook och Cambell (1979) 

menar att respondenterna dels kan rapportera vad de tror att mottagaren vill ha. Svaren skulle 

då exempelvis kunna färgas av vilka ledaregenskaper som ”borde” förekomma i 

urvalsgruppen. Dels kan respondenten svara utefter egenintresse: hur vill jag att mitt 

ledarskap ska beskrivas? Schacter (1999) menar också att individer ibland har en väldigt skev 

bild av hur de själva agerar och att detta ofrivilligt därför kan göra dataunderlaget 

missvisande.  

Chan (2009) argumenterar dock för att brister i datakvalitet på grund av att 

undersökningsobjektet själv svarar på frågorna är en myt. Först och främst menar han att 

förekomsten av manipulerade svar är betydligt vanligare i experimentella miljöer än i 

empiriska studier och för det andra att självrapporterande instrument är vedertagna för studier 

inom beteendevetenskap och organisation. Han menar vidare att dessa instrument under lång 

tid har fått utstå tester rörande validitet och reliabilitet. Chan (2009) påpekar även att 

argumenten mot självrapporterande instrument likväl kan riktas åt motsatt håll. Vad är det 

som säger att andra talar sanning och inte svarar på frågor för egen vinning och tycke när det 

är deras chef som är i fokus? (Chan, 2009). 

För att vi ska kunna svara på våra hypoteser och eventuellt kunna komma med några 

alternativa förklaringar till resultaten av studien har vi även valt att utöka vår enkät med ett 

antal kontrollfrågor. Dessa basfrågor utgörs av frågor kring: 

- Sektorstillhörighet: för jämförelser sektorer emellan. 

- Tid på aktuell chefsposition: som mått på hur länge ledaren arbetat i den specifika 

arbetsmiljön. 

- Tidigare anställning: för jämförelser i rekryteringsprocedur samt var ledaren först 

utvecklade sin ledarskapsstil.  

- Kön och ålder: för demografiska jämförelser. 

Enkäten finns i sin helhet i bilaga 2. 

Test av mätinstrumentet 

Kwok och Sharp (1998) belyser vikten av att psykometriska studier använder korrekta 

mätvärden och modellstrukturer, inte minst då datainsamling sker med enkät och där forskare 

och undersökningsobjekt aldrig möts. Med korrekta mätvärden menar Kwok och Sharp 

(1998) att studien måste uppfylla de krav på reliabilitet och validitet som generellt accepteras 

inom forskningsområdet.  
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Varför är då detta så viktigt för beteendevetenskapliga studier? Framförallt av den anledning 

att dessa studier ofta ämnar fånga fenomen som inte är direkt observerbara. CPE-modellen är 

även den uppbyggt efter denna premiss. Ledarskapsstil kan inte direkt observeras. Vad 

modellen istället letar efter är indikatorer på den underliggande ledarskapsstilen. Att en chef 

exempelvis svarar att den lägger stor tonvikt på kontroll och planering gör detta med 

bakgrund av sin produktionsorienterade ledarskapsstil.  

CPE-modellen är tidigare beprövad och testad. Kwok och Sharp (1998) menar dock att för att 

studier ska anses replikerbara och tillförlitliga måste även befintliga instrument kontinuerligt 

testas - speciellt om de varit föremål för modifikation. Vår CPE-modell har, som tidigare 

nämnts, modifierats. Även om den likert-skala som används och det faktum att respondenten 

svarar för sin egen ledarskapsstil inte är helt nytt för CPE-modellen (e.g., Andersen, 2010; 

Hansson & Andersen, 2008) kan vi med bakgrund av dessa modifieringar inte helt och fullt 

luta oss tillbaka på de test modellen tidigare genomgått. Vi väljer därför att återigen testa 

modellens interna reliabilitet och validitet. Detta gör vi med hjälp av Cronbach´s alpha-test 

och faktoranalys. Resultatet från Cronbach´s alpha-testen presenteras nedan.   

Tabell 2 – Tabell som visar utfallet av Cronbach´s alpha-testen på de olika dimensionerna i CPE-

modellen. N = 348 

 

Resultaten på Cronbach`s alpha är godtagbara. Nunnally (1978) förespråkar ett resultat på 

>0,7 men det är inte ovanligt att beteendevetenskapliga studier publiceras med en redovisad 

intern konsistens med betydligt lägre alpha-värden (Kwok & Sharp, 1998). Med stöd i de 

alpha-värden som tagits fram kan vi konstatera att de frågor som ska representera respektive 

ledarskapsstil också gör det.  

Även om hög intern konsistens är en förutsättning för studiens tillförlitlighet räcker inte detta. 

Kwok och Sharp (1998) menar att även om studier har hög intern reliabilitet, alltså höga 

Cronbach´s alpha-värden, kan fortfarande validiteten brista. Trots att vi endast gjort en mindre 

modifiering av CPE-modellen är det ändå angeläget att visa på att just den modell vi använder 

mäter vad den utger sig för att mäta. Detta gör vi med hjälp av en såkallad faktoranalys. Då 

antalet faktorer vi söker sedan tidigare är känt, liksom litteraturen bakom (Arvonen, 2002), 

görs en konfirmatorisk faktoranalys med tre fasta faktorer; förändring (C), produktion (P) och 

relation (R). Resultatet av faktoranalysen visas nedan. 

  

Cronbach´s alpha N

Förändring 0,748 5

Produktion 0,757 5

Relation 0,701 5
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Tabell 3 – Tabell som visar utfallet av en konfirmatorisk faktoranalys med maximum likelihood som 

extraktion. Likt Ekvall och Arvonen (1991, 1994, 1999) används varimax rotation. 

 

Utifrån faktoranalysen kan vi här se att frågorna relativt väl korrelerar med de underliggande 

faktorer som CPE-modellen ämnar mäta. Nunnally (1978) menar att faktorladdningar < 0,5 

bör uteslutas. C5, ”som chef delar jag med mig av planer och tankar inför framtiden”, når inte 

riktigt når upp till denna tumregel. Vi har dock valt att behålla denna fråga. Bakgrunden till 

beslutet är att den har en laddning som inte är långt ifrån de riktvärden som anges men 

framförallt för att vi inte vill ytterligare förändra modellen. Kvok och Sharp (1998) visar dock 

på flertalet studier där laddningar så låga som 0,3 inkluderats. Faktorladdningar < 0,2 har 

tagits bort för att underlätta tolkning av schemat. I bilaga 2 finns frågorna i sin helhet. 

3.3 Val av undersökningsobjekt 
Vilken är då målpopulationen för undersökningen? Att lämna ett teoretiskt bidrag på området 

förutsätter kanske att målpopulationen för studien är samtliga ledare och chefer verksamma i 

offentliga och privata organisationer. Att göra ett slumpmässigt urval ur denna målpopulation 

är dock svårt, ett problem som genomsyrar hela forskningsområdet. Rainey och Bozeman 

(2000) påtalar, som tidigare nämnts, det faktum att så gott som samtliga studier på området 

har metodologiska fel vad gäller urval och att en stor del av studierna med blida ögon som 

bäst kan ses som jämförelser mellan en handfull organisationer inom en och samma stad. 

(Rainey & Bozeman, 2000)  

Är då forskning som har brister i urvalet fortfarande användbar? Exempelvis Andersen (2010) 

hämtade data från fyra olika urval tagna från olika populationer men var noga med att 

understryka att inga anspråk gjordes på att urvalen skulle vara representativa för samtliga 

offentligt och privat anställda chefer. Rainey och Bozeman (2000) menar att det viktigaste 

kanske inte är att säkerställa att forskningen är representativ för hela populationen utan istället 

se på det gemensamma bidraget alla dessa studier ger. De menar att om forskningsresultaten 

Produktion Förändring Relation

P2 ,664

P3 ,657

P1 ,642 ,241

P4 ,570

P5 ,526

C4 ,715

C1 ,707

C3 ,700

C2 ,524 ,270

C5 ,493 ,274

R4 ,616

R2 ,211 ,610

R5 ,599

R1 ,520

R3 ,505
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inte är tillförlitliga med anledning av urvalsproblem, borde inte det då återspeglas i 

inkonsekventa, alternativt spretiga, resultat? (Rainey & Bozeman, 2000) 

Syftet med denna studie är som sagt att försöka utröna om tidigare observerade skillnader i 

ledarskapsstil mellan offentligt och privat anställda även gäller för ledare verksamma i 

liknande miljöer och sammanhang. Syftet kan uppnås med hjälp av två typer av urval. 

Antingen görs ett slumpmässigt urval ur huvudpopulationen: alla ledare i offentlig och privata 

organisationer. Det alternativet förutsätter att även arbetskontext, uppgiftens natur och 

chefsposition i hierarki uppskattas för att sedan användas som oberoende variabler. Ett annat 

alternativ är att söka sig till en miljö, ett verksamhetsområde, där både offentliga och privata 

organisationer är verksamma och genom antaganden förutsätta att ledare inom dessa 

organisationer arbetar under liknande former och sammanhang.  

Vi väljer i denna studie det senare alternativet. Först och främst av anledningen att det är 

betydligt enklare att ta del av branschregister och kontaktuppgifter och därmed möjliggöra ett 

korrekt urval. Dessutom ges möjlighet att jämföra ledarskapsstil hos ledare som utför väldigt 

liknande arbetsuppgifter, i väldigt lika miljöer och med den enda skillnaden att de är 

verksamma i olika sektorer. Dock blir då studiens generaliserbarhet utöver vald bransch eller 

verksamhetsområde naturligtvis föremål för diskussion. 

Grundskolor i privat och kommunal regi 

Utbildningsväsendet är tillsammans med apotek, vård och transport exempel på branscher där 

både offentliga och privata organisationer är verksamma och i många fall har exakt samma 

funktion eller uppgift. Vi har i den här studien valt att fokusera på utbildningsväsendet och då 

specifikt skattefinansierade grundskolor. Bakgrunden till detta är att utbildningsväsendet i 

Sverige redan i början av 90-talet avreglerades och att nära en femtedel av skolorna nu har en 

privat huvudman, detta gör att de skolor som är i privat regi är många till antalet och har varit 

verksamma en längre tid. Att specifikt grundskolor valts kommer sig av att dessa 

verksamheter, oavsett huvudman, är väldigt lika. Detta med anledning av att de är relativt hårt 

reglerade av samma lagar och förordningar. (Skolverket, 2012) Nämnas bör att vi 

fortsättningsvis kommer att benämna statligt ägda skolor som kommunala skolor och privat 

ägda skolor som friskolor.  

