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Sammanfattning 

 

Civilekonomsuppsats - Ekonomihögskolan vid Linneúniversitetet - 2014 

 

Författare: Anders Tu & Emir Kurtanovic 

 

Handledare: Pernilla Broberg & Timurs Umans 

 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Titel: Etnisk mångfald inom Top Management Teams - en kvantitativ studie om hur 

etnisk mångfald inom Top Management Teams påverkar icke finansiella utfall i hybrida 

bolag.  

 

Bakgrund och problem: Etnisk och kulturellt mångfald inom TMT har tack vare 

globaliseringen blivit ett alltmer förekommande fenomen inom företag. Tidigare studier 

om etnisk och kulturellt mångfald inom TMT:s inverkan på företagsutfall har för det 

mesta fokuserat på den privata sektorn samt finansiella utfall. Dessa studier har även 

ignorerat TMT-processer, vilket har lett till blandade resultat.  

 

Syfte: Att förklara hur etnisk mångfald i TMT påverkar icke-finansiella utfall i hybrida 

företag. 

 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ undersökningsmetod, där data samlades in 

genom elektroniska enkäter.  Urvalet bestod av 98 hybrida företag inom den offentliga 

sektorn i Sverige. Vi härledde tre hypoteser utifrån tidigare studier för att besvara 

studiens syfte. 

 

Slutsatser: Vi har funnit att etnisk mångfald inte har någon påverkan på varken 

beteendeintegration eller ambidextri inom hybrida bolag. Vi har även funnit att 

beteendeintegration har en positiv inverkan på ambidextri även i bolag inom den 

offentliga sektorn. I samband med det har vi även upptäckt att beteendeintegration 

tillsammans med variationen i TMT-medlemmarnas ämbetstid är det som ökar graden 

av ambidextri inom hybrida bolag. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Abstract 

Master Thesis in Business Administration - School of Business Economics in Linnaeus 

University - 2014 

 

Authors: Anders Tu & Emir Kurtanovic 

 

Supervisor: Pernilla Broberg & Timurs Umans 

 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Title: Ethnic diversity in Top Management Teams - a quantitative study on how ethnic 

diversity in Top Management Teams influence non financial outcomes in hybrid 

organizations. 

 

Background and problem: Ethnic and cultural diversity in TMT has become an 

increasingly more common phenomenon as a result of globalization. Previous studies 

about ethnic and cultural diversity in TMT and its influence on organizational outcomes 

has mainly focused on the private sector and financial outcomes. These studies have 

also excluded TMT-processes, which in turn has yielded mixed results. 

 

Purpose: Too explain how ethnic diversity in TMT influences non-financial outcomes 

in hybrid organizations. 

 

Method: This study is based on a quantitative research method, where data has been 

collected through web surveys. The populations sample consisted of 98 hybrid 

organizations in the swedish public sector. To answer the purpose od the study, we 

generated three hypotheses from previous studies    

 

Conclusion: We have found that ethnic diversity does not have any influence on neither 

behaviourintergration nor ambidextrity in hybrid organizations. We have also found that 

behaviour intergration has a positive effect on ambidextrity in organizations in the 

public sector as well. In connection with this, we have also found that 

behaviourintergration together with variation in TMT-tenure increases the degree of 

ambidextrity in hybrid organizations.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Globalisering är ständigt pågående och kan enklast beskrivas som nationella 

gränsöverskridanden av kunskap, kapital och människor (Levitt, 1983). I vardagen så 

märks detta genom att vi använder handelsvaror som exempelvis matprodukter 

bestående av biffar från Argentina och lax från Norge, elektronik och kläder tillverkade 

i Östasien, filmer och musik från USA och parfymer från Frankrike 

(Kommerskollegium, 2013). Men effekten av globaliseringen i vår vardag märks som 

tydligast i den mångkulturalitet som människor med ursprung från olika länder bidragit 

till. Asylsökande som flydde oroligheter i länder som Chile och forna Jugoslavien men 

även arbetssökande i form av arbetskraftsinvandrare (Wennesjö & Raneke, 2013) är 

exempel på det. Globaliseringen har genom spridning av kunskap och teknologi även 

bidragit till övergången från att vara ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle där 

individens unika kvalitéer är det som efterfrågas mest (Almega, 2012). 

 

Globaliseringsrådets rapport (Andersson & Thulin, 2008) stödjer ovanstående 

påståenden och menar att den ekonomiska tillväxten påverkas av ett lands förmåga att 

utnyttja humankapital, fysisk kapital samt teknologi. Enligt undersökningar 

(Abramovitz, 1956; Denison, 1985) som presenteras i Globaliseringsrådets rapport 

(Andersson & Thulin, 2008) beror tillväxten till stor del på introduktionen av ny 

teknologi, som i sin tur är en produkt av humankapital och fysiska resurser. 

Humankapitalets direkta påverkan på den ekonomiska tillväxten beror på tre faktorer, 

nämligen; (1) arbetskraftens förmåga att absorbera och tillämpa ny kunskap (Cohen & 

Levinthal, 1990), (2) arbetskraftens uppfinningsrikedom kring den teknologiska 

utvecklingen (Romer, 1990) och i samband med (3) utvecklingen av nya teknologier så 

ökar det ekonomiska värdet av humankapital, vilket innebär en ökning av både 

ersättningen och efterfrågan på humankapital (Nelson & Phelps, 1966). En historisk 

tillbakablick visar exempel på hur gränsöverskridandet av humankapital har bidragit till 

en utveckling inom den svenska kulturen såväl som ekonomin. Ett exempel är den 

invandringen av individer från Tyskland, Holland, etc. som bidrog med kunskap inom 

exempelvis skeppsbyggnadskonsten och glastillverkningen och som därmed bidrog till 

den industriella utvecklingen i Sverige (Andersson & Thulin, 2008). 
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“Kunskaper, kompetenser och erfarenheter är inbäddade i individer. Individers rörlighet 

är därför en mekanism genom vilken kunskap och information om tekniska lösningar, 

etc., sprids. Denna spridning hjälper till att bygga upp humankapitalet i en ekonomi” - 

Andersson & Thulin, s. 9, 2008 

 

Än idag så har Sverige fortfarande en stark humankapitalsorienterad samhällsekonomi 

(Almega, 2012) med en väldigt mångkulturell befolkning (SCB, 2008). Den främsta 

orsaken till det är att Sverige har ett av de friaste systemen för arbetskraftsinvandring 

(Svensk Näringsliv, 2013) något som är essentiellt i en globaliserad världsmarknad. Det 

här reflekteras i faktumet att Sverige, enligt Dreher (2006), är ett av de högst rankade 

länderna i världen vad gäller globalisering. Dreher (2006) rangordnar länderna efter 

ekonomisk integration (exempelvis handel med utländska företag, beskattning på 

internationell handel), social integration (exempelvis utländsk population i förhållande 

till den totala populationen, antal telefonsamtal till utlandet) samt politisk integration 

(exempelvis antal ambassader i landet, medlemskap i internationella organisationer). 

Svensk Näringsliv (2013) lyfter i sin rapport fram att en fundamental del av en positivt 

ekonomisk tillväxt och ett framgångsrikt företagande är att man utnyttjar 

humankapitalet hos både inhemska och utländska talanger. 

 

Mångfald (i form av exempelvis nationalitet och etnicitet) förekommer på företags alla 

nivåer och avdelningar, även i styrelsen och ledningen (Smith & Umans, 2013). Enligt 

Hillman & Dalziel (2003) så påverkar styrelsens och ledningens sätt att hantera 

information av deras humankapital (kunskap och erfarenhet). Det är även det som leder 

dem i utformningen av företagets strategi. Allt fler företag, både internationellt och i 

Sverige, tycker det är viktigt med mångfald i företagets toppskikt och sätter ett högt 

värde på humankapitalets betydelse på den allt mer globaliserade marknaden (SVT, 

2012). Internationellt märks detta exempelvis hos det tyska företaget Daimler som infört 

en kvot om att minst 50 % av företagets chefer ska bestå av icke-tyskar och att företaget 

strävar efter att anställa chefer som kommer från bl.a. USA och Östasien. Detta med 

anledningen att företaget har störst tillväxt i dessa länder och behöver således chefer 

som besitter goda kunskaper och erfarenheter (humankapital) rörande dessa länder (The 

Local, 2013; The Guardian, 2013). Enligt Umans (2012; se även SVT, 2012) så har 

även många företag i Sverige och Danmark börjat prioritera kulturell mångfald i 

toppskiktet. Av de 86 undersökta börsnoterade företagen i studien, däribland Astra 
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Zeneca och Atlas Copco, så hade ca 30 % av dessa flertalet ledningsmedlemmar från 

olika kulturer. Umans (2012) menar vidare att företagen satsar på mångfald främst för 

att kunna nå internationella marknader. 

Enligt Umans (SVT, 2012) måste dock styrelsens sammansättning reflektera ledningen 

för att kulturell mångfald ska ge positiva effekter i form av ökad intäkt, dvs. det krävs 

lika många utländska ledamöter i styrelsen som det finns i ledningen. Ett exempel som 

Umans (SVT, 2012) lyfter fram är att om det finns två kineser i styrelsen så måste det 

även finnas två utlänningar från ett annat land i ledningen. Samtidigt måste ledningens 

medlemmar ha en gemensam vision om företagets utveckling. Om inte 

ledningsmedlemmarna är överens om företagets utveckling så kan det leda till att 

interna konflikter och oenigheter som följd av mångfald inom ledningen uppstår, och 

som då gör att mångfald bidrar till en negativ effekt på företagets resultat (SVT, 2012). 

 

Företag inom den offentliga sektorn var först med att betona vikten av mångfald som en 

representation av det multikulturella samhället (Groeneveld & Verbeek, 2012). En 

anledning till detta är att företag inom den offentliga sektorn, p.g.a. av politiska och 

etiska skäl, är mer motiverade till att förbättra demokratin, medan privata företag har ett 

större fokus på ekonomiska motiv (Groeneveld & Verbeek, 2012). 

 

Den pågående globaliseringen och den viktiga rollen som toppskiktet har i ett företag, 

samt debatten om mångfaldens betydelse i allmänhet men främst i organisationer, har 

lett till att ämnet är relevant samt intressant att studera ur ett bolagsstyrningsperspektiv. 
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1.2 Problemdiskussion 

Företag inom den offentliga sektorn, s.k. hybrida företag, är företag som är skapade för 

att tillgodose allmänhetens behov av samhällstjänster (exempelvis el-, vatten- och 

avloppsföretag) (Smith & Umans, 2013). Samtidigt har uppkomsten av New Public 

Managemt (NPM) bidragit till att hybrida företag, för att t.ex. förbättra prestation och 

effektivitet, tillämpar företagsstruktur och bolagsstyrning som inspirerats av företag 

inom den privata sektorn. Dessa företag ska alltså tillgodose samhällstjänster till 

allmänheten samtidigt som styrnings och ledningsmetoderna är inspirerade av privata 

företag, därav namnet hybrida företag (Thomasson, 2009; ter Bogt & Scapens, 2012). 

Umans (2013) menar även att medan privata företag nästan exklusivt mäter prestationer 

i finansiella mått fokuserar hybrida företag både på finansiella och icke-finasiella 

prestationer. Vad gäller intresset för studier kring hybrida bolag, som tidigare har varit 

nästan obefintliga (Groeneveld & Verbeek, 2012), har det ökat speciellt i samband med 

uppkomsten av New Public Management (Ter Bogt & Scapens, 2012). 

 

Finansiella utfall, som exempelvis företagets redovisade vinst eller avkastning, är 

lättillgängliga då dessa nyckeltal syns i bl.a. företagets årsredovisning. Icke-finansiella 

utfall är däremot en term som är svårare att precisera, främst pga att icke-finansiella 

utfall varierar beroende på vilken bransch företaget är verksamt i. En typ av icke-

finansiella utfall är ambidextri som är ett företags förmåga att fokusera på både kort och 

lång sikt samtidigt, dvs att företaget klarar av att utnyttja befintliga intäktskällor och 

marknader samtidigt som man utvecklar nya intäktskällor och marknader (Mattsson, 

2013). Ambidextri har blivit viktigare i samband med den offentliga sektorns strävan att 

utnyttja resurser med full kapacitet (Hartley, 2005). Enligt March (1991) är innovation 

ett av huvudutfallen av ambidextri i organisationer. Vidare menar Hartley (2005) att 

innovation har blivit en av de viktigaste utfall i offentliga sektorn. Det kan därför antas 

vara lämpligt att studera ambidextri som organisatorisk utfall i syftet att se hur det går 

för företagen innovationsmässigt. Ambidextri leder dessutom även till att en djupare 

förståelse kring antecedentierna till innovation kan uppnås (Smith & Umans, 2013). 

 

Som nämnts tidigare är hybrida företag drivna av allmänhetens behov av tjänster (Smith 

& Umans, 2013) och har därmed inte lika stort fokus på finansiell balans (Miller, 2002). 

Det leder till att finansiella nyckeltal och rapporter, som är de primära prestationsmåtten 
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inom privata företag, inte har en lika betydelsefull roll inom den här typen av företag 

(Adcroft & Willis, 2005; Gazley et al., 2010; Williams, 2011). 

Det gör att utfall hos hybrida företag är svårare att mäta (Adcroft & Willis, 2005; 

Miller, 2012). Icke-finansiella utfall hos hybrida företag är därför viktigt att studera 

främst pga att intresset för utfall hos hybrida företag har ökat på senare år i samband 

med introduktionen av New public management (Ter Bogt & Scapens, 2012) inom den 

privata sektorn, samt att finansiella utfall inte är lika relevanta för hybrida företag 

(Adcroft & Willis, 2005; Gazley et al., 2010; Williams, 2011). 

 

Alla bolag, inklusive de hybrida bolagen, har finansiella mål och budget restriktioner 

som ska hållas. Det är dock de hybrida bolagens primära syfte att tillgodose invånarnas 

behov genom att tillhandahålla dem resurser och tjänster som krävs (Smith & Umans, 

2013). Fokus för de hybrida bolagen ligger därmed i att förbättra styrning och service 

för att kunna förbättra nyttan för allmänheten (Moore, 1995). Hartley (2005) menar att 

historiskt sett har det funnits skepticism kring innovation inom den offentliga sektorn. 

Innovation inom sektorn har dock ökat markant, speciellt efter Andra världskriget. 

Hartley (2005) lyfter fram olika exempel på hur kommunal/statlig innovation kan bidra 

till allmännyttan. Innovation kan leda till nya produkter som exempelvis nya instrument 

till sjukhus, samt effektivare tjänster i form av onlinedeklaration (Hartley, 2005).  

Som vi tidigare har nämnt så är ambidextri en av antedecentierna till innovation (March, 

1991; Smith & Umans, 2013). Genom att studera hur mångfald påverkar ambidextri är 

det således dem positiva aspekterna av mångfald som lyfts fram. Stahl et al. (2010) 

anammar en liknande strategi genom att tillämpa en Positive Organizational 

Scholarship (POS) för att utforska de positiva effekterna av mångfald. POS fokuserar på 

att studera mekanismer, händelser, etc. för att presentera positiva och oväntade resultat i 

sin forskning. De positiva effekterna av mångfald som Stahl et al. (2010) presenterar är 

ökad innovation som beror på skillnader i mentalitet, tankesätt och erfarenhet som 

människor från olika kulturer har. Mångfald har även en positiv effekt på övriga 

medlemmar inom grupper med kulturell mångfald i form av ökad känsla av variation 

och personlig utveckling (Stahl et al., 2010). 

Genom att studera mångfald och ambidextri så behåller vi fokus på de hybrida bolagens 

primära syfte som är att tillgodose invånarnas behov genom att tillhandahålla de tjänster 

som krävs (Smith & Umans, 2013). Att tillfredsställa allmänheten är därför en viktig 
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utfall för de hybrida bolagen, som kan uppnås genom innovation som leder till nya 

produkter, tjänster och lagar. 

Men även om finansiella utfall inte är de hybrida bolagens primära syfte (Miller, 2002), 

så är det dock viktigt att påpeka att finansiella utfall inte bara kan ignoreras. Som 

tidigare nämnt har alla bolag, inklusive de hybrida bolagen, ekonomiska mål och 

restriktioner som ska respekteras. Även om de hybrida bolagens primära syfte är att 

tillfredsställa allmänhetens behov (Smith & Umans, 2013), så är finansiella utfall ändå 

viktiga för dessa bolag. Detta med tanke på att om det går dåligt för de hybrida bolagen 

finansiellt så drabbas även allmänheten av det. Vi anser däremot att innovation har en 

stor påverkan även på finansiella utfall i hybrida bolag, i form av exempelvis sparade 

ekonomiska resurser. Ett exempel är inkomstdeklarationer som idag kan göras över 

internet, vilket möjliggör att de hybrida bolagen sparar på sina ekonomiska resurser 

genom t.ex. mindre utskick av pappersblanketter, mindre administrativt arbete, etc.  Det 

leder till att vi primärt fokuserar på icke-finansiella utfall i form av ambidextri samtidigt 

som vi inte ignorerar de finansiella målen. 

En faktor som påverkar företags utfall är sammansättningen av styrelsen och TMT (top 

management team) (Smith & Umans, 2013). TMT består av företagets högst rankade 

chefer där företagets VD och de chefer som VD:n själv har valt ut till teamet, 

exempelvis ekonomichefen, produktionschefen etc. ingår (Sapp, 2008). Styrelse och 

TMT ingår i s.k. upper echelons, vilket består av människor som har makten att påverka 

företags prestation och utfall (Hambrick & Mason, 1984), detta genom att ha hand om 

strategi och beslutsfattande inom företaget (Huse, 2007). Enligt Umans (2012) så är det 

styrelsemedlemmarna, med hjälp av TMT, som utformar företagets strategi och 

beslutsfattande, som sedan ska implementeras av TMT. TMT består som nämnt ovan av 

bolagets ledande befattningshavare som t.ex. VD och chefer, alltså personer som har 

hand om företagets dagliga verksamhet (Sapp, 2008). TMT träffas dessutom mer 

regelbundet jämfört med styrelsen, och spenderar mer tid till att formulera och 

implementera strategier (O’Reilly, Snyder & Boothe, 1993). Enligt Umans (2012) så är 

det styrelsen som fördelar resurser och bestämmer strategin medan TMT är de som 

tolkar och ansvarar för hur resurserna ska användas och hur strategin ska 

implementeras. Styrelsen är därmed inte lika insatt i företagets dagliga verksamhet, 

vilket leder till att en stor del av strategiimplementeringen och inverkan på företags 

utfall faller på TMT (O’Reilly, Snyder & Boothe, 1993). Om företags utfall blir positiv 
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eller negativ beror också på interaktionen mellan TMT medlemmarna som kännetecknas 

som TMT-processer, ett begrepp som exempelvis inkluderar social integration, 

kommunikation och konflikter mellan teamets medlemmar (Smith et al. 1994). 

Beträffande TMT:s stora inverkan på företags utfall, främst pga av den viktiga roll som 

TMT har i den dagliga verksamheten och strategiimplementeringen inom ett företag 

(Fama & Jensen, 1983), samt den betydelse som TMT-processer har på företagets utfall 

(Smith et al. 1994) kommer uppsatsen således att fokusera på TMT och TMT-processer 

inom hybrida företag. 

 

Med tanke på att TMT:s val av strategi påverkar företags utfall (O’Reilly, Snyder & 

Boothe, 1993; Umans, 2012) så är det därför intressant att studera de bakomliggande 

faktorerna kring TMT:s strategival. Knight et al. (1999) menar att det är TMT - 

medlemmarnas sätt att insamla och hantera information samt att rationellt fatta beslut 

som bidrar till TMT:s strategiska val, vilket i sin tur gör att hela teamet inverkar på 

företagets utfall. Enligt Hambrick & Mason (1984) påverkas sättet som alla cheferna i 

teamet hanterar information och resonerar på av deras demografiska bakgrund. Det är 

därför den demografiska mångfalden i TMT spelar en viktig roll i företagets utfall 

(Hambrick & Mason, 1984). Logiken ligger i att det exempelvis inte är VD:n själv som 

har den största inverkan på företagets utfall, utan det är alla chefer i hela TMT som 

inverkar störst på utfall (O’Reilly, Snyder & Boothe, 1993; Umans, 2012). Dessutom är 

varje TMT - medlem bunden av sin egen rationalitet, dvs. medlemmarna har alla 

individuella uppfattningar om t.ex. framtida händelser eller kunskap och konsekvenser 

kring olika valmöjligheter, detta innebär med andra ord att sättet att hantera och tolka 

information på varierar individuellt hos varje medlem (Cyert and March, 1963; March 

and Simon, 1958; Umans, 2012). Vidare menar March & Simon (1958) att varje 

individs rationalitet formas av deras individuella livserfarenheter, av den orsaken kan 

chefernas ageranden inom TMT förklaras av deras demografisk bakgrund.  

Därför menar Hambrick & Mason (1984) att TMT - medlemmarnas individuella 

demografiska bakgrunder formar deras rationalitet och därmed deras agerande inom 

teamet. Vilken rationalitet hela TMT har beror därför på vilken sammansättning av 

chefer man har i teamet. Det är p.g.a. dessa anledningar som demografisk mångfald i 

TMT spelar en viktig roll för företags utfall (Hambrick & Mason, 1984). 
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Nielsen (2010) menar dock att termen mångfald saknar någon direkt definition och 

avser flera olika aspekter som exempelvis ålder, kön, nationalitet, etnicitet, etc. Vidare 

menar Williams & O’Reilly (1998) att olika typer av mångfald påverkar varje individs 

resonemang vid beslutsfattande och agerande på olika sätt. 

I en tidigare studie som Hambrick et al (1998) har gjort på kulturens (etnicitet och 

nationalitet) inverkan på individers agerande i TMT, framgick det att individens kultur 

påverkar fyra karaktärsdrag som alla har en inverkan på dennes beslutsfattande. 