Undersökningsobjekten för studien är således rektorer i grundskolan. Det finns idag 4153 

kommunala grundskolor och 801 friskolor med tillsammans 4235 verksamma rektorer. Vad är 

det då som gör rektorer till lämpliga undersökningsobjekt? Först och främst utför de i stora 

drag samma uppgift oavsett sektorstillhörighet. Rektorer har det yttersta ansvaret för den 

pedagogiska undervisningen, deras underställda (personalen på skolan) samt kunderna 

(eleverna och deras målsmän) och är således, sett till sammanhanget, en homogen skara 

oberoende av sektorstillhörighet. Ett antagande blir därför att rektorer har liknande 

arbetsuppgifter och att de leder personal med liknande behov och krav på ledarskap.  

Rektorers arbete är också reglerat av en mängd lagar och föreskrifter. Skollagen reglerar 

exempelvis rektorns roll som ansvarig för verksamheten och rätten att styra över pedagogisk 

verksamhet och den inre organisationen (Skollagen 2 kap, 9-10 §). Läroplanen, en förordning 

utfärdad av regeringen, utgör ett av grundskolornas viktigaste styrverktyg. Läroplanen är 
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obligatorisk och innehåller bland annat detaljerade kursplaner för respektive ämne och även 

de mål som elever förväntas uppnå. Dock finns det viss frihet att lägga till specialämnen, eller 

förvalta timantal och tyngdpunkter olika beroende på hur skolan väljer att profilera sig. Det 

finns också lättare allmänna råd som skolor bör följa så till vida de inte kan visa att de med 

andra medel kan nå ett liknande resultat. Samtliga grundskolor är också föremål för tillsyn 

från skolinspektionen. Skolinspektionen granskar skolornas arbete och utvärderar huruvida de 

följer de lagar och regler som finns (Skolverket, 2012).  

 

Sett utifrån Bozeman (1987) kärndefinition kontroll är det här väldigt liten skillnad mellan 

friskolor och kommunala skolor även om skillnader självklart finns. Friskolor visar 

exempelvis en högre benägenhet att nischa sig inom de ramar som regelverken fastställer 

(Skolverket, 2012) och är heller inte en myndighet vilket gör att de inte tvingas följa vissa 

offentlighetsprinciper och sekretessbestämmelser. Vi anser dock att det är berättigande att 

anta att rektorer, oavsett huvudman, har liknande lagliga ramar och myndighetskontroll till 

vilka de måste anpassa sitt ledarskap. 

 

Vilken inverkan har då olika typer av huvudmän? Först och främst kan friskolor ha ett 

vinstintresse, även om det inte är ovanligt att driva skolan som exempelvis en ideell förening 

eller ett föräldrakooperativ. Friskolor kan därmed ha intressenter som ställer krav på 

avkastning vilket säkerligen kan påverka de mål, utöver de som sätts av läroplanen, som 

skolans rektor förväntas leva upp till. Rainey, Facer och Bozeman (1995) påpekar att chefer 

inom offentlig verksamhet anser sig ha svårare att avskeda personal vilka gör ett dåligt jobb 

samt lika svårt att belöna personal som istället gör ett bra jobb. Denna problematik återfinns 

även i grundskolor. Friskolor har, i och med sin privata ägandeform, större friheter att anställa 

och avskeda personal. Till skillnad från en kommunal skola, där en uppsagd medarbetare om 

möjligt bör erbjudas omplacering inom kommunen, slipper en privat aktör denna, ibland 

långdragna, process. En privat aktör har också större frihet kring lönesättning vilket inte bara 

ökar möjligheten till belöning av anställda utan också valmöjligheten att anställa den man vill 

ha. Ett antagande här blir att skolans huvudman och ägandeform har stor inverkan på mot 

vilka mål en rektor förväntas arbeta samt rektorns autonomi i bland annat ekonomiska frågor, 

personalfrågor och organisering av verksamheten.  

  

Samtliga grundskolor i urvalet finansieras som tidigare nämnts av skattemedel. Med det 

menas att en friskola har lika mycket finansiella medel att röra sig med som en kommunal 

skola med samma elevantal. Grundskolorna är också verksamma på samma marknad då 

eleverna, eller deras målsmän, själva kan välja om de vill gå på en kommunal eller fristående 

skola och därav kan viss konkurrens finnas. Skolorna konkurrerar dock inte på helt lika 

villkor. Trots att skollagen som kom i kraft 2011 är tydlig med att fristående och kommunala 

skolor ska behandlas lika får friskolor exempelvis anta elever baserat på kötid eller själva 

bestämma vilka de ska anta genom kösystem, antagningsprov, ansökningar och 

urvalskriterier. Detta innebär att friskolan har större möjlighet att pressa kostnader och att den 

kommunala skolan ofta får en högre kostnad per elev. Friskolor har också större möjlighet att 

allokera finansiella medel och har friheten att välja hur överskott ska användas. Kommunala 

skolors ekonomiska frihet är dock beroende av vilken kommun de tillhör och det kan råda 
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skillnader även kommunerna emellan gällande vilken grad av självstyre de ger sina skolor. 

(Skolverket, 2012) Det sistnämnda till trots gör vi antagandet att friskolerektorer har större 

finansiell autonomi och möjligheten till mer långsiktig planering vilket också ger en större 

möjlighet att forma skolan till att bli mer lönsam och konkurrenskraftig.  

För att sammanfatta ovanstående resonemang kan det alltså konstateras att kommunala skolor 

och friskolor är relativt lika och att rektorer inom de olika organisationstyperna har liknande 

arbetskontext. För att återgå till Bozemans (1987) kärndefinitioner för skillnader mellan 

offentliga och privata organisationer kan det ändå konstateras att organisationerna till viss del 

skiljer sig åt vad gäller ”ägandeskap” och ”finansiering” men ytterst lite vad gäller ”kontroll”. 

Det kan alltså antas att de olika skolformerna ligger relativt nära varandra på Bozemans 

(1987) ”offentlighetsskala” men att sektorspecifika skillnader ändå finns.  

Med anledning av att de olika skolformerna alltså skiljer sig åt vad gäller sektor, men kan 

konstateras vara relativt lika i övrigt, menar vi att utbildningsverksamheten och i synnerhet 

grundskolor kan ses som ett bra urval att inkludera i studien. 

Urval 

Utav de, i Sverige, 4235 verksamma grundskolerektorerna gjordes två stratifierade 

slumpmässiga urval på vardera 400 rektorer från kommunala respektive fristående skolor. 

Dessa urval gjordes utifrån listor över samtliga grundskolor i Sverige, listor vilka återfinns i 

skolverkets databas (www.skolverket.se). Vi sökte sedan upp rektorernas e-postadresser på 

aktuella skolors hemsidor. Om rektorns e-postadress saknades, om länken till skolan var 

felaktig eller om det förekom flera skolor under samma rektorsområde exkluderades dessa 

skolor och sökandet fortsatte tills 400 kommunala rektorers respektive 400 friskolerektorers 

adresser erhållits. 

Insamling av data 

Enkäten, vilken är webbaserad, distribuerades genom verktyget Surveymonkey 

(Surveymonkey) och respondenterna erhöll, förutom ett välkomstbrev med studiens bakgrund, 

en påminnelse i de fall de inte svarat inom en vecka. Medverkandet i enkätundersökningen 

var helt frivilligt och anonymt och respondenten hade möjligheten att avregistrera sig från 

studien samt att vid frågor personligen kontakta oss. Detta var något som flertalet tog tillfället 

i akt att göra. Välkomstbrev och enkät återfinns i bilaga 1 respektive 2. Som ovan nämnts 

skickades enkäten ut till sammanlagt 800 rektorer. Vi erhöll totalt 360 svar, av dessa försvann 

dock tio stycken då dessa var ofullständiga. Vi valde även att exkludera de två svar vilka 

inkom från ledare verksamma på skolor som var intraprenad, detta då vi ansåg att antalet var 

för litet för att vi i senare skeden skulle kunna dra några korrekta slutsatser utifrån dem.  Detta 

resulterade i att det slutgiltiga antalet respondenter uppgår till 348 stycken, 170 rektorer från 

kommunala skolor och 178 från fristående skolor.  
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Tabell 4 – Tabell som visar antal utskickade enkäter, svarsfrekvens, bortfall samt det slutgiltiga 

antalet respondenter. 

 

För att säkerställa att urvalet är representativt för populationen valde vi att göra ett såkallat 

urvalstest. Detta gjordes med ett Chi2-test och med hjälp av testet kontrollerade vi för om 

fördelningen kvinnor respektive män i urvalet överensstämde med fördelningen kvinnor och 

män i populationen. Av testet att döma kunde vi konstatera att urvalet är representativt för 

populationen, den lilla skillnad mellan den förväntade och den verkliga könsfördelningen 

kunde inte förklaras med annat än slump då Chi2-testet inte visade på några signifikanta 

skillnader. (                   ) Det bör dock påpekas att det faktum att vi valde att 

kontrollera för just fördelningen mellan kvinnor och män inte är av vikt för studien utan att 

det i detta fall enkom är ett redskap för att kontrollera för urvalets representativitet. Som synes 

i tabellen ovan är även skillnaden i svarsfrekvens sektorerna emellan ytterst liten vilket även 

det talar för att urvalet skulle vara representativt.  

Att bortfallet är relativt stort kan självklart inte negligeras. Dock är bortfall av denna dignitet 

vanligt förekommande vid enkätundersökningar. Bortfallet kan svårligen förklaras med 

sektorstillhörighet eller liknande utan kommer sig troligtvis av den enkla anledningen att 

enkäten inte prioriterats av de berörda respondenterna. Kanske med anledning av pressat 

schema. I den här studien hade respondenterna, som tidigare nämnts, möjlighet att skicka 

personliga meddelanden till oss och samtliga som utnyttjade denna tjänst, med avsikt att inte 

delta i studien, uppgav just tidsbrist som skäl.  

Utifrån ett antagande där vi likställer de som svarade sent med de som inte svarade alls på 

enkäten har vi även valt att göra en bortfallsanalys där vi jämför de tio procentenheter som 

svarade sist på enkäten med de tio procentenheter som svarade först. Detta test visade att 

ytterst små skillnader kunde återfinnas mellan de olika grupperna. Skillnaderna visade sig inte 

heller vara statistiskt signifikanta vilket indikerar att de troligtvis har orsakats av slumpen. Vi 

kunde heller inte hitta systematik i de tio internbortfall som förekom. Med bakgrund av ovan 

resonemang och urvalstester anser vi att vårt urval, sin storlek till trots, är representativt för 

populationen i fråga. 