Värderingar (values) är ett sådant karaktärsdrag, och enligt England (1975) står 

nationalitet/etnicitet för  30-45 % av variationen av chefernas värderingar. Värderingar, 

enligt Hofstede (1984), definieras som individens tendens att föredra vissa tillstånd 

framför andra. Värderingarna som påverkas mest av nationalitet/etnicitet kan 

exempelvis vara individernas benägenhet att vara mer maskulina/feminina, att föredra 

att jobba mer självständigt eller i grupp, samt förhållningssätt till osäkerhet (Hofstede, 

1980, 1991; England, 1975). Kognitiva scheman (cognitive schema) beskriver en 

individs kunskap, antaganden samt uppfattning av de händelser som sker kring honom 

(Lord & Foti, 1986). Individer med diverse nationell/etnisk bakgrund skiljer sig på det 

sättet att de besitter olika kunskaper, gör olika antaganden samt uppfattar samma 

händelser olika pga sin nationella bakgrund. Ett annat karaktärsdrag som påverkas av 

individens nationalitet/etnicitet är dennes uppförande (demeanor), t.ex. skillnader i 

ögonkontakt, punktlighet och fysisk reaktion på emotionell stimulans (Wolfgang, 1984; 

Hall, 1983). Det sista karaktärsdraget som enligt Hambrick et al. (1998) påverkas av 

nationalitet/etnicitet är individens språk (language). Det gäller inte bara individens 

modersmål utan inkluderar även andra språk som individen är benägen att kunna. 

Exempelvis, menar Hambrick et al. (1998), att det är väldigt vanligt att européer är 

flerspråkiga jämfört med amerikaner, som oftast endast kan engelska. Samtidigt är det 

väldigt ovanligt att européer är kunniga inom mandarin eller något annat östasiatiskt 

språk, medan japaner är mer benägna att kunna mandarin. Det är således uppenbart att 

en individs nationella/etniska bakgrund påverkar dennes språkkunskap. Gudykunst 

(1991) menar att språkkunskap och dialekt är direkt relaterade till delaktigheten som en 

individ känner till multinationella grupper samt den typen av inflytande som individen 

kan utöva inom denna typ av grupp. De fyra karaktärsdragen påverkar således en 

persons sätt att uppfatta och hantera information (Hambrick et al., 1998). 
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Det i sin tur innebär att individernas kulturella bakgrund, som innefattar nationalitet och 

etnicitet, påverkar deras sätt att resonera kring strategiska val och har en inverkan på 

dynamiken i TMT, vilket medför att kulturell mångfald i TMT påverkar företagets utfall 

(Hambrick et al, 1998).  

 

Tidigare studier (t.ex. Gong, 2006; Elron, 1997) visar dock att kulturell mångfald i TMT 

ger både positiva (Gong, 2006) och negativa (Elron, 1997) effekter på utfall hos företag. 

Teoretiska studier indikerar att kulturell mångfald leder till en positiv effekt och 

prestation genom att mångfald bidrar till ökad kreativitet och innovation (Östergaard, 

2010), medan empiriska studier indikerar att kulturell mångfald leder till en mindre 

positiv effekt och prestation p.g.a. de problem som är förknippade med grupprocesser 

som exempelvis brist på kommunikation och ökad risk för konflikter (Jackson et al., 

2003; Umans, 2012). En orsak till de skillnader som observerats mellan teoretiska och 

empiriska studier inom TMT är faktumet att teoretiska studier ignorerar grupprocesser, 

medan empiriska studier inkluderar dessa processer. Det leder därmed till den 

ovannämnda variationen i resultat vad gäller kulturell mångfald inom TMT:s inverkan 

på företagets utfall (Umans, 2009). Det finns generellt väldigt få studier om TMT som 

fokuserar på dess processer (Umans, 2012). Forskare brukar vanligtvis undvika att 

studera TMT-processer p.g.a. komplexiteten att mäta dessa. Processerna anses därför 

vara dolda i företagets svarta låda (black box) (Lawrence, 1997; Ahrens & Khalifa, 

2013; Pfeffer, 1983; Umans, 2012). Vår studie följer samma spår som de empiriska 

studierna (Jackson et al., 2003; Umans, 2012) då vi också inkluderar grupprocesser i 

studien. Vi gör detta genom att studera TMT-processer, vilket innebär att vår studie 

även bidrar med att öppna den svarta lådan som forskare vanligtvis undviker att öppna, 

då vi studerar på vilket sätt etnicitet påverkar TMT-processer samt hur skillnader i 

TMT-processerna påverkar icke-finansiella utfall. 

 

Tidigare studier (Umans, 2008; Elron, 1997; Nielsen & Nielsen, 2012) tar oftast inte 

hänsyn till enbart etnicitet, utan inkluderar även nationalitet och studerar hur det 

påverkar företags processer och utfall. Anledningen är främst att enbart etnicitet är svårt 

att definiera och mäta (Hambrick, 1998). Ändock är etnicitet enligt Hambrick (1998) en 

väldigt viktig del av en individs kultur, vilket har lett till att vi fokuserar på endast 

etnicitet som variabel. Faktumet att vi väljer att exkludera nationalitet beror på att vi 

förväntar oss ett större samband mellan etnicitet och en individs värderingar, kognitiva 
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scheman, uppförande och språk. Ett exempel på det är asylsökande som beviljas 

uppehållstillstånd och därmed är medborgare i en viss nation. Det betyder dock inte att 

individen automatiskt anammar värderingar eller uppföranden som vanligtvis 

förknippas med den specifika nationen som denne är medborgare i, det är istället dennes 

etniska bakgrund som speglas i dennes uppförande och värderingar. Tidigare har det 

funnits en brist på studier som bara berör etnisk mångfald inom TMT då det tidigare 

mest förekommit nationell mångfald mer än etnisk mångfald i Sverige (Umans, 2009; 

Umans, 2012). Men idag är Sverige mer etniskt diversifierat främst pga den stora vågen 

av asylsökanden och arbetskraftsinvandringen (Wennesjö & Raneke, 2013). Etnisk 

mångfald torde vara särskilt förekommande i den offentliga sektorn eftersom ett 

multikulturellt samhälle torde reflekteras i den offentliga sektorn (Groeneveld & 

Verbeek 2012), något som torde vara fallet även i Sverige med tanke på att ca 14 % av 

den totala befolkningen utgörs av invånare med utländsk bakgrund (SCB, 2008). 

Våra förväntningar på ett större samband mellan etnicitet och en individs värderingar, 

kognitiva scheman, uppförande och språk, samt brist på studier om etnicitet inom TMT 

har motiverat vårt val av avgränsning till enbart etnicitet. 

 

 

1.3 Frågeställning 

Vår problemdiskussion mynnar ut i följande frågeställning: 

Hur påverkar etnisk mångfald i TMT icke-finansiella utfall i hybrida företag? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att förklara hur etnisk mångfald i TMT påverkar icke-finansiella utfall i 

hybrida företag. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1: Introduktion 

 Första kapitlet innehåller en kort bakgrundspresentation samt en problemdiskussion 

som sedan mynnar ut i uppsatsens frågeställning och syfte. Första kapitlet innehåller 

även en kort disposition av de olika delarna av arbetet. 

 

Kapitel 2: Metod 

Andra kapitlet innehåller en presentation av metod som beskriver hur uppsatsens syfte 

ska uppnås. Metodkapitlet består utav en kort introduktion till kapitlet, kunskapssynen 

som uppsatsen är baserad på, en redogörelse av uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats 

samt vilken forskningsstrategi som är mest passande för att åstadkomma uppsatsens 

syfte. 

 

Kapitel 3: Institutionalia 

I tredje kapitlet redogörs vilka lagar och regler som huvudsakligen gäller för bolag 

verksamma inom den offentliga sektorn. 

 

Kapitel 4: Definition 

Inom det fjärde kapitlet presenterar vi definitionen av TMT och hur vi har definierat 

etnicitet.  

 

Kapitel 5: Teoretiskt ramverk 

Femte kapitlet används till att presentera den teoretiska referensramen som används. 

Teorierna kommer sedan leda till våra hypoteser. 

 

Kapitel 6: Empirisk metod 

Sjätte kapitlet innehåller en genomgång av den empiriska metoden. Vår empiriska 

metod innehåller vår undersökningsmetod, tidshorisonten, presentation av 

datainsamligen, urvalsmetoden, operationaliseringen, reliabitet och validitet samt 

generaliserbarheten. 

 

Kapitel 7: Empirisk analys 

Inom kapitel sju presenteras och analyseras de empiriska resultaten som vi sedan 

använder som underlag för att bekräfta eller förkasta hypoteserna. 
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Kapitel 8: Resultat och slutsats 

Sista kapitlet används till att presentera uppsatsens resultat och slutsats. Därefter 

diskuteras teoretiska och praktiska bidrag, samt förslag till fortsatt forskning inom 

ämnet. 
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2. Metod 

2.1 Introduktion 

Metodkapitlet innehåller en presentation av metod som beskriver hur uppsatsens syfte 

ska uppnås. Metodkapitlet består utav kunskapssynen som uppsatsen är baserad på, en 

redogörelse av uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats samt vilken forskningsstrategi 

som är mest passande för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

2.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Som tidigare stipulerats är syftet med vår uppsats är att undersöka hur mångfald i TMT 

påverkar icke finansiella utfall i hybrida bolag. Vi utgår ifrån en deduktiv ansats som 

innebär att man utgår ifrån kunskapen eller teorin kring ett visst ämne för att härleda, 

eller deducera, hypoteser som sedan empiriskt granskas (Bryman & Bell, 2003). Vi 

väljer en deduktiv ansats eftersom vi anser att det finns omfattande litteratur kring de 

teorier vi använder till vår uppsats. Det gynnar därför vår uppsats att använda den 

befintliga teorin och forskningen till att generera våra hypoteser som sedan ska testas 

utifrån det empiriska materialet (Bryman & Bell, 2003). 

Vi väljer därmed att inte utgå ifrån en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att 

man utifrån egna observationer och forskningsinsatser genererar en teori (Bryman & 

Bell, 2003). Som nämns ovan anser vi att det redan finns en betydelsefull samling 

teorier och forskning att utgå ifrån. En induktiv ansats fokuserar på att vi själva utför en 

omfattande datainsamling och observerar generella mönster utifrån den (Bryman & 

Bell, 2003), något som vore tidskrävande sett till vår tidsram. Därför har vi valt att utgå 

från en deduktiv ansats. 

 

2.3 Kunskapssyn 

Då vi utgår från en deduktiv ansats är vi objektiva i konstruktionen av både det 

teoretiska ramverket och den empiriska studien. Om vi istället hade utgått från en 

induktiv ansats så hade vi varit mer subjektiva i sammanställningen av det teoretiska 

ramverket och den empiriska studien. Därför utgår vår uppsats ifrån en positivistisk 

kunskapssyn som innebär att vi är värderingsfria, dvs. objektiva i forskningen (Bryman 

& Bell, 2003). Vår uppsats är baserad på den positivistiska kunskapssynen eftersom vi 

använder oss av redan existerande teorier, som vi själva inte kan påverka med 

personliga åsikter, dessa inkluderar New Public Management, beteendeteorier inom 
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företagsledning och upper echelonperspektivet. I enighet med dessa teorier så kommer 

vår empiri att analyseras utifrån statistiska modeller för att åskådligöra olika samband. 

 

2.4 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman & Bell (2003) finns det två forskningsstrategier som en uppsats kan 

anamma, nämligen; kvantitativ och kvalitativ. Vi kommer att använda oss av en 

kvantitativ metod vid datainsamlingen. Bryman & Bell (2003) betonar faktumet att en 

kvantitativ studie skall vara deduktiv samt införliva ett naturvetenskapligt 

(positivistiskt) tillvägagångssätt. Vi använder en deduktiv ansats och en positivistisk 

kunskapssyn inom vår uppsats och vi kommer behöva samla in en stor kvantitet data för 

att göra generalisering möjligt, samt härledning av hypoteser utifrån befintliga teorier 

som sedan prövas genom ett naturvetenskapligt tillvägagångssätt, därför anser vi att det 

är lämpligt för oss att använda en kvantitativ forskningsstrategi till att åstadkomma 

uppsatsens syfte (Bryman & Bell, 2003). Användningen av en kvantitativ 

forskningsmetod till att besvara uppsatsens syfte styrks ytterligare i samband med att 

andra studier om TMT har tillämpat metoden (bl.a. Umans, 2012; Smith & Umans, 

2013; Östergaard, 2010). Den kvantitativa undersökningen i vår studie består av 

enkätutskick till svenska hybrida bolag. Detta för att samla in en stor mängd data som vi 

sedan använder till våra tester. 

2.5 Val av teori 

Tididgare studier visar att demografiskt och kulturellt mångfald inom TMT har en 

påverkan på företagsutfall (bl.a. Hambrick & Mason, 1984; Umans, 2012). De tidigare 

studierna har dock uppvisat blandade resultat på den demografiska och kulturella 

mångfaldens påverkan på företagsutfall. Det beror på att de flesta studier om TMT:s 

påverkan på utfall ignorerar TMT-processer, vilket innebär att dessa processer kan anses 

vara dolda i företagens svarta låda, medan andra studier inkluderar dessa processer. I 

vår studie ämnar vi att fortsätta inom samma spår som dem studier som inkluderar 

TMT-processer och därmed kunna öppna denna svarta låda. Dessa tidigare studier har 

utförts inom den privata sektorn, som är vinstdrivande, och fokuserar som sagt på den 

demografiska och kulturella mångfaldens påverkan på utfall. I vår studie fokuserar vi på 

bolag inom den offentliga sektorn och bara på den etniska mångfaldens påverkan på 

utfall. 
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Då vi studerar den etniska mångfalden inom TMT:s påverkan på icke finansiella utfall 

inom hybrida företag genom att även inkludera TMT-processer, så blir teorier som 

beteendeteorin och upper echelon perspektivet relevanta i vår studie. Dessa teorier är 

bolagsstyrningsteorier som i vanliga fall används i studier inom den privata sektorn, 

men tack vare New public management (som innebär att styrningsmetoder som används 

inom den privata sektorn även idag används inom den offentliga sektorn) är dessa 

teorier tillämpbara till vår studie. 

 

2.6 Källkritik 

Enligt Jacobsen (2002) är problemet med den deduktiva ansatsen att författaren 

använder den empiriska undersökningen till att finna empiriska bevis för att styrka 

studiens teorier. Det innebär att författaren riskerar att bli subjektiv och designa sina 

enkätfrågor eller utföra sin studie så att författarens förväntningar uppfylls. Vi har 

undvikit att subjektivt påverka resultaten genom att vi designat vår enkät utifrån tidigare 

studier. 

Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar som källor för att på så sätt garantera att våra 

källor är tillförlitliga och objektiva. Vi har vid inhämtning av statistisk information 

använt oss av Statistiska Centralbyrån, vilket ytterligare minskar risken för subjektivism 

och  otillförlitlighet. 

Vi har dock i vissa fall även använt oss av artiklar och dokument från organisationer, 

vilket innebär att det finns en risk för att dessa källor har en viss partiskhet och därmed 

trovärdighetsproblem.     
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3. Institutionalia 

3.1 Kommunala bolag 

Enligt Sveriges Kommun och Landsting (SKL, 2006) består en stor del av den 

kommunala och landstingsdrivna verksamheten av aktiebolag. Kommunala bolag har 

oftast aktieägare som kan utöva ett dominerande inflytande över företaget, vilket skiljer 

dem från aktiemarknadsbolag. Syftet är att kommunen, genom att vara aktiva ägare och 

ställa krav på bolaget, skyddar sina och medborgarnas intressen. Bolagens ekonomiska 

utveckling spelar en stor roll för kommunens ekonomiska välmående, men det är 

samtidigt viktigt att bolagens primärt drivs av ambitioner om att ge medborgarna en god 

livssituation (SKL, 2006). Det lyfts även fram i 2 kap. 7 § i Kommunallagen (1991:900) 

som dikterar att kommunala bolag ska drivas utan vinstsyfte och fokusera på att 

tillhandahålla allmännyttiga tjänster och anläggningar till kommunens medlemmar. För 

att företaget ska kunna drivas utan vinstsyfte dikterar 8 kap 3c § Kommunallagen 

(1991:900) att kommun och landsting inte får ta ut högre avgifter än vad det kostar att 

tillhandahålla tjänsterna. Aktiebolag anses enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen verka för 

att ge avkastning för sina ägare. Det är som vi tidigare nämnt inte deras primära mål, 

som är att skapa nytta för medborgarna, och ska således uttryckas i bolagsordningen för 

att det ska gälla (3 kap. 17 §, Kommunallagen 1991:900). 

Enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen ska styrelsen ansvara för bolagets angelägenheter i 

enlighet med gällande lagar och regler som gäller. Styrelsen ska fastställa 

verksamhetens strategi, ledningens effektivitet, följa upp och kontrollera VD:ns 

förvaltning, informera kommunfullmäktige om kommande ärenden som bolaget ska ta 

ställning till, samt se till att bolagets utveckling och ekonomiska situation finns 

tillgänglig för alla aktieägare och andra intressenter (SKL, 2006). Styrelsen ska även se 

till att det finns kontroll av att bolaget följer de lagar och regler som gäller (SKL, 2006).  

VD:n är enligt SKL (2006) syssloman i förhållande till bolaget, vilket innebär att denne 

är är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att ta tillvara på 

bolagets intresse på bästa möjliga sätt. Enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen ska VD:n, 

enligt styrelsens riktlinjer, sköta den löpande förvaltningen samt se till att bolagets 

bokföring och medelförvaltning tas om hand på ett tryggt sätt. Det är även VD:ns 

uppgift att tillgodose styrelsen med information om bolagets verksamhet för att på bästa 

möjliga sätt bistå styrelsen i sitt arbete (SKL, 2006). 
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4. Definition 

4.1 TMT & Etnicitet 

Definitionen av Top Management Team (TMT) varierar mellan olika studier.  En 

definition som introducerats av Pettigrew (1992)  är företagets ledningselit (managerial 

elites) som syftar till olika grupper av befattningshavare med en strategisk och ledande 

position inom företaget. Hambrick & Mason (1984) preciserar sig ytterligare i sin 

definition och menar att top management team består av den dominanta koalitionen 

inom en organisation, vilket enligt Finkelstein & Hambrick (1996) består av en liten 

grupp innehållandes de tre till tio mest inflytelserika ledarna inom organisationen. 

Jackson (1992) och Umans (2012) menar vidare att TMT inte alltid behöver bestå av de 

mest inflytelserika ledarna, utan kan även inkludera medlemmar som VD:n väljer från 

andra positioner inom organisationen. 

 

Studier på TMT har visat att mångfald inom TMT har en inverkande effekt på 

organisationella utfall (Gong, 2006; Elron, 1997). Effekten som mångfald inom TMT 

har på kommunala bolag är att det leder till delning av nya idéer och tankar samt bidrar 

till en högre grad av innovation (Stahl et al., 2010; Hartley, 2005; Smith & Umans, 

2013). Etnisk mångfald bidrar således också till dessa effekter. Etniska grupperingar 

definierades inledningsvis som personer från andra länder (Yin, 1973), men enligt 

(Capeheart, 2003) så behöver inte etniska grupper härstamma från samma länder. Det är 

istället det gemensamma politiska eller kulturella ursprunget som dikterar den etniska 

grupperingen (Capeheart, 2003).  Kultur är enligt Hambrick et al. (1998) uppdelad i två 

delar, nämligen; etnicitet och nationalitet. Vidare menar Hambrick et al. (1998) att den 

variationen i etnicitet och nationalitet leder till skillnader i fyra karaktärsdrag hos 

individen. Dessa karaktärsdrag är värderingar, kognitiva scheman, uppförande och 

språk. Det torde dock vara väldigt svårt att definiera etnicitet som någon form av 

variationen i just värderingar, kognitiva scheman eller uppförande. Det beror främst på 

att dessa karaktärsdrag påverkas av många fler variabler, något som framgår i faktumet 

att endast 30-45% av variationen av individers värderingar beror på deras 

etnicitet/nationalitet (England, 1975). Det innebär således att ca. 55-70% variationen av 

en individs värderingar beror på andra faktorer som inte inkluderar etnicitet. 

Ovanstående argument torde gälla för kognitiva scheman och uppförande också 

eftersom det är omöjligt att exkludera andra faktorer än etnicitet kan påverkar 

variationen i individens kognitiva scheman och uppförande. Andra faktorer som 
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möjligtvis kan påverka variationen i kognitiv schema och uppförande torde exempelvis 

vara socialt umgänge och tidigare upplevelser. Språket, närmare bestämt modersmålet, 

torde därför vara en mer lämpbar indikator på en individs etnicitet. Det beror på att 

modersmålet är det första språket som en individ lär sig och tyder således på att 

individen har växt upp i ett hem där modersmålet talas och definierar därför individens 

enticitet, då modersmålet är inget som har påverkats av yttre faktorer än individens egen 

etnicitet. Det är även ett beprövat sätt att mäta etnicitet, då tidigare forskning (Umans, 

Collin & Tagesson, 2008; Umans, 2012) använt modersmål som en av variablerna till 

att mäta individers etnicitet. 
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5. Teoretisk ramverk 

5.1 Offentliga sektorn 

Offentliga sektorn är bestående av företag och institut vars primära syfte är att 

tillgodose invånarnas behov av allmänna tjänster i en viss kommun eller region (Smith 

& Umans, 2013). Majoriteten av den kommunala tjänstesektorn, ca 69 % av den totala 

arbetsstyrkan, sysselsätts inom vård och omsorg samt skolor och förskolor (SKL, 2012). 

På Sveriges Kommun och Landstings hemsida (2014) står det ”Kommunerna styrs av 

politiker som valts direkt av medborgarna”. Det är således medborgarna som bestämmer 

hur den kommunala administrationen bör se ut. Samtidigt menar Groeneveld & Verbeek 

(2012) att ett multikulturellt samhälle bör reflekteras i den offentliga sektorn, något som 

bör vara fallet även i Sverige med tanke på att ca 14 % av den totala befolkningen 

utgörs av invånare med utländsk bakgrund (SCB, 2008). 

 

Som tidigare nämnts drivs privata och offentliga bolag inte alltid av samma ambitioner 

och mål. Det är den offentliga sektorns ansvar att tillgodose behovet av tjänster till 

allmänheten, såsom vård och omsorg (Smith & Umans, 2013). Den privata sektorn drivs 

däremot, även i ämnen såsom mångfald, av ekonomiska motiv (Groeneveld & Verbeek, 

2012). Det är även ekonomiska mått som företaget fokuserar på vid 

prestationsbedömning. Företag inom den offentliga sektorn däremot har inga 

förutbestämda mått som kan användas för utvärdering av deras prestationer (Miller, 

2002). Samtidigt finns det ytterligare en viktig skillnad mellan privata och offentliga 

bolag, nämligen ägandet. Medan privata bolag oftast har kända ägare som har en direkt 

inverkan och kontroll över företaget är det svårare att identifiera ägarna för företag inom 

den offentliga sektorn (Miller, 2002). Naegelen & Mougeot (2011) menar att anställda 

inom den offentliga sektorns administration delar oftast en ideologisk bild med den 

regering eller partiet som de representerar och det leder således till att de ser sig själva 

som representanter för folket. Det leder till att de försöker maximera nyttan för 

invånarna istället för att, såsom många privata företag, maximera aktievärdet eller 

utdelning (Naegelen & Mougeot, 2011). Watson (2004) menar ökad mångfald och 

förståelse kring olika demografiska gruppers behov är en viktig del av att kunna 

förbättra den offentliga sektorn och de tjänster som allmänheten tar del av. 
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Representativ byråkrati är ett exempel på mångfald inom offentliga sektorn. Nazem 

Tahvilzadeh (2011) lyfter fram faktumet att det finns empiriska belägg för att närvaron 

av mångfald inom administrativa positioner inom offentliga sektorn kan ha en inverkan 

på beslut och utfall för offentliga bolag. Genom att ha olika grupper representerade 

inom offentliga administrativa ämbeten bidrar man till att dessa gruppers behov och 

demokratiska rätt respekteras. Ett exempel som lyfts fram av Nazem Tahvilzadeh 

(2011) är faktumet att studier i USA har visat medlemmar inom det amerikanska 

rättsväsendet (exempelvis poliser och domare) med minoritetsbakgrund agerar på ett 

rättvist sätt mot alla medlemmar av samhället och verkar därmed för ökad jämlikhet. 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att poängtera att ett multikulturellt lands befolkning 

torde reflekteras i den offentliga sektorn (Groeneveld & Verbeek, 2012). Det är 

befolkningens behov och tillgodoseendet av dessa som är det primära målet för den 

offentliga sektorn (Naegelen & Mougeot, 2011). Watson (2004) menar även att ökad 

mångfald och förståelse för olika grupper och deras behov är en viktig del av det. Det är 

såldes den offentliga sektorn som bör agera som en inspiration och en drivkraft vad 

gäller acceptans och implementering av mångfald inom administrativa positioner inom 

offentliga bolag. 

 

5.2 New Public Management 

New public management innebär att bolag inom den offentliga sektorn använder sig av 

styrnings och ledningsmetoder som är inspirerade från bolag inom den privata sektorn. 

Detta för att t.ex. prestation och effektivitet ska kunna förbättras hos de offentliga 

bolagen (Tomasson, 2009; ter Bogt & Scapens, 2012). Uppkomsten av NPM grundar 

sig i att offentliga bolag tidigare kritiserades för att inte vara tillräckligt organiserade, 

samt att inte visa något större intresse för deras klienter eller utfall (Williams et al., 

2012). Om de offentliga bolagen ville fortsätta att utvecklas och prestera ännu bättre, så 

var de tvungna att inte bara bry sig om politiska krafter, utan även visa hänsyn till 

marknadsmässiga och sociala krafter (Williams et al., 2012). Det krävdes att de 

offentliga bolagen förändrade deras sätt att styra och anamma en mer kundrelaterad och 

marknadsdriven styrning. Detta genom att bl.a. tillåta cheferna, som tidigare mest styrde 

efter formella regler, att vara mer flexibla i sin styrning samt styra på ett mer 

företagande vis (Williams et al., 2012). 
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NPM har förändrat de offentliga bolagens styrning, ledning och organisation genom att 

dessa bolag exempelvis mäter resultat samt utvärderar interna och externa prestationer, 

är mer benägna till att konkurrera med andra bolag, är mer marknadsorienterade och ser 

istället medborgarna som deras kunder, samt gått från en centraliserad styrning till en 

decentraliserad styrning med en klar hierarki och professionella chefer (ter Bogt & 

Scapens, 2012; Williams, et al., 2012; Trotta et al., 2011). Att offentliga bolag alltmer 

styrs som ett privat bolag syns t.ex. i styrningen inom olika universitet där 

professionella chefer såsom personalchefer och ekonomichefer är bland dem högst 

rankade i styrningshierarkin. Detta tillskillnad från den traditionella styrningen inom 

universitet där akademiker såsom lärare och doktorander varit dem som styrt 

universitetet (ter Bogt & Scapens, 2012). Ett annat exempel är att större fokus läggs på 

mätning av resultat och interna utvärderingar bland universiteten. Mätning av 

universitetens forskningsresultat genom t.ex. antalet publicerade forskningsartiklar i 

internationellt högt rankade forskningsjournaler, eller utvärdering i lärarprestationer 

genom exempelvis antalet studenter som tar examen och antal positiv feedback som 

lärarna får av studenterna har blivit allt viktigare (ter Bogt & Scapens, 2012). 

 

Sammanfattningsvis kan NPM förklaras som en samling av metoder för styrning och 

ledning hos företag inom den offentliga sektorn och där metoderna inspirerats av 

styrning och ledning hos privata företag. Detta för att öka de offentliga bolagens 

prestationer. NPM har även bidragit till att offentliga bolag lägger ett stort fokus på 

konkurrens inom marknader, interna och externa prestationsmått, samt upper echelons 

(ter Bogt & Scapens, 2012; Williams, et al., 2012; Trotta et al., 2011). Sedan 

introduktionen av NPM år 1980 så har intresset för studier om offentliga bolag och om 

mätningar på deras prestationer ökat i världens många länder (ter Bogt & Scapens, 

2012). Allt detta gör att NPM bidrar till en aktuell och intresseväckande synvinkel till 

vår studie. 
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5.3 Bolagsstyrning 

Som nämnts i föregående avsnitt så innebär introduktionen av New Public Management 

att styrningen, prestationen och effektiviteten hos bolagen inom den offentliga sektorn 

förbättras genom att de offentliga bolagen använder sig av styrnings och 

ledningsmetoder som är hämtade från den privata sektorn (Tomasson, 2009; ter Bogt & 

Scpaens, 2012). Detta medför att teorier inom bolagsstyrning (t.ex. agentteorin, 

beteendeteorin mm.), som normalt används i studier om företag inom den privata 

sektorn, även kan appliceras i studier om företag i den offentliga sektorn (Subramaniam 

et al., 2012). 

 

Bolagsstyrning inom den offentliga sektorn delas in i två olika delar: en formell del som 

innehåller bolagets ramverk, strukturer och processer, samt en informell del som 

innehåller bolagets kultur och beteendet hos anställda (Subramaniam et al., 2012). Hur 

väl ett bolag hanterar båda delarna tillsammans ses som en avgörande faktor gällande ett 

bolags framgång vid uppnående av uppsatta mål (Subramaniam et al., 2012). Vidare kan 

bolagsstyrning definieras som både ett forskningsområde och bestämmelser om hur 

bolag ska ledas och styras för att kunna uppnå uppsatta mål. Detta beroende på hur 

bolagets kultur, strategier och policys ser ut, samt hur relationen mellan ett bolags 

intressenter ser ut, t.ex. relationen mellan styrelse, ledning och anställda (Subramaniam 

et al., 2012). 

 

Som nämnts tidigare så är det ett bolags upper echelons som har hand om 

övervakningen, strategin och beslutsfattandet inom bolaget, vilket innebär att upper 

echelons spelar en viktigare roll kring hur väl bolagets mål uppnås (Hambrick & 

Mason, 1984; Umans, 2012). Med tanke på att vi tidigare i uppsatsen även tagit upp att 

det exempelvis är TMT medlemmarnas sätt att insamla och hantera information, samt 

att rationellt fatta beslut som bidrar till val av strategi (Knight et al., 1999), så blir därför 

bolagsstyrningsteorier som beteendeteorin inom bolag och upper echelonteorin 

tillämpbara till vår studie. 
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5.3.1 Beteendeteorin 

Innan beteendeteorin (behavioural theory of the firm) började appliceras inom 

bolagsstyrning så har forskningen inom bolagsstyrning dominerats av konventionella 

bolagsstyrningsteorier (Gavetti et al., 2012), där agentteorin varit mest framträdande 

(Huse et al., 2009). Kvantitativa studier på bolagsstyrning har främst fokuserat på input 

- output förklaringar (Ahrens & Khalifa, 2013), samt antaganden om fullständig 

information och vinstmaximering (Greve, 2008). Richard M. Cyert och James G. March 

påpekade därför år 1963 att teorier inom bolagsagerande (firm behaviour) och 

administration var väldigt marknadsorienterade med fokus på pris och kvantitet, och 

som oftast ignorerade samt inte riktigt kunde förklara bolagsstyrningsprocesser (Gavetti 

et al., 2012). Detta innebär att det finns intressanta och fundamentala frågor kopplade 

till bolagsagerande som konventionella teorier inte kan förklara, t.ex. beslutsprocesserna 

för prissättning, output eller intern resursallokering (Gavetti et al., 2012), och som 

därför anses vara dolda i bolagsstyrningens svarta låda (black box) (Ahrens & Khalifa, 

2013). Beteendeteorin applicerades för att kunna öppna den svarta lådan så att bolagets 

agerande kan förklaras som en följd av beslutsfattande processer (decision - making 

processes) hos individer och grupper inom bolaget (Gavetti et al., 2012). Ett bolags 

agerande beror inte bara på marknadsfaktorer, utan beror även på de processer som sker 

inom bolaget, och genom att visa hänsyn till beslutsprocesserna så får man en mer 

realistisk syn kring beslutsfattandet som leder till bolagets agerande (Gavetti et al., 

2012).  

 

Beteendeteorins ramverk består av att individer är bundna av sin rationalitet (bounded 

rationality) vilket innebär att vid beslutsfattande så är individer bundna/begränsade till 

deras kognitiva scheman och till den information som de har tillgänglig (Gavetti et al., 

2012; Argote & Greve, 2007; Huse, 2007; Huse et al., 2009). Individer strävar inte efter 

att vinstmaximera utan nöjer sig med alternativ som är tillräckligt tillfredsställande 

(satisficing), dvs. man väljer det första tillfredsställande alternativet istället för att sträva 

efter att finna det bästa möjliga alternativet (Gavetti et al., 2012; Huse, 2007; Huse et 

al., 2009). Individer, p.g.a. begränsning till sin rationalitet, har inte tillgång till all 

information och måste därför själva söka (search) efter ny information (Gavetti et al., 

2012; Huse, 2007). Individer tenderar, vid osäkerhet och problem, att basera lösningar 

på existerande regler och standardförfaranden (standard - operating procedures), dvs. 

individer vill helst basera sina handlingar på tidigare erfarenheter istället för prognoser 
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(Gavetti et al., 2012; Huse, 2007). Allt detta speglar sig i bolag på följande fyra 

koncept: 

 

1) Quasi - resolution of conflict: aktörerna, t.ex. chefer, leverantörer och arbetare, i ett 

bolag bildar koalitioner av grupper, där olika grupper och olika aktörer i grupperna har 

olika intressen och mål. Det innebär att man kommer fram till gemensamma beslut och 

konfliktslösningar genom politiska förhandlingar som tillfredsställer alla individer i 

gruppen eller grupperna, och inte för att beslutet eller lösningen är det bästa alternativet 

(Gavetti et al., 2012; Argote & Greve, 2007). 2) Uncertainty avoidance: ett bolags 

beslutsfattande aktörer tenderar till att fatta beslut eller driva bolagets dagliga 

verksamhet efter gamla rutiner eller existerande standarder, istället för att komma på 

nya sätt att driva bolaget (Gavetti et al., 2012; Argote & Greve, 2007). 3) Problemistic 

search: aktörer i ett bolag löser bolagets problem genom att söka efter lösningar som är 

tillräckligt tillfredsställande för dem själva och som inte alltid är tillfredsställande för 

bolaget. Det brukar spegla sig i att aktörerna oftast finner kortsiktiga lösningar för att 

kunna lösa problemen direkt och väljer att inte lösa problemen med hjälp av långsiktiga 

optimala lösningar (Gavetti et al., 2012, Argote & Greve, 2007). 4) Organizational 

learning: aktörerna brukar oftast lära sig de lösningar, reglerna och målen som har lett 

till förbättringar i bolaget (Gavetti et al., 2012; Argote & Greve, 2007).                  

De fyra koncepten inom beteendeteorin gör att förutsägelser och förklaringar till 

aktörers agerande inom organisationer kan göras på ett mer beteendemässigt realistiskt 

sätt. Detta i jämförelse med konventionella teorier, som använder sig av antaganden om 

optimala val och vinstmaximering för att förutsäga och förklara organisatoriska 

ageranden (Gavetti et al., 2012). 

 

Sammanfattningsvis kan beteendeteorin förklaras som en teori inom bolagsstyrning 

som, för att bättre förstå aktörers beslutsfattande, betonar beslutsfattandet som en 

process. Teorin lägger även stor vikt på att individer agerar och fattar beslut baserade på 

den egna rationaliteten. (Gavetti et al., 2012). 

 

5.3.2 Upper echelons perspektivet 

”The view taken here is that top executives matter” (Hambrick & Mason, 1984, 

sid.194). Det är den ståndpunkten som Hambrick & Mason (1984) presenterar i sitt 

försök att besvara den enkla frågan; vad är det som driver företag. Essentiellt sett finns 
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det två olika tankegångar, nämligen; idén om att (1)företag på något sätt styr sig själva 

eller blir styrda av händelser och faktorer i deras omgivning samt (2)upper echelons 

perspective som presenteras av Hambrick & Mason (1984). Upper echelons 

perspektivet menar att företagsledare fattar beslut och gör strategiska val utifrån egna 

tolkningar av den situationen som de själva och företaget befinner sig i. Strategiska val 

avser i det här fallet formella och informella beslut, betydelsefulla administrativa val 

(belöningssystem, företagsstruktur, etc.) och i allmänhet alla val som inte är 

operationella. Operationella val avser enligt Hambrick & Mason (1984) sådana val och 

beslut som är beräkningsbara, exempelvis lagerstorlek. 

 

För att kunna förstå varför företag agerar på ett visst sätt eller presterar vissa resultat 

måste man således enligt Hambrick (2007) studera de mest inflytelserika aktörerna 

inom bolaget, dvs. företagsledare. Företagsledare påverkas av sin erfarenhet 

(experience), värderingar (values) samt personlighet (personalities) (Hambrick & 

Mason, 1984; Hambrick, 2007). Det är dessa tre faktorer som påverkar deras filtrering 

av information i tre steg, nämligen; (1)field of vision, den delen av omgivningen eller 

företaget som lockar företagsledarens uppmärksamhet, (2)selective perception, den 

händelse eller informationen som man väljer att fokusera på inom valt område och 

(3)interpretation,hur de väljer att tolka information de samlar in (Hambrick & Mason, 

1984, Hambrick, 2007). 

 

Enligt upper echelons perspektivet är möjligt att kunna analysera en företagsledares 

strategiska val genom att observera hans eller hennes demografiska karaktärsdrag, 

exempelvis; utbildning, arbetsbakgrund, etc (Hambrick & Mason, 1984; Hambrick, 

2007). Nackdelen med den här typen av forskning är att fokus på demografiska faktorer 

lämnar den svarta lådan (the black box) outforskad (Lawrence, 1997), som i det här 

fallet representerar företagsledarens psykologiska och sociala processer. En annan viktig 

aspekt kring upper echelons perspektivet är fokuset som läggs på TMT istället för 

enskilda företagsledare såsom VD (Hambrick, 2007). Det är enligt Hambrick (2007) 

TMT-medlemmarnas interaktion som ligger till grund för de strategiska val som fattas.  
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Samtidigt har senare forskning visat att det är viktigt att beakta fördelningen av makt 

inom TMT samt medlemmarnas integration i olika diskussioner och beslut. Olika 

medlemmar har olika mycket makt inom beslutsprocessen samtidigt som vissa 

medlemmar inte inkluderas i vissa beslut pga begränsad kunskap kring ämnet 

(Hambrick, 2007). 

 

Genom åren har flera delar av upper echelons perspektivet raffinerats och förbättrats. 

Två nya aspekter har inkluderats för att förbättra förklaringsgraden mellan 

företagsledare och företagets strategiska val och prestationer (Hambrick, 2007). En 

faktor som påverkar företagsledningens inverkan på strategiska val och 

bolagsprestationer är graden av handlingsfrihet inom företaget (Hambrick, 2007). 

Handlingsfriheten påverkas i sin tur av omgivningen, företaget internt samt 

företagsledarens egna ambitioner. Den andra faktorn som påverkar beslutsfattandet är 

arbetsbördan som varje företagsledare får utstå. Företagsledare som utstår en tung 

arbetsbörda får enligt Hambrick (2007) mindre tid över till att samla in information och 

göra en noggrann analys av all fakta, vilket leder till att de blir tvungna att förlita sig på 

tidigare beslut och erfarenhet. 

 

5.4 Ambidextri 

Ambidextri inom företag är ett begrepp som på senare tid  fått allt större 

uppmärksamhet och ökat i intresse bland forskare som studerar organisationsteorier 

(Mattsson, 2013; Smith & Umans, 2013; Lubatkin et al., 2006). Ambidextri betyder 

egentligen att man är lika bra på att använda höger hand som vänster hand, men inom 

organisationsteorin betyder begreppet att företag är lika bra på att exploatera (exploit) 

befintliga resurser (intäktskällor och marknader) samtidigt som man kan utveckla och 

upptäcka (explore) nya resurser (intäktskällor och marknader), alltså ett företags 

förmåga att fokusera och lyckas på kort och lång sikt samtidigt (Mattsson, 2013; Smith 

& Umans, 2013; Lubatkin et al., 2006). 

 

Tidigare studier om organisationell ambedextri har mest studerats inom privata bolag 

(t.ex. Gibson & Birkinshaw, 2004); Umans, 2012; Lubatkin et al., 2006) Gibson & 

Birkinshaw (2004) menar att det alltid existerar en konflikt i form av en trade off på om 

företag ska fokusera mer på kort sikt (exploit), t.ex. problemlösning, implementering 

och produktion av befintliga resurser (March, 1991) eller på lång sikt (explore), t.ex. 
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söka, upptäcka och experimentera fram nya resurser (March (1991) och att företagen 

som överlever längst är de företag som lyckas förena trade offen och således kunna 

fokusera både på kort och lång sikt samtidigt (ambidextri). Logiken ligger i att företag 

som lägger för mycket fokus på att exploatera befintliga resurser inte hänger med i 

utvecklingen vad gäller exempelvis den senaste teknologin, tvärtom gäller företag som 

lägger för stor fokus på att upptäcka nya resurser då man istället inte kan implementera 

resurserna och omsätta de till intäkter (Smith & Umans, 2013). Hela 50% av svenska 

privata bolag går i konkurs och överlever inte inom en tioårsperiod p.g.a. att bolagen är 

dåliga på ambidextri (Mattsson, 2013). Ett exempel på detta är bolaget Facit AB som 

under 70-talet mycket framgångsrikt tillverkade mekaniska räkneapparater, men som till 

slut hamnade i ekonomisk kris p.g.a. att man inte hängde med i den tekniska 

utvecklingen och blev utkonkurrerat av företag från Japan som tillverkade billigare och 

enklare elektroniska räknare (Mattsson, 2013). 

 

Även om offentliga bolag vanligen inte går i konkurs, då de oftast överlever genom 

kapitaltillskott från staten (Mattsson, 2013) så är ambidextri ändå ett viktigt begrepp 

inom den offenltiga sektorn (Smith & Umans, 2013). Detta med tanke på att ambidextri 

visar hur väl företag kan utnyttja och upptäcka resurser, vilket i grund och botten 

handlar om hur väl företagen allokerar och använder sina resurser (Smith & Umans, 

2013). Det innebär således att ambidextri även är aktuellt inom den offentliga sektorn, 

då de offentliga bolagen strävar efter att utnyttja sina resurser med full kapacitet 

(Hartley, 2005) för att så effektivt som möjligt kunna tillgodose allmänhetens behov och 

tjänster (Smith & Umans, 2013). Det innebär således att studier om ambidextri i 

offentliga bolag är ett aktuellt ämne då det leder till en djupare förståelse om offentliga 

bolags resursallokering (Smith & Umans, 2013). Dessutom menar March (1991) att 

innovation är en av huvudutfallen av ambidextri inom organisationer, detta samtidigt 

som Hartley (2005) menar att en av de viktigaste utfall inom den offentliga sektorn är 

just företagens innovationsförmåga.  

 

Den allt större fokusen på offentliga bolags resursallokering (exploatera, exploit) och 

innovationsförmåga (upptäcka, explore) kan ytterligare styrkas med 

bolagsstyrningsteorier som vanligtvis behandlar privata bolag men som tack vare New 

public management (NPM) även kan behandlas inom den offentliga sektorn, p.g.a. den 

allt mer marknadsorienterade styrningen (ter Bogt & Scapens, 2012; Williams, et al., 
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2012; Trotta et al., 2011). NPM förespråkar därför att offentliga bolag ska använda en 

marknadsorienterad synvinkel till att identifiera behov och allokera resurser, samt att 

resurserna ska användas effektivt (Krohwinkel - Karlsson & Sjögren, 2008; Smith & 

Umans, 2013). Strategic management som just behandlar hur företag allokerar och 

använder sina resurser för att bemöta externa frågor som exempelvis kundbehov och 

konkurrens (Hörstedt, 2000) syftar till att offentliga bolag tjänar på att bl.a. förbättra 

marknadsföring och innovation (Smith & Umans, 2013). Pablo et al. (2007) menar att 

offentliga bolag vanligtvis inte konkurrerar med andra bolag om kunder och bör därför 

enligt resursberoendeteorin istället sträva efter att skapa, utveckla och förbättra resurser 

(Llewellyn & Tappin, 2003; Smith & Umans, 2013). Därför kan det argumenteras om 

att exploatering och upptäckande av resurser även gäller bolag inom den offentliga 

sektorn och genom att använda ambidextri som utfall så kan man därför förstå en av 

antecedentierna till innovation (Smith & Umans, 2013). 

 

Tidigare studier (t.ex. Gibson & Birkinshaw, 2004; Smith & Umans, 2013) visar att 

företagschefers ageranden och beslutsfattanden är viktiga antecedentier till exploatering 

och upptäckande av resurser, vilket således innebär att företagschefer spelar en viktig 

roll kring främjandet av ambidextri (Raisch & Birkinshaw, 2008; Smith & Umans, 

2013). Detta i sin tur innebär att ett sätt att studera hur chefernas ageranden och 

beslutsfattanden påverkar företags utfall inom den offentliga sektorn, kan göras genom 

att studera deras koppling till ambidextri inom offentliga bolag (Smith & Umans, 2013).  