3.4 Analysmetoder 
CPE-modellen är konstruerad på så sätt att det kan skapas en indexvariabel för varje 

ledarskapsstil. Frågorna från CPE-modellen kodas mellan 0-3, där svarsalternativet sällan 

eller aldrig blir 0 och alltid blir 3. Indexvariabeln är inte viktad utan utgörs av ett aritmetiskt 

medelvärde baserat på de fem frågor som indikerar respektive dominant 

ledarskapsorientering. Att använda ett sammanvägt aritmetiskt medelvärde som indexvariabel 

kan anses som gammalmodigt. Möjligheten att skapa en viktad indexvariabel övervägdes men 

valdes bort då detta troligen skulle innebära att verktygets egenskaper helt förändrades och att 

ett resultat svårligen skulle kunna jämföras med tidigare forskning där CPE-modellen använts.  

Utskickade Svarsfrekvens Bortfall n

Kommunal skola 400 42,50% 230 170

Friskola 400 44,50% 222 178
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Vad gäller de förklaringsvariabler vilka vi kontrollerar för har kontrollfrågorna kodats med 

siffror mellan noll och fem beroende på hur många svarsval respektive fråga hade. I en del fall 

har såkallade dummy-variabler (dikotoma variabler) skapats, i vissa fall för att konstruera 

mindre grupper för olika jämförelser men också för att kunna kontrollera för de olika 

förklaringsvariablernas (e.g., sektor, år på jobbet) påverkan på responsvariabeln 

(ledarskapsstil) med hjälp av regressioner. Hur respektive fråga kodades kan utläsas i bilaga 2. 

Test av data 

Då majoriteten av de analysverktyg vi använder förutsätter att insamlad data är 

normalfördelad har vi valt att testa för detta. Detta har vi gjort med hjälp av två olika test, 

skewness och kurtosis. Resultaten av testen presenteras nedan.  

Tabell 5 – Tabell som visar huruvida datasetet är normalfördelat eller ej. 

 

Som synes i tabellen ligger resultaten av testen förhållandevis nära noll vilket är bra då ett 

resultat på noll visar att data är normalfördelad. Vad testen för skewness och kurtosis gör är 

att testa för om nollhypotesen; Datasetet är normalfördelat, kan förkastas eller inte. Då detta 

test resulterade i ett p-värde på 0,000 betyder det att nollhypotesen förkastas vilket hårddraget 

innebär att data vi använde inte är perfekt normalfördelad. Betyder detta då att vi inte kan 

använda insamlad data i test som kräver normalfördelning? De test som finns för 

normalfördelning är väldigt känsliga för exempelvis urvalsstorlek och bara för att testet visar 

på att data inte är perfekt normalfördelad betyder inte detta att data inte kan användas (Hair, 

Black, Babin och Anderson, 2010). Dessutom är det inte ovanligt för forskningsfältet att 

använda sig av data som inte är perfekt normalfördelad.  

Vi väljer istället att bedöma data utifrån värden på skewness och kurtosis samt grafisk 

plottning av data i ett histogram. Huck (2004) menar att resultat +/- 1 för skewness och +/- 2 

för kurtosis är godtagbara och vad histogrammet visar är att data är relativt normalfördelat. Vi 

väljer därför att utgå från att datasetet kan användas som om det vore normalfördelat och att 

vidare analyser kan utföras. De analysverktyg vilka vi valt att använda oss av är Chi2-test, T-

test, ANOVA-test och multipla regressioner. Alla test utförs i SPSS. 

Test av relativ frekvens 

Chi2-test, vilket är ett relativt enkelt test för hypotesprövning, visar om en observerad 

fördelning avviker från en förväntad fördelning. Vi använde testet tidigare som 

kontrollverktyg vid urvalsanalys och bortfallsanalys för att säkerställa urvalets 

representativitet gentemot populationen. Testet används även vid hypotesprövningen rörande 

fördelningen av dominant ledarskapsprofil i förhållande till kontrollvariabler som 

sektorstillhörighet, tid som rektor och tidigare anställning. 

Test av medelvärden 

Beroende av hur respondenterna svarat tilldelas de en dominant ledarskapsstil. Detta säger 

N Medel Std Statistic Std. Error Statistic Std. Error

Förändring 348 1,911 0,447 0,314 0,131 -0,151 0,261

Produktion 348 2,522 0,385 -0,792 0,131 0,637 0,260

Relation 348 1,860 0,484 0,151 0,131 0,091 0,260

Skewness Kurtosis
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dock inte allt om respondentens ledarskapsprofil eller styrkan i de olika orienteringarna. 

Exempelvis kan två individer inneha en dominant produktionsorienterad ledarskapsstil men 

sedan vara olika mycket produktionsorienterade. Vid test av medelvärden används dels T-test, 

vilket hjälper oss analysera variansen inom och mellan två olika grupper. Detta test använder 

vi oss av för att kunna avgöra om skillnader i medelvärden för våra tre indexvariabler kan 

härröras till valda kontrollvariabler. ANOVA, eller ”analysis of variance”, även det ett test 

vilket kontrollerar för variansen mellan olika medelvärden, använder vi istället för T-test när 

fler än två grupper önskas jämföras. ANOVA-tester blir således användbara när vi ämnar 

analysera skillnader i ledarskapsstilar mellan exempelvis olika åldersgrupper och tidigare 

anställning vilka båda delas upp i fler än två kategorier. (Løvås, 2006) 

Nackdelen med ANOVA-test är att det endast visar om det finns en skillnad mellan grupperna 

som är större än skillnaderna inom grupperna. Vi vet alltså inte mellan vilka grupper 

skillnaden finns. Vid ett statistiskt signifikant resultat på att variationen mellan grupperna är 

större än den inom grupperna kompletterar vi därför ANOVA-testet med ett post hoc-test av 

typen Tukey vilket visar på vilka grupper det är som skiljer sig åt. (Løvås, 2006) 

Om vi hittar skillnader i medelvärden är vi även intresserade av styrkan i dessa skillnader. 

Sett till populationen i stort är det högst sannolikt att naturliga skillnader finns oavsett 

gruppering. Vi vill därför se om det finns en betydande skillnad som kan hörröras till 

kontrollvariabeln. Vi kallar detta för en skillnad av praktisk betydelse. Till detta använder vi 

Cohen´s D. Kort innebär Cohen´s D att skillnader i medelvärde ställs i förhållande till datas 

standardavvikelse och kan sedan klassificeras utefter ett d-värde mellan 0 och 2. D-värdet kan 

utefter styrka kategoriseras som liten styrka (0,2) mellanstor styrka (0,5) eller stor styrka (0,8) 

och även visa på skillnaden i spridningsgrad av medelvärdena. Ett d-värde på 0,2 visar på att 

endast 14 procent av medelvärdesdistributionen i grupperna skiljer sig åt medan ett d-värde på 

exempelvis 2 innebär att över 80 procent av medelvärdena inte överlappar varandra (Cohen, 

1988). Vad är då en acceptabel styrka i en skillnad? Här finns det inga tumregler eller 

gällande praxis utan det är upp till oss själva att avgöra (Streiner, 2003). Vi väljer här att 

acceptera en styrka på d > 0,5 vilket fortfarande utgör en låg ribba som accepterar relativt små 

skillnader men samtidigt till viss mån garderar för skillnader som beror på ett för litet urval 

eller naturlig variation. (Cohen, 1988) 

Oberoende variablers påverkan på beroendevariabeln 

Även en multipel regression används för att analysera resultaten av enkätundersökningen. 

Enligt Løvås (2006) är en multipel regression en av de mest användbara analysmetoderna, 

detta då den hjälper oss att se de linjära sambanden mellan responsvariabeln och de olika 

förklaringsvariablerna. Då regressionen kontrollerar för om det finns statistiska samband 

mellan den beroende variabeln (responsvariabeln) och flera olika oberoende variabler 

(förklaringsvariablerna) kan vi med denna analys avgöra till vilken grad, och med vilken 

styrka som exempelvis sektor, tidigare anställning och tid på ledarskapspositionen påverkar 

ledarskapsstilen. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras och analyseras de resultat som studien genererat. Först utreds det 

huruvida studiens huvudhypotes; ledare som har tillsynes liknande arbetssituation uppvisar 

olika ledarskapsstil beroende på om de är verksamma i offentlig eller privat sektor, kan 

verifieras eller ej, detta följt av en redogörelse för om tidigare anställning eller antal år på 

arbetet påverkar ledarskapsstilen. Kapitlet avslutas med att vi kontrollerar för ytterligare 

förklaringsvariablers påverkan på ledarskapsstil med hjälp av en regression. 

4.1 Ledare i offentliga och privata organisationer - lika eller olika? 
För att kunna utreda om hypotes 1; Ledare som har tillsynes liknande arbetssituation 

uppvisar olika ledarskapsstil beroende på om de är verksamma i offentlig eller privat 

sektor, kan verifieras eller ej görs beräkningar på två olika sätt. Först och främst tilldelas en 

respondent, utifrån CPE-modellens 15 frågor, ett sammanvägt medelvärde för respektive 

ledarstilsorientering. Utifrån medelvärdet kan skillnader samt styrkan i de tre 

ledarstilsorienteringarna utläsas. Respondenterna tilldelas sedan en dominant ledarskapsstil 

beroende på vilken ledarskapsstil som sammanvägt har högst medelvärde. På detta sätt kan vi 

sedan avgöra om förekomsten av en viss ledarskapsorientering skiljer sig åt mellan grupperna. 

Låt oss först titta på styrkan i de olika ledarskapsorienteringarna uppdelade efter sektor. 

Tabell 6 – Tabell som visar sammanvägda medelvärden för de olika ledarskapsstilarna fördelat på de 

olika sektorerna. 

 

Som synes är rektorer i både kommunal skola och friskola starkast relationsorienterade och 

relativt jämnstarka i de övriga två ledarskapsorienteringarna. Vid en snabb anblick kan det 

dock skönjas att det mellan sektorerna finns en observerbar skillnad i medelvärde i både 

relationsorientering och förändringsorientering även om det också framgår att dessa skillnader 

ligger inom ramen för respektive standardavvikelse. Vi använder T-test för att avgöra om 

dessa skillnader är signifikanta. 

Tabell 7 – T-test 

 

Som synes kan statistiskt signifikanta skillnader ses mellan sektorerna i 

ledarskapsorienteringarna förändring och relation (p < 0,05). T-testet säger oss att vi med 95 

procents säkerhet kan visa på att ledare inom friskolor i regel är starkare i dessa två 

ledarskapsorienteringar även i populationen, vilket talar för att vi kan förkasta nollhypotesen. 

Men finns det då någon praktisk skillnad? Cohen´s D är ett test vilket klassificerar styrkan i 

Medel Std N Medel Std N

Förändring 1,845 0,431 170 1,974 0,454 178

Produktion 1,826 0,467 170 1,885 0,484 178

Relation 2,447 0,395 170 2,588 0,348 178

Kommunal skola Friskola

Medel N Medel N T-värde P-värde

Förändring 1,844 170 1,974 178 -2,723 0,007

Produktion 1,826 170 1,885 178 -1,166 0,245

Relation 2,447 170 2,588 178 -3,527 0,000

FriskolaKommunal skola
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skillnaderna mellan de olika ledarskapsstilarna. I detta fall visar testet att 

förändringsorientering har låg effekt (d= - 0,29) och att skillnaden i relationsorientering även 

den har låg effekt (d= - 0,38). Som tidigare nämnts letar vi efter en effekt som åtminstone har 

medium styrka (d > 0,5) men helst över 0,8. Det vi ser är alltså att det finns statistiskt 

signifikanta skillnader i ledarskapsstil mellan rektorer verksamma i de olika sektorerna men 

att dessa skillnader är marginella och inte har speciellt stor praktisk betydelse. Med ”ej 

praktisk” betydelse menar vi att skillnaderna som observerats mellan de olika sektorernas 

ledarskapsstilar är så pass små att de inte bör tas någon hänsyn till. 

Men hur ser då fördelningen av dominant ledarskapsorientering ut i respektive sektor? I 

tabellen nedan visas den procentuella fördelningen mellan de olika ledarskapsstilarna för 

rektorer i både kommunala skolor och friskolor. 

Tabell 8 – Tabell som visar procentuell fördelning av ledarskapsstilar. 

 

Majoriteten av ledarna i respektive sektor uppvisar som synes en dominant relationsorienterad 

ledarskapsstil med 74,7 procent i kommunal skola respektive 77,0 procent i friskola. Andelen 

rektorer med en förändringsorienterad ledarskapsstil uppgår till blott 9,4 procent respektive 

8,4 procent och andelen produktionsorienterade rektorer är så låg som cirka 4,5 procent för 

båda sektorerna. Ett Chi2-test visar inte heller på någon statistisk signifikant skillnad i 

fördelningen mellan de två sektorerna då p-värdet uppgår till hela 0,968 (              

       ). De små skillnader som kan skönjas i fördelningen kan därför antas bero på 

slumpen. För att testet med 95 procents säkerhet skulle ha visat på statistiskt signifikanta 

skillnader skulle p-värdet ha behövt understiga 0,05. 

Med bakgrund av ovanstående resonemang kan det alltså konstateras att hypotes 1; Ledare 

som har tillsynes liknande arbetssituation uppvisar olika ledarskapsstil beroende på om de 

är verksamma i offentlig eller privat sektor, inte kan verifieras och vi väljer därför att inte 

förkasta nollhypotesen.  

Att de produktionsorienterade ledarskapsstilen inte återfanns i någon hög grad kan anses som 

föga förvånande. Detta då flertalet forskare länge påpekat att denna typ av ledarskapsstil 

sedan länge betraktas som omodern och inte vanligt förekommande (e.g., Andersen, 2010; 

Hansen och Villadsen, 2010; Arvonen, 2002) Vad som däremot är förvånande är att andelen 

förändringsorienterade ledare var liten i båda sektorerna. Detta då Hansson och Andersen 

(2007) fann att svenska rektorer till största delen var förändringsorienterade och att Andersen 

(2010) visade att offentligt anställda chefer i stort använde sig av en förändringsorienterad 

ledarskapsstil. Varför den förändringsorienterade ledarskapsstilen inte är lika framträdande i 

Andel N Andel N

Förändring 9,4% 16 8,4% 15

Produktion 4,7% 8 4,5% 8

Relation 74,7% 127 77,0% 137

Ej dominant ledarskapsstil 11,2% 19 10,1% 18

170 178

Kommunal skola Friskola
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denna studie och istället får lämna plats för den relationsorienterade ledarskapsstilen blir 

föremål för diskussion senare i rapporten.  

4.2 Tidigare anställning - en avgörande faktor? 
För att reda ut huruvida hypotes 2a; Ledare med olika yrkesbakgrund uppvisar olika 

ledarskapsstil, är sann eller ej har medelvärden och standardavvikelser beräknats. I tabellen 

nedan kan det utläsas att vissa skillnader kan skönjas beroende på tidigare anställning. 

Tabell 9 – Tabell som visar de olika ledarskapsstilarnas medelvärden med avseende på tidigare 

anställning. 

 

Som synes i tabellen är det vissa medelvärden som sticker ut en aning, exempelvis är chefer 

vilka haft sin tidigare anställning inom offentligt näringsliv mindre produktionsorienterade än 

övriga. I övrigt är det tydligt att det är de chefer som varit anställda inom privat näringsliv 

som sticker ut en aning. Detta då de är starka i alla tre ledarskapsorienteringar. Tydligast syns 

detta i deras grad av förändringsorientering. 

För att kontrollera att dessa skillnader är statistiskt signifikanta har en variansanalys gjorts, då 

grupperna som önskas undersökas är fler än två har ett ANOVA-test använts. I tabellen nedan 

presenteras resultatet av testet. 

Tabell 10 – ANOVA-test av skillnader i ledarskapsorientering beroende på tidigare anställning 

 

Tydliggöras kan att de grupper vi här talar om är de olika tidigare anställningar som ovan 

nämnts, alltså kommunal skola, friskola, offentligt näringsliv och privat näringsliv. Rektorer 

som tidigare hade anställning inom kommunalt intraprenad exkluderas av den anledningen att 

de var för få. 

Testet visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan några av grupperna, då p > 

0,05 för samtliga ledarskapsorienteringar. Även det faktum att medelkvadratsumman inte är 

nämnvärt större mellan grupperna än inom grupperna talar för detta. Då medelkvadratsumman 

är nästan densamma tyder detta på att variationen inom grupperna är densamma som 

Kommunal skola Friskola Offentligt näringsliv Privat näringsliv

Medel Std N Medel Std N Medel Std N Medel Std N

Förändring 1,905 0,437 228 1,888 0,451 93 1,900 0,445 10 2,118 0,553 17

Produktion 1,856 0,470 228 1,888 0,511 93 1,500 0,424 10 1,976 0,509 17

Relation 2,502 0,399 228 2,538 0,353 93 2,560 0,430 10 2,682 0,317 17

Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F p-värde

Förändring

Mellan grupperna 0,783 3 0,261 1,308 0,272

Inom grupperna 68,655 344 0,200

Produktion

Mellan grupperna 1,604 3 0,535 2,297 0,077

Inom grupperna 80,049 344 0,233

Relation

Mellan grupperna 0,568 3 0,189 1,279 0,281

Inom grupperna 50,906 344 0,148



M. Hansson & S. Molander 

 

31 

 

variationen mellan grupperna. För att ytterligare illustrera ledarskapsorienteringarnas 

fördelning mellan de olika tidigare anställningarna presenteras nedan en tabell över den 

procentuella fördelningen ledarskapsstilarna emellan. 

Tabell 11 – Tabell som visar den procentuella fördelningen mellan de olika ledarskapsstilarna med 

avseende på tidigare anställning. 

 

Som synes är ledarna oavsett tidigare anställning starkast relationsorienterade men tydligt är 

att det råder en relativt jämn fördelning av dominant ledarskapsstil oavsett tidigare 

anställning. Ett Chi2-test bekräftar även detta då p-värdet är > 0,05 (                

     ) vilket talar för att de små skillnader som kunnat skönjas orsakats av slumpen. 

Ovanstående resultat talar för att tidigare anställning inte har någon större effekt på den 

ledarskapsstil som cheferna innehar idag. Tydligt är alltså att oavsett om ledaren tidigare 

arbetat inom skolan eller inom näringslivet eller i offentlig eller privat sektor påverkar detta 

inte den ledarskapsstil personen ifråga innehar idag. Det kan alltså konstateras att hypotes 2a; 

Ledare med olika yrkesbakgrund innehar olika ledarskapsstil inte kan verifieras och vi kan 

därför inte förkasta nollhypotesen. 

4.3 Gammal i gemet eller ny på jobbet - har det någon betydelse? 
För att kontrollera för om hypotes 2b, Ledare som arbetat olika länge på samma 

ledarskapsposition uppvisar olika ledarskapsstil, kan verifieras börjar vi med att beräkna 

medelvärden och standardavvikelser. Som tabellen nedan visar kan vissa skillnader skönjas 

vad gäller ledarnas grad av produktionsorientering. Tydligt är att ledare som innehaft samma 

typ av ledarposition under en längre tid, alltså över fem år, är mindre produktionsorienterade 

än ledare som bara suttit på positionen en kortare tid.  

Tabell 12 – Tabell som visar rektorernas styrka i de olika ledarskapsstilarna med avseende på antal år 

på positionen. 

 

T-test används för att kontrollera om observerade skillnader är av statistisk signifikans. Då 

testet visar ett p-värde på 0,023 kan det konstateras att den observerade skillnaden mellan 

ledare som arbetat olika lång tid som chef, med 95 procents säkerhet, även återfinns i 

populationen som helhet. Ett test med Cohen´s D ger oss d = 0,245 vilket indikerar att den 

signifikanta skillnaden som t-testet hittade är väldigt svag och saknar praktisk betydelse. 

Andel N Andel N Andel N Andel N

Förändring 10,5% 24 4,3% 4 - - 17,6% 3

Produktion 3,9% 9 7,5% 7 - - - -

Relation 75,4% 172 77,4% 72 80,0% 8 70,6% 12

Ej dominant ledarskapsstil 10,1% 23 10,8% 10 20,0% 2 11,8% 2

228 93 10 17

Kommunal skola Friskola Offentligt näringsliv Privat näringsliv

< 5 år ≥ 5 år

Medel Std N Medel Std N

Förändring 1,911 0,471 175 1,911 0,424 173

Produktion 1,919 0,503 175 1,801 0,460 173

Relation 2,519 0,385 175 2,525 0,387 173



M. Hansson & S. Molander 

 

32 

 

Att ledarens tid på chefspositionen inte resulterar i skillnader i ledarskap återspeglas också i 

fördelningen av dominant ledarskapsorientering nedan. 

Tabell 13 – Tabell som visar fördelningen mellan de olika ledarskapsstilarna i procent. 

 

Som tabellen visar är övervägande andel av ledarna relationsorienterade oavsett hur länge de 

arbetat som chef och fördelningen mellan de olika ledarskapsorienteringarna är jämn. Ett 

Chi2-test visar också på att några statistiskt signifikanta skillnader inte går att finna då p-

värdet är > 0,05 (                     ). 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det inte existerar några skillnader i 

ledarskapsstil mellan ledare som arbetat olika lång tid på sin position. Detta gör att hypotes 

2b; Ledare som arbetat olika länge på samma ledarskapsposition uppvisar olika 

ledarskapsstil inte kan verifieras och nollhypotesen kan därför inte förkastas. 