 

5.5 Etnisk mångfald och dess inverkan på ambidextri 

Argumenten för förhållandet mellan etnisk mångfald i TMT och ambidextri är inspirerat 

av forskning om demografisk mångfald inom TMT och dess påverkan på utfall (Umans, 

2008; Erlon, 1997; Nielsen & Nielsen, 2012). Det beror främst på att de klassiska 

studierna kring mångfald fokuserar på demografisk mångfald samt faktumet att det i 

nuläget finns få studier som fokuserar på etniska/kulturella skillnader inom TMT 

(Umans, 2008; Erlon, 1997; Nielsen & Nielsen, 2012). Tidigare studier (Smith et al., 

1994; Elron, 1997; Miller et al., 1998; Umans, 2013) nämner att mångfald inom TMT 

har en negativ påverkan på kommunikation, samarbetsförmåga och beslutsfattande. 

Samtidigt finns det studier (ex. Pfeffer, 1983) som indikerar positiva utfall som följd av 

mångfald inom TMT. Dessa studier har dock exkluderat kommunikation, 

samarbetsförmåga och beslutsfattande p.g.a. komplexiteten att studera dessa variabler. 
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Teorier som berör demografiskt mångfald inom grupper menar att olikheter mellan 

gruppmedlemmar leder till svårigheter. Man menar att i homogena grupper så leder 

likheter till samarbete och delaktighet (O’Reilly et al., 1989; Tsui et al., 1992; Umans, 

2013) och att det är i grupper där mångfald finns som det leder till grupperingar och 

brist på samarbete (Umans, 2013). 

Enligt Pelled et al. (1996) leder tydliga demografiska olikheter inom TMT till en “vi 

mot dem” mentalitet som belyser skillnader mellan gruppmedlemmarna. Det i sin tur 

leder till minskad kommunikation bland medlemmarna samt en bristande kvalitet på 

informationen som delas mellan medlemmarna (Pelled et al., 1996). Detta beror enligt 

Umans (2013) på exempelvis splittringar i gruppen p.g.a demografiska skillnader bland 

medlemmarna, minskad samarbete, samt svårigheter att fatta gruppbeslut p.g.a. 

konkurrens mellan de olika demografiska grupperingarna inom TMT. 

 

Ambidextri, precis som vi nämnt i 5.4 Ambidextrikapitlet, är ett företags förmåga att 

fokusera på kort och lång sikt samtidigt genom att utnyttja befintliga resurser samtidigt 

som man upptäcker nya resurser (March, 1991; Smith & Umans, 2013; Lubatkin et al., 

2006). Svårigheterna som uppkommer med demografiskt mångfald inom grupper har en 

inverkan på ambidextri. Enligt Lubatkin et al. (2006) leder mångfald inom grupper 

oftast till brist på konfliktlösning, brist på diskussion av olika idéer och förslag, samt 

brist på gemensamma åsikter, uppfattningar och mål, vilket leder till minskad grad av 

ambidextri. 

Ambidextri är aktuell inom hybrida företag p.g.a. faktumet att dessa företag strävar efter 

att på bästa sätt tillhandahålla resurser och tjäna samhället (Smith & Umans, 2013). De 

hybrida företagen fokuserar därmed på att effektivisera nyttan för allmänheten genom 

att förbättra styrning och service (Moore, 1995). Enligt Hartley (2005) så kan detta 

göras genom en rad olika statliga innovationer. March (1991) lyfter fram faktumet att 

ambidextri är en av antecedentierna till innovation och det innebär att ambidextri på det 

sättet är även aktuell inom de hybrida företagen i den offentliga sektorn. 

 

Demografisk mångfald leder oftast till att subgrupper bildas inom gruppen, där 

medlemmarna skiftar fokus från att kommunicera och samarbeta inom gruppen till att 

primärt kommunicera och samarbeta inom medlemmarnas egna subgrupper (Pelled et 

al., 1996). Detta leder även till att medlemmarna i gruppen inte delar en gemensam 

strategi (Umans, 2013), vilket i sin tur leder till minskad ambidextri. Det beror på att 
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fokus på långsiktiga och kortsiktiga strategiska mål blir obalanserad, där exempelvis 

ena subgruppen lutar sig mer åt att fokusera på kortsiktiga mål medan andra subgrupper 

lutar sig mer åt långsiktiga mål (Umans, 2013). Mannix & Neale (2005) menar 

exempelvis att demografiskt homogena grupper är mer benägna till att fokusera på 

kortsiktiga mål. Demografiskt heterogena grupper är däremot mer benägna till att 

fokusera på långsiktiga mål, vilket i sin tur innebär att ambidextri är svåruppnåeligt 

inom företag med demografiskt mångfald i TMT. 

 

Enligt Hambrick (1998) är etnicitet en bestånddel av den kulturella identiteten hos 

individer som i sin tur är en demografisk beståndsdel. Den påverkar värderingar, 

kognitiva scheman, uppförande och språk. Etniskt mångfald i grupper påverkar 

ambidextri eftersom gruppmedlemmarna p.g.a. sina ovannämnda attribut har olika sätt 

att värdera och uppfatta händelser samt fatta beslut. Deras beteende kommer att skilja 

sig från övriga gruppmedlemmar och leda till svårigheter vid gemensamma 

beslutsfattande inom TMT. 

 

Vi anser därför att även att demografiskt mångfald i form av etnicitet inom TMT leder 

till en obalans i fokusen på kortsiktiga och långsiktiga mål, vilket innebär att det har en 

negativ påverkan på ambidextri inom hybrida företag. 

 

Det leder till att vår första hypotes formuleras som: 

H1: Etniskt mångfald inom TMT har en negativ inverkan på ambidextri inom hybrida 

företag. 
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5.6 Etnisk mångfald inom TMT och processer 

Med tanke på att det finns för få empiriska studier om beteendeintegration (behavioural 

integration) (Smith et al., 1994; Elron, 1997) och att det råder brist på studier om etnisk 

mångfald inom TMT (Umans, 2008; Erlon, 1997; Nielsen & Nielsen, 2012), så är 

argumenten i vår studie därför inspirerade av forskning om demografisk mångfald inom 

TMT (Smith et al., 1994; Elron, 1997; Miller et al., 1998; Umans, 2013). 

Beteendeintegration inom TMT består av: (1) kvantiteten och kvaliteten på 

medlemmarnas informationsutbyte, (2) medlemmarnas samarbetsförmåga och (3) 

medlemmarnas gemensamma beslutsfattande (Hambrick, 1994; Umans, 2012). Som vi 

har nämnt i argumentationen till hypotes ett så har demografisk mångfald bland 

gruppmedlemmar en negativ inverkan på samhörigheten inom TMT, vilket i sin tur 

leder till minskad kommunikation och bristande kvalitet på informationsutbyte mellan 

gruppmedlemmarna (Pelled et al., 1996). 

 

Forskningen inom mångfald i TMT har lett till både positiva och negativa utfall. 

Anledningen till detta är att vissa forskare exkluderat TMT processer i sina studier, 

vilket innebär att de lämnat företagets svarta låda outforskat (Milliken & Martins, 1996; 

Lawrence, 1997; Priem, Lyon & Dess, 1999; Nielsen, 2010). Men det finns empiriska 

studier som öppnat den svarta lådan och visat att grupprocesser i form av bl.a. konflikt, 

kommunikation och social integration inom TMT har en påverkan på företagets utfall 

(Knight et al., 1999; O’Reilly et al., 1993; Umans, 2008; Smith et al., 1994; Elron, 

1997). Vår studie följer samma spår och i studien så öppnar vi den svarta lådan inom 

hybrida företag genom att studera beteendeintegrationen inom TMT. Skillnader mellan 

processerna inom TMT och processerna inom andra grupper i företaget beror främst på 

att beslut inom TMT berör företagets strategiska val och måste beslutas gemensamt av 

medlemmarna (Finkelstein & Hambrick, 1996). Det innebär att TMT-medlemmarna är 

mer beroende av varandra och p.g.a. medlemmarnas ledande positioner inom 

organisationen och de tyngre besluten som teamet fattar, så bär TMT ett större 

gemensamt ansvar för företaget (Finkelstein & Hambrick, 1996). TMT-medlemmarna 

måste således kunna interagera väl med varandra och jobba som ett team (Hambrick, 

1994). Därför menar Hambrick (1994) och Umans (2012) att studier om TMT - 

medlemmarnas interaktion är mer komplext. Det beror på att  TMT ska studeras utifrån 

hur väl de jobbar som ett team, och för att kunna fånga komplexiteten i TMT-

medlemmarnas interaktion måste processerna analyseras med hjälp av ett 
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beteendeintegrerat koncept (concept of behavioural integration). Det ämnar att mäta 

graden av gruppmedlemmarnas gemensamma och kollaborativa interaktion (Hambrick, 

1994; Umans, 2012). 

 

Som nämnts tidigare så finns det brist på studier om etnicitet inom TMT (Umans, 2008; 

Erlon, 1997; Nielsen & Nielsen, 2012). Etnicitet är dock en bestånddel av den kulturella 

identiteten hos individer (Hambrick et al., 2008). Enligt Umans (2009) så har studier 

som har bedrivits om kulturell mångfald inom TMT kommit fram till likartade 

slutsatser, där t.ex. kulturell mångfald inom TMT leder till minskat social integration 

mellan gruppmedlemmarna, bristande kvalitet och kvantitet på informationsutbytet samt 

minskad samarbetsförmåga hos medlemmarna inom gruppen (Elron, 1997; Barsade et 

al., 2000). Det kan antas att graden av beteendeintegration hos TMT-medlemmarna 

inom hybrida bolag torde vara högre eftersom dessa bolag strävar efter att på bästa sätt 

tillhandahålla resurser och tjänster till samhället (Smith & Umans, 2013). För att uppnå 

dessa mål torde medlemmarna vara mer villiga att kommunicera och samarbeta med 

varandra. Detta för att medlemmarna delar det gemensamma målet att maximera nyttan 

för allmänheten. Men vi anser ändå att kulturell mångfald inom TMT verksamma i 

hybrida bolag leder till en lägre grad av beteendeintegration, då de kulturella 

skillnaderna är så starkt förklarande att det uppstår problem och lägre grad av 

beteendeintegration oavsett kontext. 

 

Vi anser därför att etniskt mångfald inom hybrida bolags TMT leder till minskat 

beteendeintegration, då “vi mot dem” mentaliteten som uppstår mellan olika etniska 

grupperingar inom teamet leder till minskat kvantitet och kvalitet på kommunikationen, 

minskat samarbete samt minskat förmåga till gemensamt beslutsfattande. Detta beror på 

att det även inom hybrida bolag bildas etniska subgrupper som skiftar fokus från att 

kommunicera och samarbeta inom gruppen, till att ha en konkurrerande attityd 

subgrupper emellan, och till att primärt kommunicera och samarbeta inom de egna 

subgrupperna (Pelled et al., 1996). 

 

Det leder till att vår andra hypotes formuleras som: 

H2: Etniskt mångfald inom hybrida bolags TMT har en negativ inverkan på graden av 

beteendeintegration. 
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5.7 Beteendeintegration (processer) inom TMT och ambidextri 

Som tidigare nämnt så strävar hybrida företag enligt Smith & Umans (2013) efter att på 

bästa möjliga sätt tillhandahålla resurser såväl som tjänster åt allmänheten. Moore 

(1995) menar att en viktig del av maximeringen av nyttan för allmänheten består av 

företags kompetens i att kunna förbättra styrning och service. 

March (1991) lyfter fram ambidextri som en av antecedentierna till innovation, något 

som enligt Hartley (2005) är direkt avgörande för hur förbättring av styrning och service 

kan uppnås.  

Innovation, och därmed ambidextri, har således blivit en viktig utfall för de hybrida 

företagen. 

 

Hambrick (1994) menar att det är upper echelons som påverkar företaget och dess utfall. 

Det är de som är ansvariga för resursfördelningen samt strategiska beslut och därmed är 

det TMT:s beslutsprocesser som inverkar på företagets grad av ambidextri. Även Raisch 

& Birkinshaw (2008) lyfter fram faktumet att företagsledare har en empiriskt bevisad 

roll i företagets strävan att uppnå ambidextri. Det är företagsledarnas handlingar och 

beslut som är en av de primära antecedenterna till utnyttjande av befintliga resurser, 

samt upptäckande av nya resurser (Gibson & Birkinshaw, 2004; Smith & Tushman, 

2005; Tushman & O’Reilly, 1996). Lubatkin et al. (2006) menar att befintlig forskning 

tyder på att TMT:s har en inverkan på ambidextri, det är dock svårare att förstå hur de 

inverkar på det. 

 

En förklaring till hur TMT inverkar på företagets ambidextri går att finna genom studier 

av TMT:s interna processer (Smith et al., 1994; Lubatkin et al., 2006, Umans, 2012). 

Genom att studera TMT:s interna processer så öppnar vi den svarta lådan inom hybrida 

företag och får en djupare förståelse till hur beteendeintegration påverkar ambidextri. 

Lubatkin et al (2006) menar att en hög grad av beteendeintegration (behavioural 

integration) inom TMT leder till att medlemmarna kan utbyta kunskap och erfarenhet, 

lösa konflikter samt komma fram till ett gemensamt tänkesätt som leder till att företaget 

uppnår ambidextri. Genom att en hög grad av beteendeintegration uppnås är det 

samtidigt mycket enklare för TMT att fatta gemensamma strategiska beslut, vilket i sin 

tur torde leda till att företaget kan uppnå en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga 

mål. Tvärtom är det mycket svårare för TMT med låg grad av beteendeintegration att 
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uppnå ambidextri eftersom vissa subgrupper är mer fokuserade på kortsiktiga mål 

medan andra subgrupper är fokuserade på långsiktiga mål.     

 

Det leder till att vår tredje hypotes formuleras som: 

H3: Högre grad av beteendeintegration (behavioural integration) inom hybrida bolags 

TMT leder till högre ambidextri. 
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6. Empirisk metod 

6.1 Undersökningsmetod 

Enligt Saunders et al. (2009) kan en undersökningsmetod göras på tre olika sätt; 

förklarande (explanatory), utforskande (exploratory) och beskrivade (descriptive). Var 

och en av metoderna har sina egna tillvägagångssätt och syften. Den förklarande 

metoden ämnar enligt Saunders et al. (2009) att studera ifall det finns någon kausalitet 

mellan olika variabler i syfte att förklara ett visst problem som studien berör. Den 

utforskande metoden ämnar istället att finna ny och outforskad kausalitet för att få en 

djupare förståelse om problemets karaktär (Saunders et al., 2009). Den beskrivade 

metoden, som oftast används i kombination med förklarade eller utforskande metoden, 

 karaktäriseras av att man fokuserar på att återge en opartisk bild av människor, 

händelser eller situationer (Saunders et al., 2009). 

 

Vårt syfte är att förklara hur etnisk mångfald inom TMT påverkar icke-finansiella utfall 

i hybrida företag. Vi använder oss därför av en förklarande undersökningsmetod, 

eftersom vi ämnar att pröva befintliga teorier samtidigt som vi försöker förklara vår 

observation av datan genom att utveckla teorier (Saunders et al., 2009). I vår studie så 

rör det sig om att studera hur etniskt mångfald i TMT påverkar icke-finansiella utfall. 

Andra studier som berört mångfald och dess påverkan på utfall i företag har använt sig 

av en förklarande undersökningsmetod, vilket har lett till att vi också använder oss av 

samma undersökningsmetod (Umans, 2012). 

 

6.2 Tidshorisont 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det två olika typer tidshorisont vad gäller en studie, 

nämligen; tvärssnittsdesign och longitudinell design. Tvärsnittsdesign innebär att man 

samlar in data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt för att kunna upptäcka samband 

mellan olika variabler genom insamling och granskning av data (Bryman & Bell, 2003). 

Longitudinell design innebär att man studerar ett visst fall eller problem över en längre 

tid för att upptäcka förändringar (Bryman & Bell, 2003; Saunders et al., 2009). 

Vår studie kommer att utgå ifrån en tvärssnittsdesign med tanke på att vi kommer att 

samla in data från ett flertal företag vid en viss tidpunkt i syfte att kunna undersöka hur 

etniskt mångfald inom TMT påverkar icke-finasiella utfall inom företag. Vi exkluderar 

longitudinell design främst på grund av den begränsade tidsramen vi måste följa samt 

att det inte är vårt syfte att studera förändringar. 
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6.3 Datainsamling 

Det finns två typer av datainsamling, nämligen; primärdata och sekundärdata (Saunders 

et al., 2009). Primärdata syftar på insamling av ny data genom bl.a. observationer, 

enkäter och intervjuer (Saunders et al. 2009) medan sekundärdata syftar på redan 

existerande data i form av statistiska databaser och tidigare bedriven forskning (Bryman 

& Bell, 2003; Saunders et al., 2009). 

 

Vår studie fokuserar på att förklara hur etnisk mångfald inom TMT påverkar icke-

finansiella utfall i hybrida företag. För att samla in primärdata angående information om 

olika företags TMT, deras beteendeintegration och företagens icke-finansiella utfall 

(samt finansiella utfall, då vi inkluderar finansiella utfall som beroende variabel i ad hoc 

test) utför vi elektroniska enkätundersökningar genom SurveyMonkey. Vi använder oss 

av enkätutskick för vår kvantitativa datainsamling för att kunna studera en stor 

population och få in en tillräcklig stor mängd primärdata som möjliggör att vi kan 

generalisera studiens resultat. 

 

För att säkerställa att vår studie är genomförbar utförde vi förstudier genom att gå in på 

hybrida bolags hemsidor för att undersöka ifall etnisk mångfald verkligen förekommer i 

TMT inom den offentliga sektorn i någon större utsträckning. För att upptäcka etnisk 

mångfald utgick vi efter ledningsmedlemmarnas förnamn och efternamn. Detta gjorde 

vi i två skeden. Den första förstudien utfördes genom att söka efter etnisk mångfald 

inom hybrida bolag inom fastighetsbranschen i var tionde kommun sorterade i 

alfabetisk ordning, upp till 20 kommuner. Den andra förstudien gjordes genom att vi 

kollade på hybrida bolag inom fastighetsbranschen i de 20 största kommunerna enligt 

folkmängd. Vi fann tecken på etnisk mångfald inom båda urvalsgrupperna och ansåg 

därför att studien är genomförbar. 

 

6.4 Urval 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det två olika urvalsmetoder, nämligen; 

sannolighetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att alla inom 

en population har en känd och lika stor sannolikhet att komma med i urvalet (Saunders, 

2009; Bryman & Bell, 2003). Icke-sannolikhetsurval innebär däremot att urvalet fås 

fram på andra sätt än genom en slumpmässigt urvalsteknik. Essentiellt innebär det att 
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vissa enheter i populationen har större chans att komma med i urvalet än andra (Bryman 

& Bell, 2003).  

 

Vårt urval består utav ledningsgrupper inom 577 antal hybrida företag. Vi valde 

företagen genom att samla in data från SCB om alla kommuner i Sverige och deras 

procentuella andel av invånare med utländsk bakgrund. Vi använder oss således av ett 

icke-slumpmässigt urval, då vi avgränsade vårt urval till att enbart ta med 

ledningsgrupper inom de bolag i kommuner med lägst 14 % invånare med utländsk 

bakgrund. Detta för att det genomsnittliga procenttalet i hela Sverige ligger på 14 % 

(SCB, 2008). Det innebär att andra bolag verksamma inom den offentliga sektorn i 

kommuner med under 14 % invånare med utländsk bakgrund inte inkluderats i vårt 

urval. Populationen till vårt urval har därför valts ut på med en icke-sannolikhetsbaserad 

metod, då vi på förhand vetat om vilka element inom populationen som ska inkluderas i 

urvalet. Faktumet att vi valde en avgränsning på kommuner med minst 14 % invånare 

med utländsk bakgrund beror på att i genomsnitt 14 % av Sveriges befolkning har 

utländsk bakgrund (SCB, 2008). Groeneveld & Verbeek (2012) påpekar även att det är 

viktigt för den offentliga sektorn att spegla det multikulturella samhället. Vi förväntar 

oss därför en koppling mellan kommunernas procentuella andel av invånare med 

utländsk bakgrund och ledningsgrupper inom kommunala bolag, dvs att kommunala 

bolag verksamma i kommuner med högre än 14 % invånare med utländsk bakgrund har 

en större sannolikhet att ha medlemmar med utländsk bakgrund i ledningsgruppen. 

Vår avgränsning ledde fram till ett urval på 115 kommuner. Vi gick sedan vidare till att 

manuellt besöka varje kommuns hemsida för att samla in information (mailadresser till 

VD samt ekonomichef/marknadsansvarig/HR-ansvarig) angående deras kommunala 

(hybrida) bolag. Vi fick även i vissa fall kontakta kommunen eller näringslivskontoret i 

kommunen för att be om hjälp att samla in kontaktuppgifter till ledningsgrupper inom 

bolag utan hemsida. 
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6.5 Operationalisering: 

6.5.1 Enkäter 

Som tidigare nämnt skickar vi ut elektroniska enkäter för att samla in den nödvändiga 

datan som vi behöver till vår studie. Enkäten består utav frågor som berör information 

om företagens TMT medlemmar, det inkluderar exempelvis medlemmarnas position 

inom företaget och medlemmarnas modersmål. Enkäten innehåller även olika 

påståenden rörande beteendeintegrationen hos företagens TMT, samt olika påståenden 

om företagens exploativa (exploit) och utforskande (explore) orientering och företagens 

finansiella utfall. Respondenten rankar varje påstående efter hur starkt 

överensstämmande och hur starkt oöverensstämande påståendet är, och det görs med 

hjälp av en sjuskalig betygsskala där skala 1 är starkt oöverensstämmande med 

påståendet och skala 7 är starkt överenstämmande med påståendet. För att minska risken 

för partiskhet så skickar vi därför enkäten till olika källor inom samma företag. Vi utför 

två enkätutskick till varje företag. Enkäten skickas ut till både VD samt 

ekonomichef/marknadschef/HR-chef för att minska risken för partiskhet. Partiskhet kan 

exempelvis uppstå vid ekonomichefens bedömning av finansiella utfall, där denne kan 

vara mer benägen att se positivt på företagets finansiella prestationer. Ett annat exempel 

på partiskhet kan vara VD:ns mer positiva bedömning av ledningsgruppens 

beteendeintegration, medan den enskilda gruppmedlemmen upplever den som mindre 

positiv. 

Vi skickade till 577 företag och fick in 120 svar där 106 enskilda företag fanns 

representerade. Vi fick 8 st bortfall för att företagen i fråga endast hade en 

ledningsmedlem. De exkluderades eftersom vi i vår studie fokuserar på top management 

teams, dvs. minst två personer i ledningsgruppen. Då vi inte lyckade få tag på 

personmail till ledningsgruppmedlemmarna inom samtliga bolag, så var vi tvungna att 

skicka enkäten till företagsmail och till kommunmail för vidarebefordran av enkäten. 

Utav de 577 företagen var det 330 företag som kontaktades direkt via 

ledningsmedlemmarnas personliga mail, 166 kontaktaden via företagsmail samt 81 

företag som kontaktades via kommunadresserna för vidarebefordran av enkäten. 
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6.5.2 Oberoende variabler: 

Etnisk mångfald 

Etnicitet och nationalitet är de två huvudkomponeterna i en individs kulturella identitet. 

De påverkar värderingar, kognitiva scheman, uppförande samt språk (Hambrick et al., 

1998). Blau (1997) mäter etnisk mångfald genom att se till skillnaderna mellan en 

medlem eller en andel medlemmar i gruppen i jämförelse med övriga medlemmar i 

gruppen. Vi mäter etnicitet genom att fånga upp gruppmedlemmarnas modersmål. Vi 

stödjer oss dels på Hambrick et al. (1998) som menar att språk är en fundamental del i 

den etniska identiteten, samt att tidigare forskning (Umans, Collin & Tagesson, 2008; 

Umans, 2012) har använt sig av modersmål som en av variablerna till att mäta etnicitet. 

När vi fångat upp ett bolags TMT- medlemmars modersmål så kategoriserar vi dem 

genom att tilldela siffran 0 till medlemmarna med svenska som modersmål. Bolagets 

TMT-medlemmar som har ett annat språk än svenska som modersmål tilldelas siffran 1. 

Varierar de utländska modersmålen så tilldelas nästa språk med siffran 2 och en annan 

med siffran 3 osv. Vi använder oss sedan av Blau index: 1-∑ Pi2 (där P är andel 

medlemmar i en modersmålskategori och i står för de olika kategorierna av modersmål 

som finns representerade i TMT) för att uppskatta den etniska mångfalden inom TMT. 

Ett Blau index värde på 0 indikerar att det inte finns någon variation i gruppen och att 

samtliga gruppmedlemmar i gruppen har samma etnicitet. Ett Blau index värde på 1 

indikerar att det finns stark variation i gruppen och att samtliga gruppmedlemmar i 

gruppen har olika etniciteter.  

 

Vi gjorde även en alternativ beräkning av etnisk mångfald, som vi kallar 

andelsmetoden, genom att först, precis som tidigare, tilldela alla med svenska som 

modersmål en nolla och samtliga med ett annat modersmål än svenska tilldelades en 

etta. Därefter adderade vi ihop samtliga TMT-medlemmars tilldelade värde  och 

dividerade den summan med antalet TMT-medlemmar. Ett lågt värde indikerar att det 

finns få TMT-medlemmar med ett icke-svenskt modersmål medan ett högt värde 

indikerar att det finns flertal TMT-medlemmar med icke-svenskt modersmål. Ett värde 

på noll innebär således att samtliga TMT-medlemmar har svenska som modersmål 

samtidigt som ett värde på ett innebär att samtliga TMT-medlemmar har ett icke-

svenskt modersmål.  
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Skillnaden mellan Blau Index och andelsmetoden är att Blau Index tar hänsyn till 

etniciteten hos varje unika gruppmedlem. Det innebär att ju fler gruppmedlemmar med 

olika etniciteter (modersmål) desto större Balu Index-värde får man (närmare 1). 

Andelsmetoden däremot tar hänsyn till om gruppmedlemmarna är svenskar eller icke-

svenskar. Det innebär att värdet enbart visar andelen icke-svenskar som finns i gruppen. 

 Fördelen med Blau Index är således att den ger möjlighet att kategorisera samtliga 

modersmål och på så sätt verkligen studera mångfald. Genom att använda Blau Index 

kategoriseras exempelvis en grupp med tre medlemmar (exempelvis svenska, arabiska 

och spanska) som tre olika kategorier och möjliggör en mer noggrann bild av gruppens 

uppbyggnad. Andelsmetoden däremot hade kategoriserad ovanstående grupp som 

svenskar och icke-svenskar och därmed ignorerat de uppenbara kultur-, beteende- och 

språkskillnader som kan uppstå mellan de två icke-svenska medlemmarna i gruppen.  

 

Beteendeintegration 

Beteendeintegration ämnar att mäta de tre TMT - processerna som förknippas med 

beteendeintegration, nämligen informationsutbyte mellan gruppmedlemmarna, 

medlemmarnas samarbetsförmåga och medlemmarnas gemensamma beslutsfattanden 

(Hambrick, 1994; Umans, 2012).  Den traditionella skalan som validerats i Simsek et al. 

(2005) och Lubatkin et al. (2006) består av en femstegsskala. Vi däremot använder oss 

av en sjustegsskala likt den i Umans (2012) för att kunna mäta större variation. Vi 

presenterar åtta påståenden (se fråga 11 i enkäten, Appendix 1) som respondenten tar 

ställning till för att utvärdera den nuvarande beteendeintegrationen inom företagens 

TMT. Det gör respondenten genom att markera ett steg på skalan. Steg 1 innebär starkt 

oöverensstämmande med påståendet medan steg 7 innebär att påståendet är starkt 

överensstämmande. Vi summerar slutligen värdena som respondenten tilldelat dessa 

åtta påståenden för att få ett slutgiltigt värde på beteendeintegrationen.  

 

6.5.3 Beroende variabel: 

Ambidextri 

Inom organisationsteorin betyder begreppet Ambidextri att företag är lika bra på att 

exploatera (exploit) befintliga resurser (intäktskällor och marknader) samtidigt som man 

kan utveckla och upptäcka (explore) nya resurser (intäktskällor och marknader), alltså 

ett företags förmåga att fokusera och lyckas på kort och lång sikt samtidigt (Mattsson, 
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2013; Smith & Umans, 2013; Lubatkin et al., 2006). För att mäta ambidextri inom de 

kommunala (hybrida) bolagen har vi använt oss av tolv frågor (se fråga 12 i enkäten, 

Appendix) som respondenten måste ta ställning till. Dessa frågor har använts av tidigare 

forskning (Umans, 2012) som ämnar att mäta ambidextri. Första halvan av frågorna 

(sex frågor) rör bolagens orientering gällande exploatering av befintliga resurser, medan 

andra halvan (sex frågor) rör bolagens orientering gällande upptäckandet av nya 

resurser och affärsidéer. Respondenterna fick sedan ta ställning till påståenden genom 

en sjustegsskala. Det gör respondenten genom att markera ett steg på skalan. Steg 1 

innebär starkt oöverensstämmande med påståendet medan steg 7 innebär att påståendet 

är starkt överensstämmande. För att få fram exploateringsvärdet hos varje bolag så 

adderades alla svar på första halvan av frågorna (exploit). Vidare adderade vi ihop alla 

svar på andra delen av frågorna (explore) för att få fram upptäckandevärdet. Slutligen 

multiplicerade vi de två värdena (exploit och explore) och fick fram ett slutligt 

ambidextrivärde. Det är en metod som har använts tidigare (Gibson & Birkinshaw, 

2004; Umans, 2012)  och torde därför ha en hög grad av validitet. 

 

6.5.4 Kontrollvariabler: 

Våra kontrollvariabler består av företagsstorlek, kommunstorlek,, aggregerad 

kommunstorlek, antal TMT-medlemmar, variation av kön bland TMT-medlemmarna, 

variation av ämbetstiden inom TMT, variation av ålder inom TMT, antal kommuner 

som bolaget är verksamt inom, bolagens branscher och bolagens partiskhet. 

 

 Storlek på företaget mäts genom antalet anställda och inkluderats p.g.a. faktumet 

att större företag upplever svårigheter i form av långsam informationsdelning 

jämfört med mindre företag (Tushman & Romanelli, 1985). Det innebär att 

företagets storlek torde ha en negativ inverkan på beteendeintegrationen pga att 

informationskedjan blir längre och det tar således längre tid för information 

inom företaget att färdas. Större företag kan även innebära en större ledning och 

det kan i sin tur innebära svårigheter att fatta gemensamma beslut. 

  

 Kommunstorlek mäts genom antal invånare i kommunen som företaget är 

verksamt inom. Kommunstorlek används som kontrollvariabel för att hybrida 

bolag verksamma inom kommuner med fler invånare torde vara mer innovativa, 

dvs. kommunstorlek  torde ha en positiv inverkan på ambidextri. Exempelvis 
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förekommer miljöbussar oftare i större kommuner, då fler människor sett till 

antal resenärer utnyttjar kollektivtrafiken i större kommuner, vilket torde 

innebära ett högre tryck för kollektivtrafiken verksamma inom större kommuner 

att komma med fler miljövänliga, och därmed även innovativa, lösningar. 

 

 Aggregerad kommunstorlek mäts genom att addera ihop alla invånare i de 

kommunerna som bolagen är verksamma inom, i de fall då ett bolag är verksam 

inom flera kommuner samtidigt. Vi har valt att inkludera det som en 

kontrollvariabel på grund av samma orsaker som ovanstående variabel “ Storlek 

på kommun”. 

 Antal kommuner mäter helt enkelt antalet kommuner som bolaget är verksamt i. 

Variabeln har inkluderats eftersom bolag som är verksamma inom flertal 

kommuner torde innebära en större geografisk yta att tillhandahålla och därmed 

att de måste koncentrera sig mer på att hålla befintliga resurser till hands. Det 

torde därför minska ambidextri eftersom bolagen inte kan fokusera på att 

upptäcka nya resurser. Samtidigt torde en större geografisk yta att olika 

kommuner har olika behov av tjänster och lösningar (nya idéer) och att det 

därför skulle vara svårt för en ledning att kunna tillgodose alla befintliga behov 

samtidigt som man för fram en utveckling av nya idéer som gynnar samtliga 

kommuner. Det torde därmed leda till att företag som opererar i flertal 

kommuner har en lägre grad av ambidextri.  

 

 Variation av TMT-medlemmars ålder mäts helt enkelt genom 

standardavvikelsen av ålder i gruppen och en hög standardavvikelse indikerar en 

hög spridning av ålder inom TMT. Vi inkludera det som en kontrollvariabel 

eftersom unga ledningsmedlemmar är starkt associerade med utveckling och nya 

idéer samtidigt som äldre medlemmar i ledningsgrupper oftast är mindre 

benägna att lära sig nya metoder eller utveckla nya idéer och har ett större behov 

efter att söka säkerhet genom att undvika drastiska förändringar (Hambrick & 

Mason, 1984). Olika synsätt och beteende mellan yngre och äldre medlemmar i 

TMT torde därför leda till komplikationer i samarbetet mellan 

ledningsmedlemmar och torde därför ha en negativ inverkan på 

beteendeintegration.  



  
 

43 

 

 TMT-storlek mäts genom antalet medlemmar i teamet och har inkluderats p.g.a. 

svårigheter att komma överens om gemensamma beslut som uppkommer ju 

större grupperna är och kan således ha en negativ inverkan på 

beteendeintegrationen. 

 Variation av kön bland TMT-medlemmarna som kontrollvariabel inkluderas pga 

faktumet att kvinnor tenderar att ha bredare kontaktnätverk än män (Burt,1982; 

Ibarra, 1993) vilket kan underlätta beslutsfattandet vilket kan leda till bättre 

beteendeintegration. Beslutsfattandet inom grupper försvåras av faktumet att 

män enligt McKinsey & Company (2008) är bättre på att fatta individuella 

beslut och kan därför fungera sämre inom en grupp,vilket torde ha en negativ 

inverkan på beteendeintegrationen. Vi kategoriserade kön genom att tilldela 

siffran 0 om TMT-medlemmen är en man och siffran 1 om medlemmen är en 

kvinna. Vidare fick vi fram variationen med Blau index: 1-∑ Pi2 (där P är andel 

medlemmar i en könskategori och i står för de olika kategorierna av kön som 

finns representerade i TMT) för att uppskatta den variationen av kön inom TMT. 

Ett Blau index-värde på noll indikerar att det inte finns någon variation i 

gruppen och att samtliga gruppmedlemmar i gruppen har samma kön och att alla 

medlemmar är antingen män eller kvinnor. Ett Blau index-värde som är större än 

noll indikerar på variation av kön inom gruppen. 

Vi gjorde även en alternativ beräkning (andelsmetoden) av variation av kön 

genom att först, precis som tidigare, tilldela männen en nolla och kvinnorna en 

etta. Därefter adderade vi ihop bolagets samtliga TMT-medlemmar tilldelade 

värde och dividerade summan med totala antalet TMT-medlemmar inom 

bolaget. 

 

 Variation av ämbetstiden inom TMT mäts genom standardavvikelsen av 

ämbetstiden bland TMT-medlemmarna. En hög standardavvikelse indikerar en 

hög spridning av ämbetstiden inom TMT. Enligt Hambrick & Mason (1984) 

leder en ökad skillnad av ämbetstid till grupperingar, meningsskiljaktigheter 

samt konflikter och torde därmed även leda till en minskad grad av 

beteendeintegration inom gruppen.  

 Vi har  inkluderat kommunala (hybrida) bolag inom samtliga branscher. Vi har 

dock grupperat in dem i tre huvudbranscher, nämligen; service, transport samt 
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kultur och fritid. Vi kodade somså att braschen som bolaget var verksamt inom 

tilldelades en 1 samtidigt som de två övriga branscherna tilldelades en 0. 

 

 För att minska partiskheten i våra svarsenkäter skickade vi enkäten till minst två 

stycken TMT-medlemmar inom företaget. Det gjordes för att minska 

partiskheten som enligt Chang et al. (2010) kan uppstå i de fall då man samlar in 

data angående två variabler från en och samma respondent. Det är i synnerhet 

aktuellt när både den beroende och den oberoende variabeln utgörs av data som 

samlats in genom attitydsbaserade frågor (Chang et al., 2010), något som är 

aktuellt i vår enkätundersökning.  De företag som endast hade en respondent 

ansågs vara partiska och tilldelades en 1 och företag som hade två olika 

respondenter, t.ex. VD och ekonomichef, tilldelade en 0 för att visa deras 

opartiskhet. Till vår data använder vi två olika respondenter i den mån det är 

möjligt, dvs. har exempelvis både VD och ekonomichefen svarat på enkäten så 

använder vi VD svar som underlag för beteendeintegration och ekonomichefens 

som underlag för ambidextri.  Detta för att VD:n torde vara mer partisk i frågor 

rörande företagets prestationer, som ambidextri handlar om. Därför använder vi 

istället svar från en alternativ TMT-medlem som underlag för grad av 

ambidextri. Då övriga medlemmar i TMT rapporterar till VD:n, torde VD:n ha 

en mer övergripande bild kring TMT-processerna. Därför använder vi svar från 

VD:n som underlag för grad av beteendeintegrationen. Vi följer därmed Chang 

et al. (2010) rekommendationer och använder oss av olika källor vid insamling 

av data i den mån det är möjligt.  

 

6.6 Finansiella utfall - beroende variabel till ad hoc test 

Som vi nämnt i bl.a. avsnitt 1.2 har alla företag finansiella restriktioner och mål. Detta 

gäller även hybrida bolag. Då vår studie primärt fokuserar på icke - finansiella utfall 

inom hybrida bolag så väljer vi därför att utföra ad hoc tester på finansiella utfall för att 

inte ignorera faktumet att finansiella utfall är viktiga även inom hybrida bolag. 

Finansiella utfall besvaras genom att respondenten svarar på hur man förhåller sig till 

andra bolag inom branchen ifråga om (1) försäljningstillväxt i förhållande till intäkter, 

(2) avkastning på försäljning i förhållande till intäkter samt (3) avkastning på tillgångar. 

Frågorna besvarades med en sjustegsskala där steg 1 innebär att bolaget presterar 

väldigt dåligt ekonomiskt i jämförelse med andra bolag inom samma bransch. Steg 7 
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innebär att bolaget presterar mycket bättre ekonomiskt än andra bolag inom samma 

bransch. Vidare adderade vi ihop svaren på de tre frågorna och fick fram ett mått på 

bolagets finansiella utfall. 

6.7 Reliabilitet 

Enligt Bryman & Bell (2003) är reliabilitet ett begrepp som mäter graden av 

tillförlitlighet av en undersökning och huruvida liknande resultat skulle uppnås ifall den 

skulle genomföras på nytt av en annan forskare vid ett annat tillfälle. Genom att en 

undersökning har en hög grad av reliabilitet garanterar man att resultaten inte har blivit 

påverkad av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 2003). För att 

säkerställa att ett mått på ett begrepp är reliabelt måste man enligt Bryman & Bell 

(2003) ta tre viktiga faktorer i beaktning; (1) Stabilitet, som innebär att måttet är stabilt 

över tid och att resultatet inte skulle förändras anmärkningsvärt om man skulle utföra 

mätningen ytterligare en gång, (2) Intern reliabilitet, som innebär att det finns ett 

samband mellan respondentens poäng på olika indikatorer som i sin tur kan utgöra 

underlaget för att bilda en total poäng,  (3) Interbedömarreliabilitet, som innebär att 

tolkning av data ska vara överensstämmande bland flera observatörer. 

 

För att säkerställa reliabiliteten i vår studie har vi manuellt samlat in data från 115 

kommuners hemsidor angående deras kommunala (hybrida) bolag. Genom att använda 

oss av ett stort urval av kommuner så ökar reliabilitet i vår studie. Genom att använda 

oss av frågor till enkäten som har använts i tidigare forskning (ex. Umans, 2012) har vi 

även frågor som har validerats av andra forskare vilket ökar reliabiliteten.  

 

6.7.1 Cronbachs alpha 

Enligt Bryman & Bell (2003) är Cronbachs alpha (α) ett mått som är särskilt användbar 

vid mätning av den interna reliabiliteten. Cronbachs alpha beräknar genomsnittet av alla 

möjliga reliabilitetskoefficienter när det gäller split-half (Bryman & Bell, 2003). Split-

half är en metod som används för att testa den interna reliabiliteten genom att dela upp 

indikatorerna i två grupper för att sedan räkna ut korrelationen mellan poängen på 

respektive grupp (Bryman & Bell, 2003). Alpha-koefficienten varierar enligt Bryman & 

Bell (2003) mellan 1 och 0, där 1 står för perfekt inre reliabilitet och 0 står för ingen 

reliabilitet alls. Vidare menar de (Bryman & Bell, 2003) att 0,8 är en önskvärd nivå för 

att säkerställa reliabilitet men att det även finns forskare som accepterar lägre nivå. 

Schutte et al. (2000) menar att ett Cronbach alpha värde på 0,7 är det lägsta acceptabla 
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värdet för att säkerställa reliabilitet. Vårt alphavärde för beteendeintegration är 0,955. 

Alphavärdet för exploitation (exploatera befintliga resurser) och exploration (upptäcka 

nya resurser och idéer) (beståndsdelar av ambidextrimåttet) är 0,856 respektive 0,877. 

Finansiella utfall har ett alphavärde på 0,866. Vi kan därför säkerställa reliabilitet på 

samtliga dessa mått med tanke på att vi får alphavärden som överstiger 0,8. 

6.8 Validitet 

Validitet innebär enligt Bryman & Bell (2003) att ett mått som utformats för att mäta ett 

specifikt begrepp verkligen mäter det specifika begreppet. För att uppnå validitet så 

krävs det att studien även är reliabel men reliabilitet garanterar inte alltid validitet 

(Saunders et al., 2009). För att säkerställa validitet bör liknande resultat uppvisas 

oavsett vilket mätinstrument man använder sig av (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund, 2008). 

 

Vi använder oss av enkäter till att samla in den datan vi behöver till vår studie, det är 

därför viktigt att enkätfrågorna verkligen avser det vi tänker mäta. Genom att använda 

begrepp som redan existerar i befintlig forskning och enkätfrågor som tidigare använts 

och validerats av andra forskare (Simsek et al., 2005; Lubatkin et al., 2006; Umans, 

2012) så har vi ökat validiteten för vår studie. Enligt Körner & Wahlgren (2008) så kan 

minskad validitet bero på att en del respondenter inte svarar. Genom att skicka 

påminnelser till respondenter så kan man minska risken för att dessa inte svarar 

(Saunders et al., 2009). Därför använder vi oss av Monkey Survey, ett dataprogram för 

enkätutskick, som möjliggör att vi kan skicka påminnelse till respondenter som inte har 

svarat. 

 

6.9 Generaliserbarhet 

Enligt Bryman & Bell (2003) så är det intressant att studiens resultat går att generalisera 

och därmed tillämpas på andra grupper eller situationer än just de som varit aktuella i 

studien. 

Till vår studie så har vi granskat samtliga kommunala (hybrida) bolag i 115 kommuner 

över hela Sverige. Enligt SKL (2009) så finns det 290 kommuner i Sverige och med 

tanke på att vi har använt oss av 115 kommuner i studien har vi inkluderat en stor del av 

den totala populationen och därmed ökad chansen för att våra resultat är 

generaliserbara. Vi har även inkluderat kommunala (hybrida) bolag inom samtliga 

branscher vilket leder till att vår studie är relevant för samtliga branscher. Vi har dock 
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grupperat in dem i tre huvudbranscher, nämligen; service, transport samt kultur och 

fritid. 
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7. Empirisk analys 

Vår empiriska analys kommer att delas in i tre delar, nämligen; 1) Etnisk mångfald och 

dess inverkan på ambidextri, 2) Etnisk mångfald inom TMT och dess inverkan på 

beteendeintegration (TMT-processer), 3) Beteendeintegration (TMT-processer) inom 

TMT och dess inverkan på ambidextri. Vi kommer att presentera våra testresultat 

genom att dela upp dem enligt ovanstående delar. Varje dels testresultat presenteras 

genom respektive dels beskrivande statistik, Pearson’s korrelationstabell och linjära 

regressionstest. Den första delen kommer att besvara vår första hypotes, medan den 

andra delen besvarar vår andra hypotes, samt den tredje delen besvarar vår tredje 

hypotes. Vi utförde även en rad ad hoc tester utöver våra hypotesprövningar. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring vår empiriska analys.   