Som tidigare nämnts har studier av exempelvis Hanbury, Alka och Washington (2004) samt 

Schubert (1988) visat att personer som arbetat länge på samma position tenderar att formas 

efter denna och således anamma relativt liknande ledarskapsstilar. Vi antog att denna 

”anpassning” skulle ta tid något vi inte lyckas få belägg för. Varför inte spår av tidigare 

anställning kunde skönjas i nuvarande ledarskap blir föremål för diskussion senare. 

Ålder och köns påverkan på ledarskapsstil 

Som den uppmärksamme läsaren troligtvis kommer ihåg utökades enkäten med ett antal 

extrafrågor utöver CPE-modellens 15. Frågorna togs med både för att hjälpa till att kontrollera 

urvalet men också av eget intresse för att se om exempelvis variabler som ålder och kön hade 

en påverkan på ledarskapsstil. Precis som med hypoteserna beräknades medelvärden och 

standardavvikelser även för ålder och kön. Efter att ett ANOVA-test gjorts kan det dock 

konstateras att inga signifikanta skillnader kan skönjas mellan de olika åldersgrupperna vad 

gäller ledarskapsstil. När det däremot gäller män och kvinnor visar ett T-test att kvinnor är 

aningen mer produktionsorienterade än män. Då detta testats med hjälp av Cohen´s D (d = 

0,18) kan det dock konstateras att denna skillnad endast är teoretisk och inte har någon 

praktisk betydelse.  

4.4 Multipla regressioner 
För att ytterligare bekräfta de resultat vilka vi hittills presenterat och för att kontrollera hur 

starka sambanden är mellan de olika beroende variablerna och de oberoende variablerna har 

vi valt att göra multipla regressioner. Som tidigare nämnts kan vi alltså med hjälp av denna 

typ av regression se om, och till vilken grad, de olika förklaringsvariablerna; sektor, antal år 

som rektor, tidigare anställning, ålder och kön, påverkar responsvariablerna. Noteras bör att 

Andel N Andel N

Förändring 10,3% 18 7,5% 13

Produktion 5,7% 10 3,5% 6

Relation 74,9% 131 76,9% 133

Ej dominant ledarskapsstil 9,1% 16 12,1% 21

175 173

< 5 år ≥ 5 år
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responsvariablerna i detta fall är tre stycken, alltså de olika ledarskapsstilarna; 

förändringsorientering, produktionsorientering och relationsorientering.  

Enligt Hair et al. (2010) kan det vara en fördel att innan regressionen görs kontrollera för 

korrelationen mellan de olika variablerna med hjälp av en korrelationsmatris. På detta sett kan 

det enkelt utläsas hur de olika variablerna påverkar varandra. Matrisen visade att endast sektor 

har en signifikant inverkan på förändringsorienterat ledarskap, att antal år som rektor samt 

tidigare anställning inom offentligt näringsliv påverkar den produktionsorienterade 

ledarskapsstilen och att den relationsorienterade ledarskapsstilen påverkas av sektor och ålder 

om chefen är över 60 år. Matrisen kan skådas i sin helhet i bilaga 3.  

Då Hair et al. (2010) påpekar att endast förklaringsvariabler vilka har en signifikant inverkan 

på responsvariabeln ska tas med i en multipel regression har så självklart gjorts. I tabellen 

nedan presenteras resultatet från regressionen gjord för ledarskapsstilen 

förändringsorientering. Som synes i tabellen har alltså endast variabeln sektor inkluderats då 

den som tidigare nämnts är den enda förklaringsvariabeln som har en signifikant inverkan på 

ledarskapsstilen förändring. Noteras bör att offentlig sektor är referenskategori samt att 

regressionen endast är bivariat då enbart två variabler inkluderats. 

Tabell 14 – Tabell som visar resultatet av den bivariata regressionsanalysen för ledarskapsstilen 

förändringsorientering. 

 

Riktningskoefficienten, B, och den standardiserade Betakoefficienten visar här variabeln 

privat sektors påverkan på förändringsorienterad ledarskapsstil. P-värdet på 0,007 samt t-

värdet på 2,723 indikerar att riktningskoefficienten, B, och den standardiserade 

Betakoefficienten är signifikant skilda från noll och att detta inte är slumpmässigt. För att få 

fram t-värdet delas riktningskoefficienten B med standardfelet, ju lägre standardfelet är desto 

mer signifikant är alltså resultaten och desto troligare är det att samma resultat återfinns inom 

ett annat urval inom samma population. Standardfelet på 0,048 är relativt lågt och antyder 

således att vi troligtvis skulle finna samma resultat i ett annat urval från samma population. 

Tydligt är dock att riktningskoefficienten, B, och den standardiserade Betakoefficienten är 

relativt låga och därför inte har någon större inverkan på den beroende variabeln 

förändringsorienterad ledarskapsstil. Vid en regression fastläggs även vilken förklaringsgrad 

modellen har. Förklaringsgraden framgår av det R Square-värde vilket regressionen resulterar 

i. R Square-värdet för denna regression är 0,021 vilket betyder att 2,1 procent av variationen i 

ledarskapsstilen förändring kan förklaras av sektorstillhörighet, vilket får anses som en ytterst 

låg förklaringsgrad. 

Vad gäller den produktionsorienterade ledarskapsstilen konstaterades det med hjälp av 

korrelationsmatrisen att variablerna tidigare anställning inom offentligt näringsliv och fem år 

eller fler som rektor har en signifikant inverkan. Då variablerna här som synes är fler än två är 

regressionen multipel, noteras bör att år som rektor under fem år är referenskategori.  

B Std. Error Beta t P-värde

Konstant 1,845 0,034 54,262 0,000

Privat sektor 0,129 0,048 0,145 2,723 0,007



M. Hansson & S. Molander 

 

34 

 

Tabell 15 – Tabell som visar resultatet av den multipla regressionsanalysen för ledarskapsstilen 

produktionsorientering. 

 

Som tabellen ovan visar har riktningskoefficienterna, B, och de standardiserade 

Betakoefficienterna en inverkan på ledarskapsstilen produktion vilken inte är slumpmässig 

enligt t- och p-värdena. Tydligt är dock att denna inverkan är negativ. Detta betyder att 

rektorer med tidigare anställning inom offentligt näringsliv och de som varit rektorer i mer än 

fem år är mindre produktionsorienterade än övriga rektorer. Precis som med den 

förändringsorienterade ledarskapsstilen bör det dock kommas ihåg att denna påverkan är 

ytterst liten. Vad gäller standardfelen kan det här vara intressant att notera det faktum att 

variabeln tidigare anställning inom offentligt näringsliv genererat en högre siffra för detta. 

Detta tyder på att risken att finna ett annat resultat för denna variabel i ett annat urval är 

aningen större. R Square-värdet för regressionen gällande den produktionsorienterade 

ledarskapsstilen landade på 0,03, förklaringsgraden är alltså 3 procent. 

Det kunde med hjälp av korrelationsmatrisen, som tidigare nämnts, konstateras att den 

relationsorienterade ledarskapsstilen signifikant påverkas av sektor och om rektorns ålder är 

60 år eller över. Enligt tabellen nedan visar den multipla regressionen att denna påverkan är 

positiv då riktningskoefficienterna, B, och de standardiserade Betakoefficienterna är positiva, 

detta talar alltså för att ju äldre personen ifråga är och om personen arbetar inom den privata 

sektorn ökar graden av relationsorientering. Tydligt är dock att likt med de andra 

ledarskapsorienteringarna är påverkan minimal. Detta är något som konfirmeras av att 

variationen i ledarskapsstilen relation endast till 5,4 procent kan förklaras av just sektor och 

ålder.  

Tabell 16 – Tabell som visar resultatet av den multipla regressionsanalysen för ledarskapsstilen 

relationsorientering. 

 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att regressionerna bekräftar tidigare 

presenterade resultat. Att: 

- Sektorstillhörighet påverkar i viss mån ledarskapsorienteringarna förändring och 

produktion.  

- Personer som varit rektorer en längre tid är mindre produktionsorienterade än andra. 

- Personer som tidigare varit anställda inom offentligt näringsliv är mindre 

produktionsorienterade än andra. 

B Std. Error Beta t P-värde

Konstant 1,927 0,036 52,958 0,000

Offentligt näringsliv -0,359 0,154 -0,124 -2,334 0,020

År som rektor ≥5 -0,113 0,051 -0,117 -2,207 0,028

B Std. Error Beta t P-värde

Konstant 2,430 0,030 81,873 0,000

Friskola 0,141 0,040 0,184 3,513 0,001

Ålder ≥60 0,174 0,064 0,143 2,733 0,007
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- Äldre personer är mer relationsorienterade än andra. 

Men regressionerna bekräftar också att den inverkan de olika förklaringsvariablerna har på 

ledarskapsstil är ytterst liten och således inte tillräckligt för att ha någon praktisk betydelse. 

Detta är något som bekräftas av de relativt låga riktningskoefficienterna, B, och de 

standardiserade Betakoefficienterna samt modellernas låga förklaringsgrad. 
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5 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel besvarar vi först frågeställningen genom att presentera de slutsatser som kan 

dras utifrån analysen. Detta följs av en avslutande diskussion, där resultat och slutsats 

diskuteras, samt en metodreflektion. Sist presenteras studiens bidrag och förslag till vidare 

forskning. 

5.1 Slutsats  
Syftet med denna studie är som sagt att klargöra om chefer i offentliga och privata 

organisationer fortfarande uppvisar olika typer av ledarskapsstilar då de arbetar inom företag 

med liknande arbetsuppgifter/arbetskontext. Vår ståndpunkt i utgångsläget var att tidigare 

observerade skillnader sektorerna emellan inte skulle vara lika påtagliga om 

undersökningsobjektets arbetssituation och deras profession i stort sattes lika. CPE-modellen 

användes som mätinstrument för ledarskapsstil och genom ett flertal antaganden antogs 

arbetsuppgifter och arbetskontext vara relativt lika i urvalsgrupperna från offentlig och privat 

sektor; rektorer i kommunal respektive fristående skola. Ytterligare kontrollfrågor ställdes för 

att om möjligt bidra med förklaringsgrad till eventuella skillnader. Frågeställningen löd som 

följer: Existerar ledarskapsskillnader mellan offentligt och privat anställda ledare verksamma 

inom liknande kontext och hur kan skillnader/likheter förklaras? 

De skillnader som observerats anser vi inte vara tillräckligt starka för att verifiera vår första 

hypotes: att ledare som har tillsynes liknande arbetssituation uppvisar olika ledarskapsstil 

beroende på om de är verksamma i offentlig eller privat sektor. Här är det frestande att 

återkoppla till frågeställningen och dra slutsatsen; att sektorstillhörighet i detta sammanhang 

inte påverkar ledarskapsstilen. Vad vi dock har kvar är en nollhypotes som inte kan förkastas 

vilket tyvärr utgör en svag grund för en slutsats av den karaktären. Vad vi däremot vågar påstå 

är att rektorer i regel har relation som kraftigt dominant ledarskapsorientering och att övriga 

orienteringar inte får speciellt stort utrymme. Vi kan också dra slutsatsen att skillnader i 

ledarskap som tidigare observerats inte längre gör sig tillkänna när undersökningsobjekten 

arbetar med i stort sett samma sak i liknande arbetssituationer och att avsaknaden av dessa 

skillnader är en indikator på att effekten av sektorstillhörighet är minimal. Svaret på 

frågeställningens första del blir således; nej, skillnader i ledarskapsstil kan inte återfinnas 

bland ledare i offentliga och privata organisationer när de arbetar med i stort sett samma sak 

under liknande omständigheter.     

Vad gäller frågeställningens andra del, att söka en förklaring till förekomst eller avsaknad av 

skillnader, väljer vi att lämna till kommande diskussionskapitel. Anledningen till detta är att 

förklaringarna utgörs av hypotetiska diskussioner som av nyss nämnda skäl inte kan styrkas i 

tidigare hypotesprövning. 

Vad gäller kontrollhypoteserna; 2a - Ledare som arbetat olika länge på samma 

ledarskapsposition uppvisar olika ledarskapsstil och 2b - Ledare med olika yrkesbakgrund 

uppvisar olika ledarskapsstil, kunde ingen av dessa verifieras. Vi kunde alltså inte hitta 

skillnader i ledarskapsstil beroende på undersökningsobjektens tidigare anställning eller tid 

spenderad på nuvarande ledarskapsposition.  
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5.2 Avslutande diskussion 
Slutsatsen vi dragit är alltså ändå att några skillnader mellan ledare inom offentlig och privat 

sektor inte kan återfinnas när kontexten, eller sammanhanget de arbetar inom, är relativt 

likartat. Men vad beror då detta på? Är det kanske som Perry och Rainey (2001) påstår att 

distinkta skillnader mellan offentliga och privata organisationer inte existerar? Exempelvis 

forskare som Vaillancourt Rosenau och Linder (2003) menar att skillnaderna mellan 

offentliga och privata organisationer håller på att suddas ut. De menar att dagens 

organisationer, oavsett sektorstillhörighet, i stora drag står inför samma utmaningar vad gäller 

konkurrens och krav från omgivningen. De menar vidare att den kritik som offentliga 

organisationer länge fått utstå med anledning av stark byråkrati, långsamma processer och 

ineffektivitet har gjort att verktyg från den privata sektorn applicerats vilket i en förlängning 

har gjort att sektorerna närmat sig varandra. Om så är fallet är det kanske inte konstigt att 

ledare anammat liknande sätt att hantera situationen? 

Som tidigare nämnts har dock tidigare studier funnit skillnader i ledarskapsstil mellan chefer i 

olika sektorer. Exempelvis fann Andersen (2010) att ledare inom den offentliga sektorn var 

förändringsorienterade medan ledare inom den privata sektorn var relationsorienterade och 

hade även i en tidigare studie kartlagt den svenska rektorns ledarskapsprofil som dominant 

förändringsorienterad (Hansson & Andersen, 2007). Vi kan inte återfinna detta mönster i vårt 

urval utan fann istället att rektorer, oavsett sektorstillhörighet var dominant 

relationsorienterade och att både förändringsorientering och produktionsorientering förekom 

ytterst lite. Varför överensstämmer då inte vårt resultat med tidigare studier? Andersen (2010) 

och Hansson och Andersen (2007) samlade in data under 2003 och mycket kan hända på 

nästan tio år. Ett troligt scenario är kanske att detta beror på trender inom ledarskap. Som 

tidigare nämnts har ju ledarskapet förändrats under årens lopp i och med omvärldens 

utveckling. Enligt exempelvis Andersen (2010) och Hansen och Villadsen (2010) är det som 

sagt inte lika vanligt förekommande med den produktionsorienterade ledarskapsstilen idag 

som för, låt säga, 50 år sedan. Likaså fann inte heller forskarna vid Ohio- och 

Michiganstudierna den förändringsorienterade ledarskapsstilen. Ekvall och Arvonen (1991) 

drog slutsatsen att denna ledarskapsstil inte kunde återfinnas med anledning av att ledarna helt 

enkelt inte behövde vara förändringsorienterade.  

I början av 2000-talet genomgick skolan bland annat förändringar mot ett starkare centralstyrt 

utbildningsväsen rörande kontroll, inspektion och utvärdering. Friskolorna började även göra 

sitt intåg på marknaden vilket mycket väl kunnat innebära en ökad konkurrens och ett behov 

av nytänkande och förändringsbenägenhet hos ledare inom skolväsendet. Att rektorerna i vårt 

urval inte uppvisade denna förändringsorientering kan vara ett resultat av att 

förändringsbenägenheten inte längre premieras eller är nödvändigt just nu inom grundskolan. 

Att rektorer i vårt urval uppvisar en relationsorienterad ledarskapsstil kanske dock inte är så 

konstigt. I stort har den skandinaviska ledarskapsstilen i regel varit väldigt relationsinriktad 

(Arvonen, 2002) och med tanke på vilken målgrupp rektorer arbetar mot kanske det inte är så 

konstigt att de anammar en ledarskapsorientering som utgår från individen, tillit och respekt.  
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Men varför kan vi då inte hitta några skillnader sektorerna emellan? Nedan görs ett försök att 

förklara bristen på skillnader i ledarskap mellan de olika skolgrupperna utifrån tre perspektiv: 

grundskolor är för lika, ledarskapsidealet hos rektorer och att rektorsmaterial söker 

rektorsjobb. 

Grundskolor är lika 

En förklaring till det hela kommer från Bozeman (1987), detta då han menar att ”alla 

organisationer är offentliga”. Enligt Bozeman (1987) är organisationer varken helt offentliga 

eller helt privata. De kan istället placeras på en ”offentlighetsskala”. En möjlig förklaring till 

avsaknaden av skillnader kan här vara att skolor ligger allt för nära varandra på denna skala. 

Grundskolor, oavsett sektorstillhörighet, är starkt kontrollerade av lagar och regler. Samtliga 

måste följa skollagen och läroplanen och skolinspektionen har som uppgift att utföra kontroll 

på skolor. Kontrollen från ”kunden”, eleven och dess föräldrar, kan också antas vara liknande 

oavsett om eleven går i friskola eller kommunal skola. Att ”kontrollen” är jämlik sektorerna 

emellan skulle därför kunna vara en tänkbar anledning till att särdragen försvinner mellan 

dem och därmed också skillnaderna i ledarskapsstilar vad gäller dess rektorer.  

Sett till kärndefinitionen ägandeskap har de olika grundskolorna olika huvudmän vilket också 

föranlett den uppdelning av skolor som vi och många andra använder. De kommunala 

skolorna har kommunen som huvudman och friskolorna kan vara allt från ideella föreningar 

till aktiebolag. Men även om grundskolor har olika huvudmän påverkas samtliga starkt av 

politiska beslut, både på riks- och regionalnivå. Bozeman (1987) menar att politisk styrning 

inverkar på organisationer då det ofta gör det svårare att planera långsiktigt samt att få till 

hållbara förändringar. Ett politiskt beslut kan exempelvis innebära att tidigare inriktning och 

planering får göras om när nya direktiv tas i bruk vilket torde leda till ett mer kortsiktigt 

ledarskap. Det är dock troligt att kommunala skolor påverkas starkare av denna styrning men 

att det inte är tillräckligt stor skillnad för att det ska synas på rektorers ledarskap.  

Vad som skiljer de olika typerna av skolor åt mest är troligtvis finansiering och effekten av 

olika typer av ekonomisk styrning. Även om skolorna får samma ersättning per elev kan det 

finnas stora variationer i vad skolorna gör med pengarna. Även om både kommunala skolor 

och friskolor kan skilja sig åt något inom grupperna vågar vi ändå säga att skillnader mellan 

offentliga och privata skolor finns. Kommunala skolor styrs inte sällan enbart via budget. 

Friskolor däremot har ofta finansiella mål och avkastningskrav vilket inte bara ger rektorer 

inom friskolan tydligare mål att arbeta mot, de får även en högre grad av finansiell autonomi, 

en frihet att själva allokera resurser.  

Vad vi försöker förklara med ovanstående är alltså att grundskolor till stor del är väldigt lika 

oavsett sektorstillhörighet vilket kan hjälpa till att förklara varför ledarskapet inte nämnvärt 

skiljer sig åt. Det ska dock kommas ihåg att det enligt Boyne (2002) inte är ovanligt att 

särskilja de olika organisationerna med endast olika ägandeskap. Frågan vi då ställer oss är 

om distinktionen offentligt privat verkligen bör göras idag. Skolor är inte unika i den 

meningen att de utför samma funktion på båda sidor sektorsgränsen, likande exempel finns 

inom vård, transport, fastigheter, infrastruktur, energi m.fl. Kanske har forskare som Perry 
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och Rainey (2001) och Vaillancourt Rosenau och Linder (2003) rätt när de påpekar att 

distinkta skillnader inte längre existerar mellan organisationstyperna.  

Men vilka anledningar kan det då finnas till att skillnader inte längre existerar? Som ovan 

nämnts är en av de saker som anses skilja organisationerna åt kontroll, exempelvis menar 

Metcalfe (1993) att offentliga organisationer är hårdare bevakade än privata sådana. Frågan är 

om så är fallet idag? Media har idag ett oerhört stort inflytande i de flesta debatter och även 

om mycket av bevakningen fortfarande riktas mot offentliga organisationer kommer sällan 

privata organisationer undan granskning. Det har även påpekats att offentliga organisationer 

är på ett visst sätt med anledning av att de sällan får utstå konkurrens. De offentliga 

organisationer som idag inte har en privat like är dock väldigt få. Klassiska offentliga 

organisationer som posten, apoteket och självklart skolan befinner sig idag alla på en marknad 

där de tvingas kämpa för sin överlevnad likt vilket företag som helst. Vi kan alltså konstatera 

att vissa av de anledningar som tidigare gjort att de olika organisationstyperna skiljer sig åt 

idag inte existerar. Kanske är det därför dags att se den tidigare forsknings vilken säger att 

skillnader mellan offentliga och privata organisationer finns som förlegad?  