7.1 Testbeskrivning: 

7.1.1 Skewness och Kurtosis-test 

För att undersöka ifall våra variabler var normalfördelade så utförde vi Skewness och 

Kurtosis-test (Pallant, 2007). Enligt Pallant 82007) ger Skewness-värdet en indikation 

på symmetrin av fördelningen, medan Kurtosis-värdet ger en indikation på hur toppig 

fördelningen är. Om fördelningen är helt normalfördelad så får man ett Skewness och 

Kurtosis värde på noll (Pallant, 2007). Ett positivt skewness-värde innebär att 

observationerna är mer fördelade åt vänster på skalan samtidigt som ett negativt 

skewness-värde innebär raka motsatsen, dvs. en fördelning åt höger på skalan (Pallant, 

2007). Positiv kurtosis-värde innebär att man har en toppig fördelning medan negativ 

kurtosis-värde innebär att man har en platt och utdragen fördelning (Pallant, 2007). De 

variabler som inte var normalfördelade och skiljde sig avsevärt från noll, enligt 

Skewness och Kurtosis-testet, logaritmerades.  

 

7.1.2 Pearson Correlation 

En korrelationsmatris är viktig för att man ska kunna se hur starkt två variabler är 

korrelerade med varandra (Pallant, 2007). För att avgöra hur starkt korrelerat två 

variabler är med varandra så använder man sig av en skala mellan - 1.00 till 1.00. En 

stark korrelation har ett värde mellan 0.50 till 1.00, en mellanstark korrelation har ett 

värde mellan 0.30 till 0.49, och en svag korrelation har ett värde mellan 0.10 till 0.29 

(Pallant, 2007). Pallant (2007) menar även att det är viktigt att ta hänsyn till om värdet 

är positivt eller negativt, när man bedömer styrkan av korrelationen. Ett negativt värde 
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som exempelvis - 0.50 är lika starkt som ett positivt värde som exempelvis 0.50. Ett 

negativt värde indikerar istället att den andra variabeln minskar medan den första 

variabeln ökar, medan ett positivt värde indikerar att den andra variabeln ökar medan 

den första variabeln ökar (Pallant, 2007). 

 

7.1.3 Multivariat regressionsanalys 

En linjär multivariat regressionanalys visar relationen mellan den beroende och 

oberoende variabeln samtidigt som man inkluderar flera kontrollvariabler för att 

kontrollera bort deras potentiella inverkan på den beroende variabeln. En linjär 

multivariat regressionsanalys visar relationen mellan en beroende variabel och två eller 

flera oberoende variabler (Pallant, 2007; Körner & Wahlgren, 2005). Den multivariata 

regressionsanalysen visar hur värdet på den beroende variabeln förändras när en av dem 

oberoende variablerna förändras samtidigt som resterande oberoende variabler hålls 

konstanta (Pallet, 2007; Körner & Wahlgren, 2005). 

 

Tre linjära regressionsanalyser gjordes, en var för de tre olika delar av vår analys. Dock 

använde vi samma modell vid regressionanalysen för varje hypotes, dvs. samma 

kontrollvariabler användes och det var endast den beroende och oberoende variabeln 

som ändrades. Utöver de tre hypotesprövningarna så utförde vi även sex ad hoc tester 

för att komplettera våra hypotesprövningar och besvara vissa frågor som inte har legat i 

fokus av arbetet men som vi ändå inte bara kan ignorera. 

 

Vid utförandet av multivariata regressionsanalyser så finns det risk för multikollinearitet 

(Pallant, 2007). Vi utförde därmed även ett multikollinearitetstest där vi tog fram de 

oberoende variablernas VIF-värden. Enligt Pallant (2007) så visar ett VIF - värde på 10 

eller högre att multikollinearitet föreligger mellan variablerna. Alla våra variablers VIF 

- värden är dock under 10, vilket innebär att multikollienaritet inte ska vara något 

bekymmer vid utförandet av våra regressionsanalyser. 
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7.2 Testresultat och analys 

I följande avsnitt presenterar vi resultaten av testerna samt vår tolkning av dem. Med 

hjälp av detta så kan vi se om våra hypoteser kan accepteras eller inte accepteras. 

 

Variabler N Skewness Kurtosis 
Partiskhet 98 -2,200 2,898 

Antal TMT-medlemmar 98 ,274 -,700 

Etnisk mångfald Blau 98 1,979 2,821 

Variation av kön Blau 98 -1,301 ,286 

Variation av ålder 98 ,274 ,533 

Variation av ämbetstid 98 ,508 -,681 

Beteendeintegration 98 -,930 ,660 

Exploatering 98 -,251 -,132 

Upptäckande 98 -1,070 1,780 

Ambidextri 98 ,226 ,022 

Service 98 -1,414 ,000 

Kultur & Fritid 98 2,339 3,545 

Transport 98 2,871 6,371 

Finansiella utfall 98 ,450 ,040 

Företagsstorlek 98 5,040 34,943 

Kommunstorlek 98 2,450 5,646 

Aggregerad 
kommunstorlek 98 2,009 3,307 

Antal kommuner 98 6,064 42,624 

Etnisk mångfald Andel 98 2,598 6,760 

Variation av kön Andel 98 -,084 -,710 

Tabell 7.1 Skewness & Kurtosis-test 

 

Ovanstående tabell (7.1) visar att variablerna Företagsstorlek, Beteendeintegration, 

Etnisk mångfald Andel, Etnisk mångfald Blau, Upptäckande, Kommunstorlek, 

Aggregerad kommunstorlek, Antal kommuner och Variation av kön Blau har Skewness- 

och Kurtosis-värden som avsevärt avviker från noll. Dessa variabler logaritmerades för 

att få en bättre normalfördelning och för att undvika att det ska ha en inverkan på våra 

hypotesprövningar. Logaritmering kan enligt Pallant (2007) ske på tre olika sätt; Square 

root-metoden (SQRT), Logarithm-metoden (LG10) och Inverse-metoden (1/x, där x står 

för den variabeln som ska logaritmeras). Typen av metod som ska användas beror på 

vilken typ av variabel det är som ska logaritmeras samt om variabeln är positivt eller 

negativt fördelat. Vidare avviker även variablerna Partiskhet, Service, Kultur & Fritid 

och Transport från noll. Dessa variabler logaritmerades dock inte eftersom 

observationerna kategoriseras som “vara” eller “icke vara” och markeras med en etta 
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respektive nolla. Det innebär att eftersom det endast existerar två absoluta värden kan 

fördelningen vara normalfördelad med lika många observationer på varje värde eller så 

kan det vara koncentrerat på någon av de två värden (åt höger eller vänster på skalan), 

vilket leder till onormal fördelning som inte kan logaritmeras.  

Alla variablers fördelning visas i deras respektive histogram som går att finna i 

appendix. 

 

Variabler N Skewness Kurtosis 
Log Företagsstorlek 98 -,243 ,292 

Log Beteendeintegration 98 ,088 -,276 

Log Etnisk mångfald Andel 20 ,471 -,416 

Log Etnisk mångfald Blau 20 ,086 -,602 

Log Upptäckande 98 ,077 ,350 

Log Kommunstorlek 98 ,290 -,306 

Log Aggregerad 
kommunstorlek 98 ,125 -,567 

Log Antal kommuner 98 2,796 7,932 

Log Variation av kön Blau 98 1,175 ,009 

Tabell 7.2 Skewness & Kurtosis-test efter logaritmering 

 

I ovanstående tabell (7.2.) kan noteras att de variabler som logaritmerades blev mer 

normalfördelade än tidigare. Log Antal kommuner och Log Variation av kön Blau har 

dock fortfarande relativt höga Skewness-värden men har ändå någorlunda förbättrats 

jämfört med innan logaritmeringen utfördes.  

Vi noterar att variablerna Log Etnisk mångfald Andel och Log etnisk mångfald Blau 

efter logaritmeringen endast består utav 20 observationer. Vi har med denna anledning 

valt att inte använda oss av dessa i våra multivariata regressionsanalyser eftersom 20 

observationer inte är tillräckligt representativt.  

Alla variablers fördelning efter logaritmering visas i deras respektive histogram som går 

att finna i appendix. 
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Variabler N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Partiskhet 98 0,00 1,00 ,8673 ,34094 

Antal TMT-medlemmar 98 2,00 10,00 5,7755 2,03338 

Etnisk mångfald Blau 98 0 1 ,07 ,149 

Variation av kön Blau 98 0,00 ,50 ,3624 ,17253 

Variation av ålder 98 0,00 15,00 6,7873 2,58193 

Variation av ämbetstid 98 0,00 9,32 3,5236 2,53594 

Beteendeintegration 98 8,00 56,00 41,2959 10,31585 

Exploatering 98 6,00 42,00 26,4898 7,48503 

Upptäckande 98 7,00 42,00 30,5510 7,02591 

Ambidextri 98 48,00 1764,00 844,0714 356,62254 

Service 98 0,00 1,00 ,7857 ,41244 

Kultur & Fritid 98 0,00 1,00 ,1224 ,32949 

Transport 98 0,00 1,00 ,0918 ,29028 

Finansiella utfall 98 6,00 21,00 13,8265 3,01209 

Företagsstorlek 98 2,00 1300,00 102,8061 156,82354 

Kommunstorlek 98 7000,00 898000,00 148265,3061 205813,72576 

Aggregerad kommunstorlek 98 7000,00 898000,00 173122,4490 222034,42035 

Antal kommuner 98 1,00 24,00 1,7653 2,83135 

Etnisk mångfald Andel 98 0,00 ,50 ,0489 ,11207 

Variation av kön Andel 98 0,00 ,86 ,3484 ,21516 
Valid N (listwise) 98 

    
Tabell 7.3 Deskriptiv statistik 

 

I den ovanstående deskriptiva statisktiken (7.3) ser man att vi använder oss av 98 

observationer i våra analyser, vidare presenteras medelvärdet, standardavvikelsen samt 

minimum och maximum värdena för samtliga variabler i vår undersökning. Några 

speciellt viktiga och intressanta variabler att notera i tabellen är variablerna Etnisk 

mångfald i Blau Index och Andel, Beteendeintegration samt Ambidextri. Som man kan 

se är medelvärdet för etnisk mångfald mätt i Blau Index 0,07, vilket indikerar att 

företagen i genomsnitt har en väldigt låg grad av etnisk mångfald inom TMT. Detta 

syns även i variation av etnisk mångfald mätt med andelsmetoden som visar att 

maximivärdet är 0,5, vilket innebär att det inte finns något företag som har en majoritet 

av icke-svenska ledare i sitt företag och att det som mest är en jämn fördelning mellan 

svenskar och icke-svenskar i ledningen. Medelvärdet är 0,0489, vilket innebär att 

medelföretaget i vårt urval har ca. 5% icke-svenskar i sin ledningsgrupp. Variabeln 

Beteendeintegration har ett minimumvärde på 8 och ett maximumvärde på 56, vilket 

innebär att vårt medelvärde på 41,3 är relativt högt och indikerar en hög grad av 

beteendeintegration bland företagen. Variabeln Ambidextri har ett minimumvärde på 48 

och ett maximumvärde på 1764 samtidigt som medelvärdet är på 844. De två 

variablerna som utgör ambidextri, nämligen; Upptäckande och Exploatering, har ett 

medelvärde på 30,5 respektive 26,5. Det är väldigt intressant eftersom det indikerar att 
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det genomsnittliga företaget i urvalet har en högre grad av upptäckande av nya resurser 

än den nuvarande graden av exploateringen av befintliga resurser.  

 

Variabler N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Log Företagsstorlek 98 ,69 7,17 3,9670 1,20259 

Log Beteendeintegration 98 1,00 7,00 3,7366 1,32656 

Log Etnisk mångfald Andel 20 -2,30 -,69 -1,5431 ,47892 

Log Etnisk mångfald Blau 20 -1,71 -,47 -1,1185 ,33498 

Log Upptäckande 98 1,00 6,00 3,3844 1,00263 

Log Kommunstorlek 98 3,85 5,95 4,8798 ,49512 

Log Aggregerad kommunstorlek 98 3,85 5,95 4,9426 ,51748 

Log Antal kommuner 98 0,00 1,38 ,1035 ,26380 

Log Variation av kön Blau 98 0,00 ,18 ,0515 ,06091 

Valid N (listwise) 20 
    

Tabell 7.4 Deskriptiv statistik - logaritmerade variabler 

I den ovanstående deskriptiva statisktiken (7.4) presenteras medelvärdet, 

standardavvikelsen samt minimum och maximum värdena för samtliga logaritmerade 

variabler i vår undersökning. Några speciellt viktiga och intressanta variabler att notera i 

tabellen är variablerna Beteendeintegration efter logaritmering som har ett medelvärde 

på 3,7 och ett minimumvärde på 1, samt ett maximumvärde på 7. Företagsstorlek efter 

logaritmering har ett minimumvärde på 0,69, ett maximumvärde på 7,2 samt ett 

medelvärde på 3,9. Som vi även klan utläsa från tabellen så blev det bara 20 

observationer kvar efter logaritmering av etnisk mångfald beräknat med Blau Index och 

etnisk mångfald beräknat med andelsmetoden.  
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Tabell 7.5-Korrelationsmatris  
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7.2.1 Etnisk mångfald och dess inverkan på ambidextri 

Den beroende variabeln i detta avsnitt är ambidextri samtidigt som den oberoende 

variabeln är etnisk mångfald. Kontrollvariablerna är; antalet medlemmar i TMT, 

branscherna service och transport, variationen av TMT-medlemmarnas ålder, 

variationen av TMT-medlemmarnas ämbetstid, variationen av kön inom TMT och den 

logiritmerade företagsstorleken mätt i antalet anställda.  

Enligt vår korrelationsmatris (tabell 7.5) kan vi notera att etnisk mångfald inte har 

signifikant korrelation med den beroende variabeln. 

                                                                                     

Enligt regressionsanalysen (tabell 7.6 i Appendix) samt korrelationsmatrisen (tabell 7.5) 

finns det inget samband mellan etnisk mångfald och den beroende variabeln. Ett 

signifikant samband finns dock mellan kontrollvariabeln variationen av TMT-

medlemmarnas ämbetstid och den beroende variabeln. Resten av kontrollvariablerna är 

däremot  ej signifikanta. 

 

Vi gjorde även ett alternativt test där vi använder samma variabler men den oberoende 

variabeln etnisk mångfald samt kontrollvariabeln variation av kön har, istället för blau 

index, räknats fram med vår alternativa beräkning, andelsmetoden (kapitel 6.5.2 och 

6.5.4). Modellen visade även i detta fall ingen signifikans. Testet presenteras i appendix. 

Även stresstesterna vi utförde  presenteras i appendix.  

 

Korrelationmatrisen (tabell 7.5) uppvisar som nämnt ovan ingen signifikant korrelation 

mellan etniskt mångfald och den beroende variabeln samtidigt som regressionsanalysen 

(tabell 7.6 i Appendix) visar att etniskt mångfald inte har ett samband med den beroende 

variabeln eftersom inget signifikant samband finns mellan dem båda variablerna. Det, 

samt faktumet att hela modellen (tabell 7.6 Appendix) är icke-signifikant leder till att vi 

förkastar vår första hypotes.  

 

H1: Etniskt mångfald inom TMT har en negativ inverkan på ambidextri inom hybrida 

företag.  - Förkastas. 
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7.2.2 Etnisk mångfald inom TMT och dess inverkan på beteendeintegraton (TMT-

processer) 

Den beroende variabeln i detta avsnitt är Beteendeintegration samtidigt som den 

oberoende variabeln är Etnisk mångfald. Kontrollvariablerna är; antalet medlemmar i 

TMT , branscherna service och transport, variationen av TMT-medlemmarnas ålder, 

variationen av TMT-medlemmarnas ämbetstid, variationen av kön inom TMT och den 

logiritmerade företagsstorleken mätt i antalet anställda. 

 

Enligt vår korrelationsmatris (tabell 7.5) kan vi notera att vår oberoende variabel, etnisk 

mångfald, inte har en signifikant korrelation med den beroende variabeln. Viktigt att 

påpeka är att vi inte finner någon signifikans, varken i korrelationsmatrisen (tabell 7.5) 

eller i regressionanalysen (tabell 7.7 i Appendix). Signifikant samband finns dock 

mellan kontrollvariabeln logaritmerad företagsstorlek och den beroende variabeln, samt 

mellan kontrollvariabeln antal TMT-medlemmar och den beroende variabeln.  

                                                                                     

Vi gjorde även ett alternativt test där vi använder samma variabler men den oberoende 

variabeln etnisk mångfald samt kontrollvariabeln variation av kön har, istället för blau 

index, räknats fram med vår alternativa beräkning, andelsmetoden (kapitel 6.5.2 och 

6.5.4). Modellen visade även i detta fall ingen signifikans. Testet presenteras i appendix. 

Även stresstesterna vi utförde  presenteras i appendix.  

 

Vi har även i appendix inkluderat två alternativa tester där vi använder oss av den 

logaritmerade variabeln Beteendeintegration som beroende variabel och har utfört en 

regressionsanlys med både etnisk mångfald med Blau Index samt etnisk mångfald med 

andelsmetoden som oberoende variabler. Kontrollvariabler är densamma som i 

föregående tester. Båda testerna visade ingen signifikans. Ett problem som vi även 

noterade vid de vanliga testerna var att standardfelen var ovanligt höga, även i detta fall 

gav de logaritmerade variablerna ingen nämnvärt förbättring. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att korrelationmatrisen (tabell 7.5) visar ingen 

signifikant korrelation mellan etniskt mångfald och den beroende variabeln samtidigt 

som regressionsanalysen (tabell 7.7 i Appendix) visar att etniskt mångfald inte har något 

samband med den beroende variabeln eftersom inget signifikant samband finns mellan 
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dem båda variablerna. Det, samt faktumet att hela modellen (tabell 7.7 i Appendix) är 

icke-signifikant leder till att vi förkastar vår andra hypotes. 

H2: Etniskt mångfald inom hybrida bolags TMT har en negativ inverkan på graden av 

beteendeintegration. - Förkastas. 

 

7.2.3 Beteendeintegration och dess inverkan på ambidextri 

Den beroende variabeln i detta avsnitt är ambidextri samtidigt som den oberoende 

variabeln är bebeteendeintegration. Kontrollvariablerna är; antalet medlemmar i TMT, 

branscherna service och transport, variationen av TMT-medlemmarnas ålder, 

variationen av TMT-medlemmarnas ämbetstid, variationen av kön inom TMT och den 

logiritmerade företagsstorleken mätt i antalet anställda. 

 

Enligt vår korrelationsmatris (tabell 7.5) kan vi avläsa att beteendeintegration och den 

beroende variabeln är starkt korrelerade med ett positivt värde på 0,534. Det positiva 

värdet innebär att en högre grad av beteendeintegration leder till en högre grad av 

ambidextri. Samtidigt kan vi även avläsa att sambandet är signifikant på 0,001 nivån.   

 

Variabler Std B Std Error 

Beteendeintegration 18,907*** 3,110 

Log Företagsstorlek 5,952 40,122 

Service -123,169 95,939 

Transport -255,101† 145,681 

Variation av kön Blau -121,901 193,867 

Variation av ämbetstid -29,713* 13,253 

Variation av ålder -4,314 12,190 

Antal TMT-medlemmar 7,168 23,862 

Konstant 296,652 199,888 

F-värde 5,733***  

Adjusted R Square ,281  

Högsta VIF-värde 2,496  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

Tabell 7.8 multivariat regressionsanalys - beteendeintegration och ambidextri 
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Enligt regressionsanalysen (Tabell 7.8) ovan kan vi avläsa att modellen är signifikant på 

0.001 nivån, vilket innebär att modellen har ett starkt signifikant samband.  

Vi kan även avläsa att variationen av TMT - medlemmarnas ämbetstid är signifikant på 

0,05 nivån. Dock är värdet negativt, vilket innebär att högre grad av variation i TMT - 

medlemmarnas ämbetstid leder till att graden av ambidextri minskar. Vidare kan vi se 

att transport är signifikant på 0,10 nivån. Värdet är dock negativt vilket innebär att 

transport har negativ effekt på ambidextri  i förhållande till den uteslutna branschen. Vi 

kan avläsa att beteendeintegration är signifikant på 0,001 nivån. Värdet är positivt, 

vilket innebär att en högre grad av beteendeintegration leder till en högre grad av 

ambidextri. Slutligen kan vi avläsa vår Adjusted R-square som ligger på 0,281, vilket 

innebär att ca 28 % av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av vår modell. 

 

Vi har även i appendix inkluderat ett alternativt test där vi använder oss av den 

logaritmerade beteendeintegrationen som oberoende variabler samtidigt som den 

beroende variabeln, ambidextri, och kontrollvariablerna blir oförändrade. Vi kan notera 

att modellen blev signifikant men den visade ingen märkbar skillnad i standardfelen 

jämfört med ovanstående modell (tabell 7.8). Ett problem som vi även noterade vid de 

vanliga testerna var att standardfelen var ovanligt höga, även i detta fall gav de 

logaritmerade variablerna ingen nämnvärt förbättring. 

  

Sammanfattningsvis kan vi konstantera att korrelationmatrisen (tabell 7.5) visar en stark 

korrelation mellan beteendeintegration och den beroende variabeln samtidigt som 

regressionsanalysen (tabell 7.8) visar signifikant samband mellan beteendeintegration 

och den beroende variabeln, eftersom ett signifikant samband finns mellan dem båda 

variablerna på 0,001 nivån. Det, samt faktumet att hela modellen (tabell 7.8) är 

signifikant, även den på 0,001 nivån, leder till att vi ej förkastar vår tredje hypotes.  

 

H3: Högre grad av beteendeintegration (behavioural integration) inom hybrida bolags 

TMT leder till högre ambidextri. - Förkastas ej. 
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7.3 Sammanfattning av korrelations - och regressionsanalys 

 

Etniskt mångflad och dess inverkan på ambidextri: Korrelationmatrisen (tabell 7.5) 

visade ingen korrelation mellan etniskt mångfald och ambidextri samtidigt som 

regressionsanalysen (tabell 7.6 i Appendix) visade att det inte finns något signifikant 

samband mellan etniskt mångflad och ambidextri. Värt att notera är att vår modell 

(tabell 7.6 i Appendix) inte hade någon signifikans, vilket ledde till att vi förkastar vår 

första hypotes. 