Ledarskapsideal hos rektorer 

En annan anledning till att vi inte kunnat hitta några skillnader skulle kunna hörröras till ett 

ledarskapsideal hos rektorer. Fiedler (1967) menade att ledarskapet anpassas, eller bör 

anpassas utefter tre variabler: relationen mellan ledare och underställd, uppgiftens struktur 

och natur samt ledarens positionsmakt. Vidareutveckling av denna teori har visat på 

ytterligare en faktor som påverkar vilken ledarskapsstil som anammas på arbetsplatsen, 

nämligen de underställda. Jermier och Kerr (1997) visar på hur egenskaper hos underställda 

utgör ”neutraliserare” av ledarskap. Med det menar de att underställdas förmåga, erfarenhet 

och träning, professionella orientering samt organisationskarakteristika som formell struktur 

och regler delvis kan ta udden av chefens ledarstil men också forma ledaren. Med andra ord 

skapas en sorts konformitet av ledarskapet med arbetsplatsen.  

Honingh och Oort (2009) fann exempelvis att lärare i den privata och offentliga skolan 

uppvisade bland annat samma värderingar, vilket de tillskrev en ”professionell identitet”. Den 

professionella identiteten är något som ledaren skapar för att anpassa sig till arbetsplatsen för 

att på så sätt undvika att ledarskapet inte går i linje med hur de underställda förväntar sig att 

bli ledda.  

Som tidigare nämnts har vi gjort antagandet att rektorer, oavsett sektor, är verksamma i en 

väldigt homogen miljö. Rektorer antas utföra i stort liknande uppgifter, agera mot liknande 

kunder och leda personal med liknande utbildningsnivå och profession. Det skulle därför 

kunna antas att ledarskapsstilen hos rektorer ”neutraliseras” av ovan faktorer, att 

neutraliserarna modererar effekten av de skillnader som olika sektorstillhörighet skulle utgöra. 

Vad vi menar är alltså att anledningen till att hypotes 1 inte kan verifieras skulle kunna vara 

homogeniteten bland underställda och kunder samt professionen i sig. Med andra ord skulle 

det kunna vara så att det finns ett ledarskapsideal för grundskolerektorer, speciellt anpassat för 

grundskolemiljö, som gör att skillnader i ledarskapsstil sektorerna emellan inte existerar. 
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En vidareutveckling av ovan resonemang skulle då vara att den relationsorienterade 

ledarskapsstilen helt enkelt faktiskt passar i skolan. Hersey och Blanchard (1969), vilka lade 

grunden för det situationsanpassade ledarskapet, diskuterade den påverkan gruppens 

mognadsgrad har på ledarskapet. En tänkbar anledning till att vi i hög grad kunnat återfinna 

den relationsorienterade ledarskapsstilen inom just skolan är alltså att de som är verksamma 

inom skolan innehar en hög mognadsgrad vilket enligt Hersey och Blanchard (1969) passar 

bra med just den ledarskapsstilen. 

Rektorsmaterial söker anställning som rektor  

Tydligt är att vi inte heller fick stöd i hypoteserna vilka grundades på att tidigare anställning 

och tid som rektor spelade roll för hur rektorers ledarskapsstil sedan utvecklades. Tidigare 

forskning har visat att tiden på ledarpositionen påverkar ledarskapet och att utvecklandet av 

en ledarskapsstil kan vara trögrörligt (Yukl, 2010). Det ansågs därför befogat att tro att 

rektorer torde bära med sig spår av tidigare yrkesroller eller ledarskapsposition och att dessa 

spår borde vara tydligare om individen inte varit verksam som rektor under en längre tid. 

Nedan presenteras en tabell över rektorernas tidigare anställning i förhållande till sektor.  

Tabell 17 – Tabell som visar tidigare anställning fördelat på sektor. 

 

Tydligt är att de flesta rektorer även tidigare arbetat inom skolan. Kanske kan avsaknaden av 

skillnader komma sig just av att respondenterna till största del kommer från en tidigare 

anställning inom skolan och att de således redan är formade till att passa in i skolan.  

En annan förklaring, som ofta används för att förklarar skillnader i anställdas beteende i 

offentliga och privata organisationer, berör inte ”anpassningen till” organisationen utan 

snarare vem som söker sig till en viss tjänst eller yrkesbana. De såkallade personal-fit, eller 

personal-organizational-fit, teorierna menar att individer söker sig till, och stannar kvar inom, 

organisationer vars värderingar överensstämmer med individens. Med detta menas att en 

organisation med en viss typ av mål, strategier, värderingar, principer, arbetsstandard och 

uppgifter också attraherar individer som ”matchar” organisationen.  

Personal-organizational-fit teorierna ges inte mycket utrymme i denna uppsats men kan tänkas 

komplettera ”rektorsidealet”. Detta då det kan tänkas att individer som attraheras av 

rektorstjänster i grundskolan eventuellt redan är bekanta med arbetsplatsen och därför söker 

sig till organisationen. De vet vad grundskolan är och ser sig själva som kompatibla med 

organisationens syfte och arbetssätt. Detta även om de från början kommer från olika 

yrkesbakgrund. 

Vi lyckades som sagt inte heller hitta några skillnader mellan erfarna och mindre erfarna 

rektorer. Om detta kommer sig av samma anledningar som ovan diskuterats eller om det kan 

finnas andra alternativa förklaringar är oklart. En tänkbar anledning skulle dock kunna vara 

Kommunal skola Friskola Offentligt näringsliv Privat näringsliv

Kommunal skola 91,1% 5,3% 2,4% 1,2%

Friskola 41,0% 47,2% 3,4% 8,4%

Tidigare anställning
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att indelningarna <5 och ≥5 år som rektor är missvisande. Då det tidigare konstaterats att 

kontexten har en stark inverkan på ledarskapsstilen kanske en tänkbar anledning till icke 

observerbara skillnader är att en ledare på betydligt mindre än fem år hunnit institutionaliserat 

sig i organisationen. Kanske hade vi funnit större skillnader om vi sett på nya rektorer som 

sådana som endast arbetat på positionen, låt säga, ett år? 

5.3 Metodreflektion 
Som ovan nämnts väljer vi att inte förkasta nollhypoteserna trots att det finns vissa statistiskt 

signifikanta skillnader grupperna emellan, detta med hänvisning till att skillnaderna saknar 

praktisk betydelse. Vad vi menar med praktisk betydelse är, som ovan nämnts, att 

skillnaderna är så pass marginella att de knappt är observerbara. En rättmätig fråga är givetvis 

om detta ställningstagande är rätt? Vårt svar är självklart ja, men varför? Låt oss lyfta 

perspektivet från urvalet för ett ögonblick och istället studera populationen. Populationen 

består av 4235 verksamma rektorer. Hur stor är sannolikheten att medelvärdesskillnader inte 

skulle existera i populationen oavsett vilka konstellationer som skapas? Troligtvis extremt 

minimal då individer är olika och förmodligen inte skulle svara exakt lika på en 

enkätundersökning. Att undersökningen därför skulle ge oss medelvärden som är exakt lika 

förefaller högst orimligt. 

Vi kan alltså konstatera att vissa skillnader i medelvärden är naturligt utan att de ska behöva 

förklaras av en påverkande faktor. En effekt av detta är att desto större urval som används, 

desto större är chansen att just denna ”naturliga” variation fångas och också kan fastställas 

med statistisk signifikans. Streiner (2003) menar därför att det måste fastställas vad som är en 

relevant skillnad. Detta är vad vi har gjort med Cohen´s D och har med hjälp av detta test, 

som tidigare nämnts, kommit fram till att skillnaderna inte är relevanta. Det är alltså med 

bakgrund av ovanstående resonemang som vi väljer att inte förkasta våra nollhypoteser. Detta 

då de statistiskt signifikanta skillnader som hittades anses som allt för svaga och bedöms ha 

en minimal relevans i sammanhanget. 

Att inte förkasta nollhypotesen ger oss dock en svag grund att stå på. Vi kan inte visa på 

skillnader, men heller inte bekräfta påståendet att det därmed måste vara lika. Att vi väljer att 

inte förkasta nollhypoteserna får dock inte ses som att studiens bidrag förringas. Studiens 

utgångspunkt är att sektorstillhörighet inte spelar lika stor roll när kontexten, uppgiftens natur 

och situationen ledaren befinner sig i tas med i beräkningen. Att nollhypotesen inte kan 

förkastas är därför inte överraskande. Nämnas bör dock att som med all annan 

hypotesprövning finns det givetvis risk för att fel slutsatser har dragits och då i detta fall att vi 

felaktigt behållit nollhypoteserna och därmed bidragit till ett fel av typ II. Det finns dock i 

nuläget inga statistiska verktyg för att mäta styrkan i en nollhypotes, vilket här hade varit av 

intresse (Streiner, 2003).  
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Inget mätinstrument är utan brister 

Kan det istället vara så att avsaknaden av större skillnader är en effekt av mätinstrumentet 

eller hur detta används? Vi har tidigare diskuterat det faktum att vi använt oss av en skala med 

endast fyra olika svarsalternativ och att anledningen till detta är att vi vill göra våra svar 

jämförbara med tidigare studier. Det är dock möjligt att en skala med fler alternativ hade gett 

större variation och därmed större skillnader.  

Eller är CPE-modellen ”dålig” i grunden? Modellen har en förmåga att dels ge väldigt många, 

vad vi har valt att kalla dem, N. Alltså ledare som är neutrala och således inte har en dominant 

ledarskapsstil då de uppvisar samma medelvärde i fler än en ledarskapsorientering. CPE-

modellen har även en förmåga att tilldela ledare en dominant ledarskapsstil då de i själva 

verket är nästintill lika starka, eller svaga, i de övriga ledarskapsstilarna. Låt säga att en ledare 

uppvisar ett medelvärde för förändring på 2,3, för produktion på 2,3 och för relation på 2,4. 

Denna ledare anses vara relationsorienterad men är nästan lika stark i de övriga 

ledarskapsstilarna. 

Som tidigare nämnts är CPE-modellen inte ensam om att genom enkäter detektera 

ledarskapsstil. Flera liknande verktyg finns och studier som använder enkäter för att fånga 

fenomenet ledarskap är vanligt förekommande. Vi tog tidigare upp problematiken med att låta 

respondenterna själva besvara frågor rörande sitt ledarskap och försvarade detta med logiken: 

att det precis är lika tillförlitligt som att låta någon annan svarar på sin chefs ledarskap. 

Hårddraget innebär det att oavsett vem som svarar på enkäten står vi inför samma problem; ett 

problem som genomsyrar hela forskningsfältet och alla enkätundersökningar men som på 

något sätt blivit allmängiltigt accepterat. Frågan är kanske om enkäter verkligen är lämpade 

att kartlägga ledarskap eller om fenomenet lämpligast bör studeras på annat sätt?  