 

Etnisk mångfald inom TMT och dess inverkan på beteendeintegraton (TMT-

processer): Korrelationmatrisen (tabell 7.5) visade ingen korrelation mellan etniskt 

mångfald och beteendeintegration samtidigt och regressionsanalysen (tabell 7.7 i 

Appendix) visade att det inte finns något signifikant samband mellan etniskt mångfald 

och beteendeintegration. Värt att notera är att vår modell (tabell 7.7 i Appendix) inte 

hade någon signifikans, vilket ledde till att vi förkastar vår andra hypotes. 

 

Beteendeintegration och dess inverkan på ambidextri: Korrelationmatrisen (tabell 7.5) 

visade en stark korrelation mellan beteendeintegration och ambidextri samtidigt som 

regressionsanalysen (tabell 7.8) visar att beteendeintegration har ett signifikant samband 

med ambidextri. Det, samt faktumet att hela modellen (tabell 7.8) är signifikant leder till 

att vi ej förkastar vår tredje hypotes. 
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7.4 Ad hoc tester 

7.4.1 Etnisk mångfalds inverkan på ambidextri med beteendeintegration som 

kontrollvariabel  

Vi hade en modell (tabell 7.6 i Appendix) som inte påvisade något signifikant samband 

mellan etnisk mångfald och ambidextri. Därför utförde vi ett ad hoc test med inspiration 

från en modell som användes för att analysera kulturellt mångfalds inverkan på 

företagsutfall under 90-talet (O’Reilly, III et al., 1997). Vi vill med det här testet kunna 

se om vår modell visar signifikant samband  mellan etnisk mångfald och ambidextri. 

Den beroende variabeln i detta avsnitt är ambidextri samtidigt som den oberoende 

variabeln är etnisk mångfald. Kontrollvariablerna är beteendeintegration, antalet 

medlemmar i TMT, branscherna service och transport, variationen av TMT-

medlemmarnas ålder, variationen av TMT-medlemmarnas ämbetstid, variationen av kön 

inom TMT och den logiritmerade företagsstorleken mätt i antalet anställda. 

Enligt korrelationsmatrisen (tabell 7.5) har etnisk mångfald, precis som tidigare ingen 

signifikant korrelation med ambidextri. Vi väljer alltså i detta avsnitt att även inkludera 

beteendeintegration som kontrollvariabel i vår regressionanalys (tabell 7.9).        

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 91,737 212,507 

Variation av kön Blau -133,962 196,753 

Variation av ålder -4,479 12,252 

Beteendeintegration 18,786*** 3,137 

Variation av ämbetstid -29,639* 13,315 

Service -120,266 96,615 

Transport -257,669† 146,472 

Log Företagsstorlek 4,960 40,372 

Antal TMT-medlemmar 7,979 24,045 

Konstant 297,610 200,820 

F-värde 5,070***  

Adjusted R Square ,274  

Högsta VIF-värde 2,512  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

Tabell 7.9 multivariat regressionsanalys - beteendeintegration som kontrollvariabel  
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Enligt regressionsanalysen (tabell 7.9) ovan kan vi avläsa att modellen är signifikant på 

0.001 nivån. Analysen visar att etnisk mångfald inom TMT inte har något signifikant 

samband med den beroende variabeln. 

Vi kan även avläsa att variationen av TMT - medlemmarnas ämbetstid är signifikant på 

0,05 nivån. Dock är värdet negativt, vilket innebär att högre variation i TMT - 

medlemmarnas ämbetstid leder till att graden av ambidextri minskas. Vidare kan vi se 

att transport är signifikant på 0,10 nivån. Värdet är dock negativt vilket innebär att 

transport har negativ effekt på ambidextri  i förhållande till den uteslutna branschen. Vi 

kan avläsa att beteendeintegration är signifikant på 0,001 nivån. Värdet är positivt, 

vilket innebär att en högre grad av beteendeintegration leder till en högre grad av 

ambidextri. Slutligen kan vi avläsa vår Adjusted R-square som ligger på 0,274, vilket 

innebär att ca 27 % av variationen i den beroende variabeln  kan förklaras av vår modell 

(tabell 7.9). 

 

7.4.2 Etnisk mångfalds inverkan på exploatering och upptäckande 

I det här avsnittet kommer vi att utföra två ad hoc tester för att se hur etnisk mångfald 

påverkar exploatering av befintliga resurser och upptäckande av nya resurser, de två 

beståndsdelarna av ambidextri. Testet utförs för att vi inte kunde finna något signifikant 

samband mellan etnisk mångfald inom TMT och ambidextri som helhet i hybrida bolag, 

samt att den tidigare modellen inte var signifkant. Vi vill således testa om etnisk 

mångfald inom TMT har något samband alls på någon av beståndsdelarna av 

ambidextri. 

Den oberoende variabeln kommer således att vara etnisk mångfald i båda testerna, det är 

istället den beroende variabeln som ändras. Kontrollvariablerna kommer också att förbli 

detsamma i båda testerna. 

 

Exploatering: Den beroende variabeln i det här testet är exploatering samtidigt som 

den oberoende variabeln är etnisk mångfald. Kontrollvariablerna är antalet medlemmar i 

TMT, branscherna service och transport, variationen av TMT-medlemmarnas ålder, 

variationen av TMT-medlemmarnas ämbetstid, variationen av kön inom TMT och den 

logiritmerade företagsstorleken mätt i antalet anställda. 
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Enligt korrelationsmatrisen (tabell 7.5) har etnisk mångfald ingen signifikant korrelation 

med den beroende variabeln. Som man kan se i korrelationsmatrisen (tabell 7.5) och 

regressionsanalysen (tabell 7.10 i Appendix) så finner vi heller inget signifikant 

samband mellan dem båda variablerna. Värt att notera är att vår modell (tabell 7.10 i 

Appendix) i det här fallet inte är signifikant. 

 

Upptäckande: Den beroende variabeln i det här testet är upptäckande samtidigt som 

den oberoende variabeln är etnisk mångfald. Kontrollvariablerna är detsamma som 

ovan, dvs.; antalet medlemmar i TMT, branscherna service och transport, variationen av 

TMT-medlemmarnas ålder, variationen av TMT-medlemmarnas ämbetstid, variationen 

av kön inom TMT och den logiritmerade företagsstorleken mätt i antalet anställda. 

 

Enligt korrelationsmatrisen (tabell 7.5) finns det ingen korrelation mellan etnisk 

mångfald och den beroende variabeln. Som man kan se i korrelationsmatrisen (tabell 

7.5) och regressionsanalysen (tabell 7.11 i Appendix) så finner vi heller inget 

signifikant samband mellan dem båda variablerna. Värt att notera är att vår modell 

(tabell 7.11 i Appendix) även i det här fallet inte är signifikant.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att båda våra modeller (tabell 7.10 och 7.11 i 

Appendix) med etniskt mångfald som oberoende variabel inte har någon förklarande 

inverkan på varken exploatering eller upptäckande. 

 

7.4.3 Finansiella utfall 

I det här avsnittet kommer vi att utföra tre olika tester med finansiella utfall som 

beroende variabel i samtliga tre. Den oberoende variabeln kommer däremot att variera. 

Det första testet kommer att inkludera ambidextri, andra testet kommer att inkludera 

etnisk mångfald och tredje testet kommer slutligen att inkludera beteendeintegration 

som oberoende variabel. Kontrollvariablerna kommer också att förbli detsamma i de tre 

testerna. Kontrollvariablerna är antalet medlemmar i TMT, branscherna service och 

transport, variationen av TMT-medlemmarnas ålder, variationen av TMT-

medlemmarnas ämbetstid, variationen av kön inom TMT och den logiritmerade 

företagsstorleken mätt i antalet anställda. 
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Ambidextri: Enligt vår korrelationsmatris (tabell 7.5) kan vi avläsa att ambidextri och 

finansiella utfall är mellanstarkt korrelerade med varandra med ett positivt värde på 

0,394. Det positiva värdet innebär att en högre grad av ambildextri leder till högre 

finansiella utfall. Samtidigt kan vi även avläsa i korrelationsmatrisen (tabell 7.5) såväl 

som regressionsanalysen (tabell 7.12) att sambandet är signifikant på 0,001 nivån.   

                                                                                     

Variabler Std B Std Error 

Ambidextri 0,004*** ,001 

Variation av kön Blau -,747 1,793 

Variation av ålder ,139 ,113 

Variation av ämbetstid ,111 ,126 

Service ,231 ,900 

Transport -,406 1,370 

Log Företagsstorlek -,318 ,368 

Antal TMT-medlemmar ,241 ,216 

Konstant 9,451*** 1,749 

F-värde 2,700†  

Adjusted R Square ,123  

Högsta VIF-värde 2,389  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 

 

  

Tabell 7.12 multivariat regressionsanalys - ambidextri och finansiella utfall 

 

Enligt regressionsanalysen ovan (tabell 7.12) kan vi avläsa att modellen är signifikant 

på 0.10 nivån. Vi kan avläsa att adjusted R-square är 0,123, vilket innebär att ca. 12 % 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av vår modell. Vi kan även avläsa 

att ambidextri är signifikant på 0,001 nivån. Värdet, som är positivt i det här fallet, 

innebär att högre grad av ambidextri leder till högre finansiella utfall. 

 

Etnisk mångfald: Enligt korrelationsmatrisen (tabell 7.5) har etnisk mångfald ingen 

korrelation med den beroende variabeln. Som man även kan avläsa i 

regressionsanalysen (tabell 7.13 i Appendix) så finner vi heller inget signifikant 

samband mellan dem båda variablerna. Värt att notera är att vår modell (tabell 7.13 i 

Appendix) i det här fallet inte är signifikant.   
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Beteendeintegration: Enligt korrelationsmatrisen (tabell 7.5) har beteendeintegration 

ingen korrelation med den beroende variabeln. Som man även kan avläsa i 

regressionsanalysen (tabell 7.14 i Appendix) så finner vi heller inget signifikant 

samband mellan dem båda variablerna. Värt att notera är att vår modell (tabell 7.14 i 

Appendix) i det här fallet heller inte är signifikant.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår modell (tabell 7.12) med ambidextri som 

oberoende variabel har en förklarande inverkan på variationen av finansiella utfall. Vi 

kan därför konstatera att ambidextri har en positiv inverkan på finansiella utfall. 

 Vi kan även konstantera att våra två modeller med etnisk mångfald (tabell 7.13 i 

Appendix) respektive beteendeintegration (tabell 7.14 i Appendix) som oberonde 

variabel inte har ett signifikant samband med finansiella utfall i någon av fallen.  
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7.5 Diskussion av korrelations och regressionsanalys 

 

7.5.1 Hypotesprövningarna 

Vi förkastar vår första hypotes eftersom vår modell inte hade någon signifikans. Det kan 

bland annat bero på att vi inte haft en tillräcklig variation i vårt urval för att modellen 

ska vara signifikant, men det kan även bero på kontexten. Vi har, precis som vi tagit upp 

i avsnitt 5.6, härlett vår första hypotes från tidigare studier som berör demografisk 

mångfald inom TMT och dess inverkan på företagsutfall (bl.a. Umans, 2008; Erlon, 

1997; Nielsen & Nielsen, 2012; Umans, 2012) , samt studier (Umans, 2013) som menar 

att kulturellt mångfald inom TMT faktiskt har en inverkan på ambidextri. Dessa studier 

har utförts på företag inom den privata sektorn medan vår studie behandlar företag inom 

den offentliga sektorn. En annan kontext som kan ha lett till att vår modell inte blev 

signifikant är att studien som Umans (2013) presenterar berör den kulturella mångfalden 

inom TMT och dess påverkan på ambidextri, medan vi i vår studie ämnar att endast 

studera om den etniska mångfalden inom TMT (som är en del av den kulturella 

mångfalden) har någon påverkan på ambidextri. 

 

Vi förkastar även vår andra hypotes eftersom vår modell även i detta fall inte var 

signifikant. Det kan även i detta fall bero på bland annat vårt urval och kontext. Tidigare 

studier även i detta fall behandlat demografisk mångfald och kulturellt mångfald inom 

TMT och dess inverkan på beteendeintegration inom privata bolag (bl.a. Umans, 2012; 

Umans, 2013). 

 

Vår tredje hypotes kunde däremot ej förkastas, då vår modell var signifikant. Resultatet 

från både vår korrelationsmatris och regressionsanalys visade att beteendeintegrationen 

inom TMT har ett positivt samband med ambidextri inom hybrida bolag. Detta är 

logiskt då en hög grad av beteendeintegration inom TMT leder till att medlemmarna kan 

utbyta kunskap och erfarenhet, lösa konflikter samt komma fram till ett gemensamt 

tänkesätt som leder till att företaget uppnår ambidextri (Lubatkin et al., 2006; Umans, 

2012). Ambidextri uppnås för att det blir mycket enklare för TMT att fatta 

gemensamma strategiska beslut, vilket i sin tur torde leda till att företaget uppnår en 

balans mellan kortsiktiga och långsiktiga mål. 

Testresultaten visade även ett negativt signifikant samband mellan variationen av TMT-

medlemmarnas ämbetstid och ambidextri. Det innebär att en större variation i TMT - 
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medlemmarnas ämbetstid leder till att graden av ambidextri minskas. Det betyder i sin 

tur att en minskning av variationen mellan ämbetstiden som gruppmedlemmarna har 

tillbringat i ledningen kommer att leda till en högre grad av ambidextri. Hambrick & 

Mason (1984) menar att törre variation av ämbetstid mellan gruppmedlemmarna kan 

leda till grupperingar, miningsskiljaktigheter samt konflikter. Det är då logiskt att 

mindre variation av ämbetstid torde leda till bättre relationer och mindre konflikter, 

vilket torde leda till effektivare samarbete och därför inverka positivt på ambidextri. 

 

7.5.2 Ad hoc testerna 

Ad hoc testet med den signifikanta 90-tals inspirerade modellen (O’Reilly, III, et al., 

1997) visade att etnisk mångfald inte har något signifikant samband med ambidextri. 

Att vi inte fann något samband mellan etnisk mångfald och ambidextri kan även i detta 

fall, precis som med prövningen av första hypotesen, bero på vårt urval och kontext. 

 

Vi utförde ytterligare ad hoc tester i syfte att studera etnisk mångfald och dess isamband 

med exploatering och upptäckande, beståndsdelar av ambidextri. Vår modell visade 

ingen signifikans. En förklarande faktor kan möjligtvis vara att vi sen tidigare inte fann 

något signifikant samband mellan etnisk mångfald och ambidextri som helhet och det 

kan därför anses vara förväntat att beståndsdelarna inte heller är signifikanta. Vi utförde 

ad hoc testerna främst för att se om etnisk mångfald hade något signifikant samband 

med den upptäckande delen av ambidextri. Detta för att Stahl et al. (2010) menar att 

kulturellt mångfald leder till positiva effekter i form av innovation och att det beror på 

skillnader i mentalitet, tankesätt och erfarenhet som människor från olika kulturer har. 

 

Vi argumenterade för att ambidextri i form av innovation har en inverkan på finansiella 

utfall inom hybrida bolag. Det stöds av vårt ad hoc test som visar ett positivt signifikant 

samband mellan ambidextri och finansiella utfall, vilket innebär att en högre grad av 

ambidextri leder till högre finansiella utfall. Det kan exempelvis bero på, som vi tidigare 

har nämnt i avsnitt 1.2, sparade ekonomiska resurser i form av exempelvis mindre 

utskick av pappersblanketter och mindre administrativt arbete. 

 

Ytterligare två ad hoc tester gjordes för att se hur finansiella utfall inom hybrida bolag 

har ett samband med etnisk mångfald respektive beteendeintegration. Modellerna var ej 

signifikanta i båda fallen. 
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8. Sammanfattning, resultat och slutsats 

8.1 Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att förklara hur etnisk mångfald inom TMT påverkar 

icke-finansiella utfall i hybrida företag. Tidigare studier (Umans, 2012; Umans, 2013) 

har fokuserat på demografiskt och kulturellt mångfald inom TMT:s påverkan på utfall 

medan vår studie väljer att enbart fokusera på etniskt mångfald inom TMT. Samtidigt 

som många studier har valt att exkludera TMT-processer (Gong 2006; Östergaard, 

2010; Umans, 2013) har vi valt att inkludera dem i vår studie och därmed öppna den 

svarta lådan. TMT-processerna som vi inkluderar är kvantiteten och kvaliteten av 

medlemmarnas informationutbyte, medlemmarnas samarbetsförmåga och 

medlemmarnas gemensamma beslutsfattande, som tillsammans benämns 

beteendeintegration (Hambrick, 1994; Umans; 2012). Vår studie har utförts på den 

offentliga sektorn i Sverige och vårt urval består av 98 stycken hybrida bolag. 

För att presentera den viktiga rollen som TMT har inom företagen (Hambrick & Mason, 

1984), samt TMT:s roll inom den offentliga sektorn så har vi använt oss av en teoretisk 

ramverk som inkluderar forskning om bolag inom den offentliga sektorn och New 

public management. Vi har även använt oss av teorier inom bolagsstyrning; 

beteendeteorin och upper echelon perspektivet. För att förklara vår icke-finansiella 

utfall som är ambidextri, så har vi i det teoretiska ramverket även presenterat vad 

forskningar säger om ambidextri.     

Med utgångspunkt från tidigare studier om demografiskt och kulturellt mångfalds 

påverkan på företagsutfall och beteendeintegration har vi härlett våra tre hypoteser. 

Hypoteserna prövades sedan genom olika statistiska tester; Pearson’s Korrelation och 

multivariat regressionsanalys. 

Vår studie utfördes med en kvantitativ metod och datainsamlingen utfördes med hjälp 

av elektroniska enkätutskick Vi använde oss av ett icke-sannolikhetsbaserat 

urvalsmetod för att välja ut de hybrida bolagen, då vi i förhand vetat vilka element inom 

populationen som ska inkluderas i urvalet. 
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8.2 Resultat och slutsats 

Vårt primära syfte är att testa om etnisk mångfald inom TMT har någon påverkan på 

beteendeintegration och ambidextri inom hybrida bolag, vilket vi inte fann belägg för. 

Däremot så fann vi signifikant samband mellan beteendeintegration och ambidextri 

inom hybrida bolag. 

New public management innebär att bolag inom den offentliga sektorn använder sig av 

styrnings och ledningsmetoder som är inspirerade från bolag inom den privata sektorn 

(Tomasson, 2009; ter Bogt & Scapens, 2012). Bolag inom den offentliga sektorn 

fokuserar därför allt mer på företagsutfall, istället för att bara ta hänsyn till politiska 

krafter (Williams et al., 2012). Cheferna inom hybrida bolag är idag mer flexibelt i sin 

styrning och styr på ett mer företagande sätt, då de inte bara behöver styra efter formella 

regler (Williams et al., 2012). NPM har lett till att de hybrida bolagen mäter resultat 

samt utvärderar interna och externa prestationer, är mer benägna till att konkurrera med 

andra bolag, är mer marknadsorienterade och ser istället medborgarna som deras 

kunder, samt gått från en centraliserad styrning till en decentraliserad styrning med en 

klar hierarki och professionella chefer (ter Bogt & Scapens, 2012; Williams, et al., 

2012; Trotta et al., 2011). 

 

Ambidextri är även ett mått som ursprungligen kommer från den privata sektorn för att 

företagen ska kunna prestera bättre (Tomasson, 2009, ter Bogt & Scapens, 2012), och 

enligt NPM så styrs och mäts de hybrida bolagen som privata bolag just för att kunna 

prestera bättre, vilket gör ambidextri förekommande i hybrida bolag till en logisk utfall. 

Även om offentliga bolag vanligen inte går i konkurs, då de oftast överlever genom 

kapitaltillskott från staten (Mattsson, 2013) så är ambidextri ändå ett viktigt begrepp 

inom den offenltiga sektorn (Smith & Umans, 2013). Detta med tanke på att ambidextri 

visar hur väl företag kan utnyttja och upptäcka resurser, vilket i grund och botten 

handlar om hur väl företagen allokerar och använder sina resurser (Smith & Umans, 

2013). Det innebär således att ambidextri även är aktuellt inom den offentliga sektorn, 

då de offentliga bolagen strävar efter att utnyttja sina resurser med full kapacitet 

(Hartley, 2005) för att så effektivt som möjligt kunna tillgodose allmänhetens behov och 

tjänster (Smith & Umans, 2013). Dessutom menar March (1991) att innovation är en av 

huvudutfallen av ambidextri inom organisationer, detta samtidigt som Hartley (2005) 

menar att en av de viktigaste utfall inom den offentliga sektorn är just företagens 
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innovationsförmåga. Med detta sagt så kan vi samtidigt inte bara ignorera de hybrida 

bolagens finansiella utfall då de bl.a. ändå måste hålla sina budgetrestriktioner. 

Men vi har ändå valt att fokusera vår studie på de hybrida bolagens icke-finansiella 

utfall i form av ambidextri, då vi ansåg att om bolagen har en hög grad av ambidextri så 

torde det även gynna bolagens finansiella utfall. Detta argument har vi, tack vare ett av 

ad hoc testerna vi utförde, nu belägg för. Testet visade att en högre grad av ambidextri 

leder till högre finansiella utfall inom hybrida bolag. Anledningen till detta kan bl.a. 

förklaras med vårt argument om att en av de hybrida bolagens viktigaste utfall 

innovation kan leda till budgetbesparingar. 

NPM har som sagt lett till att hybrida bolag styrs som privata bolag, vilket gör att vi kan 

förklara våra resultat utifrån teorier som ursprungligen härstammar från den privata 

sektorn. 

 

Enligt upper echelons perspektivet är det företagsledare som fattar beslut och strategiska 

val utifrån den situationen de själva och företaget befinner sig i (Hambrick & Mason, 

1984). Det är således viktigt att studera och förstå de mest inflytelserika aktörerna inom 

företaget för att kunna förstå företagets beslut och prestationer (Hambrick, 2007). 