Finns det begränsningar i resultatet? 

Vi finner det viktigt att återigen understryka att vad vi letar efter var sektorsspecifika 

skillnader i ledarskap i en homogen kontext. Att studien utfördes på svenska 

grundskolerektorer var het enkelt ett resultat av ett aktivt val bland ett flertal liknande 

alternativ. Vi anser således att de ledarskapsstilar som framkom inte är generaliserbara till 

andra professioner eller kontexter men däremot att kärnan i resultatet mycket väl kan 

återfinnas i andra urval. Med resultatets kärna menar vi då slutsatsen att: skillnader i 

ledarskapsstil beroende på sektorstillhörighet inte är observerbara när ledare är verksamma i 

liknande kontext och utför liknande uppgifter. En slutsats som mycket möjligt skulle kunna 

appliceras på verksamheter i liknande situation som transport, vård, energi o.s.v.  

Självklart skulle den som är intresserad av ledarskapet hos rektorer kunna finna nöje att ta del 

och använda resultatet. Dock ska man här ha i åtanke vad studien utgör är en ögonblicksbild 

av hur ledarskapet såg ut hos grundskolerektorer vid undersökningstillfället. Vi fick erfara hur 

dagens ledarskap inte överensstämde med ledarskapet hos rektorer i början av sekelskiftet 

(Hansson & Andersen, 2010). Likaså kan framtida rektorer anammat ett ledarskap som inte 

överensstämmer med det vi här kartlagt.     
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5.4 Bidrag och förslag till vidare forskning 
Syftet med studien var att visa på att sektorstillhörighet inte längre har någon inverkan på 

ledarskapet när liknande organisationer jämförs. Varför är då detta intressant? Jo, av den 

anledning att sektorstillhörighet de senaste decennierna tillskrivits olikheter och karaktärsdrag 

utan att forskare i någon större utsträckning ställt sig frågan: vad är det egentligen som 

studeras? Det är, tro det eller ej, inte ovanligt att forskare helt och hållet bortser från att ens 

fundera över vilka typer av organisationer som undersöks. Att privata verkstadsföretag och 

kommunala vård företag är olika kan nog de flesta hålla med om. Så varför kontrollera för 

skillnader dem emellan? Ett troligt svar på den frågan är: därför att det då är lätt att faktiskt 

hitta skillnader! 

Men vad har då egentligen analyserats? Jo, troligtvis skillnader som kommer sig av att dessa 

företag fyller helt olika funktioner på marknaden och därför kräver olika ledning och struktur 

för att hantera detta. Att sedan vårdföretag är mer verksamma i den offentliga sektorn och att 

verkstadsföretag oftast är privatägda är egentligen inte relevant utan gör bara att olikheterna 

blir tydligare när sektor används som jämförelsevariabel. Vi anser inte att sektor inte bör 

användas som jämförelsevariabel. Vi anser däremot att sektorstillhörighet har fått allt för stor 

uppmärksamhet och att förklaringen till många av de skillnader som observerats under årens 

lopp mycket väl kan ha andra, mer relevanta, förklaringar – däribland kontext och typ av 

verksamhet, något som denna studie påvisar.  

Vi menar med anledning av ovanstående resonemang att framtida studier bör anta ett mer 

kritiskt sätt att se på de organisationer som jämförs och att forskare bör ställa sig frågande till 

den indelning av företag som sektorstillhörighet innebär. 

Forskare hävdar att en ökad förståelse kring skillnader offentliga och privata organisationer 

emellan kan hjälpa till att bl.a. överföra privata managementkoncept till kommunala 

verksamheter för att på så sätt öka exempelvis effektivitet. Detta med anledning av alla 

svårigheter som stötts på vid implementering av managementmodeller för exempelvis 

tillverkningsindustrin i offentliga organisationer. Men då vår studie nu visar att skillnaderna i 

ledarskapsstil är minimala när ledare verksamma inom liknande arbetskontext undersöks 

skulle detta kunna bidra till förflytta fokus från skillnader beroende på sektorstillhörighet till 

skillnader beroende på arbetskontext. Ett praktiskt bidrag kan därmed vara att forskare och 

praktiker nu kan fokusera på managementkoncept anpassade till en viss typ av kontext snarare 

än sektorspecifika attribut.  

Mer kvalitativ forskning 

Mycket tid har under åren lagts ner på rigorösa kvantitativa ledarskapsstudier, ofta 

enkätundersökningar, utan att kontextuella faktorer getts tillräckligt med uppmärksamhet. 

Jermier och Kerr (1997) menar att vad forskningsfältet kring ledarskap nu behöver är 

longitudinella fältstudier som kombinerar både kvantitativ och kvalitativ data för att få reda på 

hur kontexten påverkar hur ledarskapet utvecklas och anpassas och på så sätt gräva djupare i 

den subjektiva värld som agenterna inom kontexten arbetar i. Likaså har sektorstillhörighet 

som forskningsområdet under lång tid varit föremål för endast kvantitativa studier vilket 

enligt flera forskare inneburit svårigheter att föra forskningen framåt vilket slutligen lett till att 
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området stagnerat i någon slags loop av repetitiva studier (e.g., Rainey & Bozeman, 2000). 

Vårt förslag till vidare forskning inom området ledarskap och sektorstillhörighet är därför att 

fokus läggs mer på kvalitativa studier. Detta då det skulle kunna ge mer tyngd och djupare 

förståelse för fenomenet och samtidigt föra forskningsfältet framåt och göra det mer 

tillgängligt för praktiker.  Intressanta följdstudier skulle kunna vara hur ledarskapet anpassas 

efter både yttre och inre faktorer som möjligtvis skulle kunna vara resultat av sektorspecifika 

karakteristika, t.ex. hur byråkrati, offentlighet och samhällskontroll påverkar ledarskapet? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Välkomstbrev  

Hej 

 

Vi heter Markus Hansson och Sara Molander och arbetar med en ledarskapsstudie på Örebro 

universitet. Studien behandlar ledarskap hos skolledare/rektorer och då skillnader i ledarskap 

mellan kommunala skolor och friskolor.   

Detta mail skickas till 800 skolledare i Sverige och för oss är din medverkan väldigt värdefull. 

Din mailadress har vi hämtat från din skolas hemsida. 

 

Nedan hittar du en länk till en enkät bestående av 20 st frågor. Vi förstår att du säkert har ett 

ansträngt schema men uppskattar om du kan ta dig tid att lämna ditt bidrag till denna studie. 

Enkäten har flervalsfrågor och att fylla i enkäten tar endast ett par minuter.  

Har du frågor kring studien eller din egen medverkan får du gärna höra av dig till oss.    

 

Här är en länk till undersökningen: 

https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=f7nkOOJkMdo2amWW5yOduQ_3d_3d 

 

Denna länk är unikt knuten till den här undersökningen och din e-postadress. Vidarebefordra 

inte detta meddelande. Ditt deltagande sker anonymt. 

 

Ett stort tack för att du deltar!  

Vänligen 

Markus och Sara 

Vill du inte medverka i studien? Klicka på länken nedan så blir du borttagen. 

https://www.surveymonkey.com/optout.aspx?sm=f7nkOOJkMdo2amWW5yOduQ_3d_3d 

 

  

https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=f7nkOOJkMdo2amWW5yOduQ_3d_3d
https://www.surveymonkey.com/optout.aspx?sm=f7nkOOJkMdo2amWW5yOduQ_3d_3d
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Sällan eller

 aldrig Ibland Ofta

Nästan 

alltid

0 1 2 3

Bilaga 2 - Enkät 

Ledarskap och rektorer 

Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten.  

  

Du deltar nu i en studie rörande ledarskapsstilar hos skolledare. Huvudsyftet med studien är 

att undersöka skillnader och likheter i ledarskapsstil mellan ledare i den privata och offentliga 

sektorn. 

  

Du kommer nu att få svara på fem grundfrågor om dig själv och 15 frågor om vilken 

ledarskapsstil du har. Du måste svara på samtliga frågor för att slutföra enkäten och dina svar 

är helt anonyma. 

Frågor (enligt CPE) 

C1. Jag som chef lägger fram nya och annorlunda  

       idéer om hur saker och ting kan göras.  

C2.  Jag som chef uppmuntrar och stimulerar utveckling. 

C3. Jag som chef initierar nya projekt. 

C4. Jag som chef experimenterar med nya sätt att  

      göra saker på. 

C5. Jag som chef delar med mig av tankar och  

      planer för framtiden. 

R1. Jag som chef ser mina kollegor som individer. 

R2. Jag som chef är hänsynsfull. 

R3. Jag som chef är vänskaplig. 

R4. Jag som chef litar på mina underställda. 

R5. Jag som chef tillåter mina underställda att fatta beslut. 

P1. Jag som chef är mycket noga med att planer följs. 

P2. Jag som chef poängterar vikten av att följa regler och principer. 

P3. Jag som chef planerar noggrant.  

P4. Jag som chef kontrollerar mina underställdas arbete grundligt. 

P5. Jag som chef ger tydliga instruktioner. 
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Jag är… 

Man Kvinna

0 1

Jag arbetar i…

Kommunal skola Kommunalt intraprenat Friskola

0 1 2

Jag har varit rektor i…

Upp till 5 år 5 år eller mer

0 1

Innan jag blev rektor arbetade jag inom…

Inte alls Kommunal skola Friskola Övrigt statligt näringsliv Övrigt privat näringsliv

0 1 2 3 4

Jag är…

30 år eller yngre 31-40år 41-50år 51-60år 61år eller äldre

0 1 2 3 4

Tillägg (inte enligt CPE) 
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Korrelation 0,011 -   0,011    0,036 -   0,045    0,037 -   0,011    0,007 -   -,145** ,145** 0,000 -   0,000    0,020 -   0,031 -   0,004 -   0,105    

P-värde 0,840    0,840    0,504    0,407    0,493    0,833    0,902    0,007    0,007    0,998    0,998    0,713    0,567    0,938    0,051    

N 348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       

Korrelation -,112* ,112* 0,041 -   0,017 -   0,048    0,053 -   0,038    0,065 -   0,065    ,121* -,121* 0,005    0,035    -,128* 0,054    

P-värde 0,037    0,037    0,447    0,754    0,375    0,324    0,474    0,228    0,228    0,023    0,023    0,933    0,519    0,017    0,312    

N 348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       

Korrelation 0,009 -   0,009    0,024 -   0,015    0,035 -   0,067 -   ,143** -,184** ,184** 0,008 -   0,008    0,058 -   0,025    0,017    0,095    

P-värde 0,867    0,867    0,654    0,779    0,510    0,211    0,007    0,001    0,001    0,885    0,885    0,276    0,645    0,751    0,078    

N 348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       348       
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