Företagsledares hantering av information och beslutsfattandet påverkas av deras 

erfarenheter, värderingar samt personlighet (Hambrick & Mason, 1984; Hambrick, 

2007). Det är vidare möjligt, enligt Hambrick & Mason (1984), att analysera en 

företagsledares strategiska val genom att observera hans eller hennes demografiska 

karaktärsdrag. Det är dock enligt Hambrick (2007) viktigt att förstå att det är 

interaktionen inom ledningsgruppen som primärt ligger till grund för strategiska beslut 

som fattas inom företag. Det leder således till att fördelning av makt och kunskap inom 

ledningsgruppen är en avgörande faktor att beakta när man studerar ledningsgruppens 

inverkan på företaget (Hambrick, 2007). 

Enligt upper echelons perspektivet ska således etnisk mångfald inom TMT ha en 

inverkan på företagets strategiska val, i det här fallet ambidextri, då den enligt 

Hambrick (1998) är en del av den kulturella identiteten som i sin tur är en demografisk 

beståndsdel. Vår första hypotes; Etniskt mångfald inom TMT har en negativ inverkan på 

ambidextri inom hybrida företag,  förkastades dock. En möjlig faktor som kan förklara 

det torde vara den fördelning av makt och kunskap som Hambrick (2007) nämner. Trots 

att en ledning skall fatta gemensamma beslut är det inte alla som har lika mycket 
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kunskap eller auktoritet som krävs för att kunna vara relevanta i beslutsprocessen. Det 

är således möjligt att vissa individer exkluderas och kan därför ha en förklaring på att 

deras unika erfarenhet eller värderingar inte har någon inverkan på företagets strategiska 

beslut. Vår andra hypotes förkastades också, då vi inte fann något samband mellan 

etnisk mångfald och beteendeintegration. Som nämnt ovan kan vissa personer i teamet 

exkluderas ur beslutsprocessen och då har de ingen möjlighet att vara med i 

beteendeintegrationen och eftersom den exkluderande personen inte är med i 

beteendeintegrationen så kan denne heller inte påverka den. 

Vidare är det viktigt att beakta företagets såväl som de enskilda företagsledarnas 

situation (Hambrick & Mason, 1984). Vi studerade exklusivt hybrida företag som 

karaktäriseras av självkostnadsprincipen och redan utformad strategier med 

utgångspunkt att tillgodose allmänhetens behov av tjänster och produkter 

(Kommunallagen 1991:900). Det leder till att etnisk mångfald inte har någon inverkan 

på graden av ambidextri då ledningsmedlemmar torde uppfatta företagets mål och 

strategi som redan fastställda. Det gör att medlemmarna, oavsett etnicitet, inte känner 

möjlighet att vara innovativa med tanke på att de inte kan påverka den uppsatta 

strategin. 

Vår tredje hypotes visade att det finns ett positivt samband mellan beteendeintegration 

och ambidextri. Det är logiskt då Hambrick (2007) menar att det är viktigt att förstå att 

det är interaktionen inom ledningsgruppen som primärt ligger till grund för strategiska 

beslut som fattas inom företag. Ambidextri är ett strategiskt beslut och kräver att TMT 

medlemmarna  kan fatta gemensamma beslut gällande resursallokeringen och en jämn 

fokus på långsiktiga och kortsiktiga mål, vilket kan uppnås med en hög 

beteendeintegration. 

Beteendeteorin applicerades i vår studie för att vi ska kunna öppna den svarta lådan så 

att bolagets agerande kan förklaras som en följd av beslutsfattande processer (decision - 

making processes) hos individer och grupper inom bolaget (Gavetti et al., 2012). Ett 

bolags agerande beror inte bara på marknadsfaktorer, utan beror även på de processer 

som sker inom bolaget, och genom att visa hänsyn till beslutsprocesserna så får vi en 

mer realistisk syn kring beslutsfattandet som leder till bolagets agerande (Gavetti et al., 

2012). Teorin lägger även stor vikt på att individer agerar och fattar beslut baserade på 

den egna rationaliteten. (Gavetti et al., 2012). 
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Beteendeteorin lyfter fram faktumet att individer, bundna av sin rationalitet, kommer att 

sträva efter de mest tillfredsställande alternativ istället för det bästa alternativet. Det kan 

vara en förklarande faktor till att vår första hypotes inte kan accepteras. TMT - 

medlemmarnas etniska mångfald påverkar inte ambidextri eftersom medlemmarna inte 

ens jobbar för att uppnå ambidextri. Med tanke på att de inte känner att de har någon 

möjlighet att påverka de redan uppsatta strategierna. 

 

En annan förklaring, enligt beteendeteorin, till varför etnisk mångfald inte har något 

samband med ambidextri torde bero på faktumet att vi studerar hybrida bolag inom den 

offentliga sektorn, som karaktäriseras av en konkurrenslös marknad (Pablo et al., 2007). 

I dessa företag har TMT-medlemmarna råd att undvika osäkerhet och förlita sig därmed 

på gamla rutiner och idéer eftersom det inte finns ett lika stort behov av att komma på 

långsiktiga nya idéer p.g.a. brist på konkurrens. Det torde innebära att TMT-

medlemmarna inte strävar lika mycket efter att tänka långsiktigt, vilket gör att det blir 

en obalans mellan bolagens långsiktiga och kortsiktiga mål, som i sin tur leder till att 

ambidextri inte kan uppnås. Med tanke på att TMT-medlemmarna enligt ovanstående 

argument inte torde sträva efter innovation och nytänkande är det logiskt att deras 

etniska bakgrund inte har någon påverkan. 

 

Vår andra hypotes testar ifall etnisk mångfald har någon inverkan på 

beteendeintegration inom hybrida bolags TMT. Vi kunde dock efter att ha utfört våra 

tester inte acceptera hypotesen, vilket också torde kunna förklaras av faktumet att vi 

studerade den offentliga sektorn. Hybrida företag måste rätta sig efter 

självkostnadsprincipen och har redan utformad strategier med utgångspunkt att 

tillgodose allmänhetens behov av tjänster och produkter, något som lyfts fram i 

Kommunallagen (1991:900). Det innebär att en väldigt begränsad del av deras 

verksamhet är möjlig att påverka och minskar därför risken för diskussion och 

konflikter. Genom att man minskar möjligheten för ledningsgruppen att påverka 

företagets resursallokering och mål leder det till att den etniska skillnaderna bland 

TMT-medlemmarna inte kan påverka deras konfliktlösande (resolution of conflict) 

eftersom konflikterna är helt enkelt ej existerande. 
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Sammanfattningsvis så kunde vi inte acceptera våra två första hypoteser, då modellerna 

inte var signifikanta. Den tredje kunde vi dock acceptera och den visade att 

beteendeintegration har en positiv påverkan på ambidextri inom hybrida bolag. Tidigare 

studier har bevisat att beteendeintegration har en positiv påverkan på ambidextri inom 

privata bolag, medan vi i vår studie har kommit fram till att samma samband även 

existerar inom bolag verksamma i den offentliga sektorn.  

 

8.3 Studiens svagheter 

Studiens primära svaghet är att våra modeller till de två första hypotserna som handlar 

den etniska mångfalden inom TMT:s påverkan på ambidextri inom hybrida bolag, samt 

den etniska mångfalden inom TMT:s påverkan på beteendeintegration, inte hade någon 

signifikans. Det innebar  att modellerna inte hade någon förklarande inverkan på 

hypoteserna. 

Vi studerar hur den etniska mångfalden inom TMT påverkar utfall hos offentliga bolag. 

Det är ett ämne som inte har studerats i någon större omfattning tidigare, vilket har lett 

till att vi fått härleda våra hypoteser från tidigare studier som behandlar demografiskt 

och kulturellt mångfalds inverkan på TMT. Dessa studier är även utförda inom den 

privata sektorn. 

En ytterligare svaghet är den typen av kategorisering av etnicitet som använts i arbetet. 

Det finns nämligen bara två kategorier i vår studie, etnisk svenskar och alla andra. Det 

är dock logiskt att anta att vissa kulturer torde vara mer snarlika den svenska än andra, 

vilket kan ha bidragit till att variationen i vårt urval inte varit så stor. Det kan vara en av 

anledningarna till att våra modeller inte varit signifikanta. Det är således viktigt att även 

mäta graden av etnicitet genom att se till den verkliga kulturella skillnaden. En 

möjlighet är det s.kl. indoeuropeiska språkträdet. Det möjliggör för framtida forskare att 

kategorisera snarlika kulturer under samma kategori, ex. svenskar, danskar och 

norrmän. 

Under studiens gång upptäckte vi även ett par svagheter med vår enkät. Ett var faktumet 

att vissa respondenter upplevde att frågorna rörande bolagens ambidextri inte var 

anpassade för den offentliga sektorn. De menade att frågorna istället är mer anpassade 

till privata bolag, något som hänger ihop med att ambidextri härstammar från den 

privata sektorn. Vi vet även sen tidigare att hybrida bolag jobbar utifrån 
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självkostnadsprincipen och kan därför tycka att våra frågor kring finansiella utfall kan 

uppfattas som avvikande från kontexten.  

Vi var även tvungna att utesluta vissa bolag från vårt urval, då respondenterna 

missförstod frågan om TMT-medlemmarnas positioner inom bolaget och svarade 

istället med TMT-medlemmarnas namn. Det här missförståndet kan ha bidragit till 

minskad svarsfrekvens om andra respondenter också missuppfattat frågan på liknande 

sätt och valt att avstå att svara p.g.a. att frågan upplevdes som för privat. 

För att undvika partiskhet hos respondenternas svar så skickade vi ut två eller fler 

identiska enkäter till samma bolag. Meningen var att vi skulle ta olika delar av 

enkätsvaren från olika respondenter i företaget. Svaren rörandre beteendeintegrationen 

tas från VD:n, medan svaren rörande ambidextri skulle tas från en annan TMT-medlem 

(ekonomichef/HR-chef/marknadschef). Vi fick en relativt svagt svarsflöde vilket 

innebar att endast ett fåtal bolag hade två eller fler respondenter som svarade, vilket 

gjorde att vi inte kunde eleminiera risken för respondenternas partiskhet i majoriteten av 

bolagen i vårt urval. 

 

8.4 Teoretiskt bidrag 

Att beteendeintegration har en positiv inverkan på ambidextri är sedan tidigare känt, 

men studierna har utförts på bolag inom den privata sektorn (Umans, 2012; Smith & 

Umans, 2013). Vår studie är därmed av akademiskt värde då den bevisar att 

beteendeintegration har en positiv inverkan på ambidextri även i bolag inom den 

offentliga sektorn. I samband med det har vi även upptäckt att beteendeintegration 

tillsammans med variationen i TMT-medlemmarnas ämbetstid är det som ökar graden 

av ambidextri inom hybrida bolag, som vi kan utläsa i tabell 7.4. 

Vi har även funnit att etnisk mångfald inte har någon inverkan på varken 

beteendeintegration eller ambidextri inom hybrida bolag. Det skiljer sig från tidigare 

studier som utförts inom den privata sektorn som menar att etnisk mångfald har en 

negativ inverkan på beteendeintegration och ambidextri (Umans, 2012). 

Enligt våra ad hoc tester har vi funnit att etnisk mångfald inte har någon inverkan på 

finansiella utfall inom hybrida bolag heller. Det finns dock ett samband mellan 

ambidextri och finansiella utfall (tabell 7.9). Då vi sen tidigare inte har funnit en 
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koppling mellan etnisk mångfald och ambidextri är det således logiskt att etnisk 

mångfald är irrelevant för finansiella utcomes i hybrida företag. 

 

8.5 Praktiskt bidrag 

Studiens syfte var att förklara hur etnisk mångfald i TMT påverkar icke-finansiella 

utfall i hybrida företag. Studien är unik i den aspekten att den endast fokuserar på etnisk 

mångfald inverkan på TMT-processer och icke finansiella utfall, som i tidigare studier 

alltid har varit en del av kulturellt eller demografiskt mångfald. Studien är även unik 

eftersom den som sagt även berör TMT-processer och icke-finansiella utfall inom 

hybrida företag, dvs. den offentliga sektorn. Det är också en unik aspekt av just vår 

studie. Det är därför som studien är av ett akademiskt värde. 

Som nämnt ovan utförs vår studie inom den offentliga sektorn i Sverige, vilket innebär 

att det tillför ett praktiskt värde för både sektorn i fråga men även allmänheten i stort 

som nyttjar de offentliga bolagens tjänster. I vår uppsats studerar vi hur etnisk mångfald 

inom TMT påverkar dem offentliga bolagens utfall. Vår studie handlar därför i grund 

och botten om hur de offentliga bolagen kan effektivera sin verksamhet. Genom att de 

offentliga bolagen effektiviserar sin verksamhet så blir det även positivt för allmänheten 

i form av bättre tjänster och därmed ett mer effektiv utnyttjande av skattepengar. 

Med tanke på den fria rörligheten som EU-länder åtnjuter, den allt mer globaliserade 

marknaden, samt olika konflikter världen över som ger upphov till allt mer asylsökande 

(Wennesjö & Raneke, 2013) är det därför viktigt att fler liknande studier om etnisk och 

kulturell mångfald utförs, då Sverige och andra länder blir allt mer mångkulturella. 

Studier om etnisk mångfald blir även praktiskt relevanta ur en ekonomisk synvinkel då 

de bidrar till att öka kunskapen kring hur man bäst utnyttjar den nya humankapital som 

uppstår vid gränsöverskridandet som nämns ovan. Abramovitz (1956) och Denison 

(1985) menar att det är fundamentalt att utnyttja humankapital för att kunna introducera 

nya teknologier som enligt dem leder till ekonomisk tillväxt. 

Vår studie tillför ett stor praktiskt värde i den meningen att den visar att en kvantitativ 

studie kring etnisk mångfald hos ledningsmedlemmar inom den offentliga sektorn 

faktiskt är genomförbar. Tidigare studier (Tahvilzadeh, 2011) har varit kvalitativa och 

menar att brist på etnisk mångfald inom chefspositionerna har omöjliggjort en 

kvantitativ studie. Vi har därmed öppnat upp en ny möjlighet att studera fenomenet och 

bidragit till att fylla det kvantitativa gapet som för tillfället existerar. 
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8.6 Förslag till fortsatt forskning 

Om andra studier i framtiden vill, precis som i vår studie, fånga upp etnisk mångfald via 

modersmål så kan man istället kategorisera språken med hjälp av det s.k. 

indoeuropeiska språkträdet. Detta för att vid kategoriseringen tydligare kunna se 

variationen mellan etniciteten. Trädet illustrerar olika grenar innehållande olika 

kategorier av språk, där exempelvis den ena grenen innehåller germanska språk och en 

annan gren innehåller slaviska språk. Trädet fungerar som så att språk (etniciteter) som 

ligger på samma gren är mer likartade, vilket innebär att ju längre bort en gren ligger 

från en annan gren, desto större språkliga (etniska) olikheter. Det leder till att det blir 

mer tydligt när man mäter etnisk mångfald än att kategorisera svenskt och icke svenskt, 

som vi har gjort i vår studie, då den språkliga (etniska) variationen på exempelvis en 

svensk och en dansk inte är särskilt stor och enligt trädet så kategoriseras de båda 

språken som germanska språk. 

Vid framtida studier om etnisk mångfald och ambidextri inom den offentliga sektorn 

hade det varit intressant att studera hur ambidextri ser ut i exempelvis skolor och 

sjukhus. Det för att innovation torde vara en viktig utfall i sjukhus, då det kan innebära 

effektivare sjukvård i form av exempelvis nya instrument och sätt att behandla patienter 

på. Det kan därför vara intressant att se hur etnisk mångfald påverkar ambidextri i 

sjukvårdsbranschen. 

Slutligen kan det även vara intressant att studera relationen mellan styrelse och ledning 

inom offentliga bolag och hur den påverkar graden av ambidextri. Då etnisk mångfald 

torde ge upphov till ambidextri kan det vara intressant att studera ifall en etnisk 

variation i styrelsen leder till en friare roll för ledningen att jobba för att uppnå 

ambidextri. 
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Historgram: Företagsstorlek 
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Histogram: Variation av kön Blau 
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Histogram: Antal kommuner 
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Histogram: Aggregerad kommunstorlek 
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Histogram: Kommunstorlek 

 

 

Histogram: Logaritmerad Kommunstorlek 
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Histogram: Upptäckande 

 

 

Histogram: Logaritmerad Upptäckande 
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Histogram: Etnisk mångfald Blau 

 

 

Histogram: Logaritmerad Etnisk mångfald Blau 
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Histogram: Etnisk mångfald Andel 

 

 

Histogram: Logaritmerad Etnisk mångfald Andel 
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Histogram: Beteendeintegration 

 

 

Histogram: Logaritmerad Beteendeintegration 
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Multivariat regressionsanalys H1: 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 204,906 249,702 

Variation av kön Blau 3,077 230,536 

Variation av ålder 1,098 14,412 

Variation av ämbetstid -28,333† 15,706 

Service -111,833 113,965 

Transport -227,745 172,694 

Log Företagsstorlek 57,763 46,477 

Antal TMT-medlemmar -27,869 27,473 

Konstant 961,522*** 197,536 

F-värde ,877  

Adjusted R Square -,010  

Högsta VIF-värde 2,359  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

Tabell 7.6 Multivariat regressionsanalys - etnisk mångfald och ambidextri 
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Multivariat regressionsanalys H2:  

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 6,024 7,152 

Variation av kön Blau 7,295 6,603 

Variation av ålder ,297 ,413 

Variation av ämbetstid ,070 ,450 

Service ,449 3,264 

Transport 1,593 4,946 

Log Företagsstorlek 2,811* 1,331 

Antal TMT-medlemmar -1,908* ,787 

Konstant 35,341*** 5,658 

F-värde 1,117  

Adjusted R Square ,010  

Högsta VIF-värde 2,359  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

Tabell 7.7 multivariat regressionsanalys - etnicitet och beteendeintegration 
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Ad hoc-tester: 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 3,636 5,151 

Variation av kön Blau 2,112 4,756 

Variation av ålder ,090 ,297 

Variation av ämbetstid -0,727* ,324 

Service -3,696 2,351 

Transport -5,842 3,562 

Log Företagsstorlek 1,001 ,959 

Antal TMT-medlemmar -,544 ,567 

Konstant 30,034*** 4,075 

F-värde 1,300  

Adjusted R Square ,024  

Högsta VIF-värde 2,359  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

Tabell 7.10 multivariat regressionsanalys - etnisk mångfald och exploatering  

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 4,934 4,966 

Variation av kön Blau ,263 4,585 

Variation av ålder ,025 ,287 

Variation av ämbetstid -,156 ,312 

Service 1,347 2,266 

Transport -,910 3,434 

Log Företagsstorlek 1,536† ,924 

Antal TMT-medlemmar -,560 ,546 

Konstant 26,657*** 3,928 

F-värde ,654  

Adjusted R Square -,029  

Högsta VIF-värde 2,359  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

Tabell 7.11 multivariat regressionsanalys - etnisk mångfald och upptäckande 
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Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 2,614 2,144 

Variation av kön Blau -1,003 1,979 

Variation av ålder ,139 ,124 

Variation av ämbetstid ,011 ,135 

Service -,112 ,978 

Transport -1,282 1,483 

Log Företagsstorlek -,137 ,399 

Antal TMT-medlemmar ,162 ,236 

Konstant 12,838*** 1,696 

F-värde ,490  

Adjusted R Square -,044  

Högsta VIF-värde 2,359  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

Tabell 7.13 multivariat regressionsanalys - etnisk mångfald och finansiella utfall 

 

Variabler Std B Std Error 

Beteendeintegration ,049 ,031 

Variation av kön Blau -1,032 1,962 

Variation av ålder ,129 ,123 

Variation av ämbetstid ,006 ,134 

Service -,206 ,971 

Transport -1,290 1,475 

Log Företagsstorlek -,242 ,406 

Antal TMT-medlemmar ,230 ,242 

Konstant 11,183*** 2,023 

F-värde ,613  

Adjusted R Square -,033  

Högsta VIF-värde 2,496  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

Tabell 7.14 multivariat regressionsanalys - beteendeintegration och finansiella utfall 
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Stresstester: multivariat regressionsanalys - etnisk mångfald och ambidextri 

(etnisk mångfald och variation av kön beräknat med blau index). 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 239,262 250,218 

Variation av kön Blau -11,789 226,168 

Variation av ålder 1,503 14,717 

Variation av ämbetstid -24,997 15,090 

Service 131,987 134,705 

Kultur & Fritid 250,547 172,181 

Kommunstorlek -0,000009974 ,000 

Konstant 773,604*** 174,318 

F-värde ,771  

Adjusted R Square -,017  

Högsta VIF-värde 2,400  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 232,193 247,765 

Variation av kön Blau -18,106 222.586 

Variation av ålder 1,760 14,361 

Variation av ämbetstid -25,463† 14,884 

Kultur & Fritid 114,385 113,652 

Transport -137,126 133,249 

Konstant 910,663*** 142,236 

F-värde ,912  

Adjusted R Square -,005  

Högsta VIF-värde 1,135  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   



  
 

 
 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 239,033 254,798 

Variation av kön Blau 44.514 229,421 

Transport -194,635 168,960 

Service -110,004 117,938 

Partiskhet -8,102 112,785 

Kommunstorlek ,000 ,000 

Log Företagsstorlek 15,745 34,921 

Konstant 874,176*** 203,562 

F-värde ,410  

Adjusted R Square -,045  

Högsta VIF-värde 1,747  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 

 

   

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 236,480 252,608 

Variation av kön Blau 39,469 226,597 

Transport -180,929 166,374 

Service -91,975 113,813 

Partiskhet -8,738 109,646 

Transport -227,745 172,694 

Företagsstorlek -,061 ,239 

Konstant 915,852*** 170,340 

F-värde ,422  

Adjusted R Square -,037  

Högsta VIF-värde 1,715  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 

 

   



  
 

 
 

 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Balu 205,420 245,350 

Variation av ålder 1,099 14,331 

Variation av ämbetstid -28,370† 15,364 

Transport -228,454 163,421 

Service -112,012 112,546 

Log Företagsstorlek 57,738 46,182 

Antal TMT-medlemmar -27,795 26,763 

Konstant 962,599*** 179,304 

F-värde 1,014  

Adjusted R Square ,001  

Högsta VIF-värde 2,355  

 

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 

 

 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 231,833 243,781 

Transport -248,510 160,636 

Service -112,864 111,270 

Företagsstorlek ,063 ,241 

Variation av ämbetstid -26,207† 15,187 

Konstant 1025,175*** 112,398 

F-värde 1,116  

Adjusted R Square ,006  

Högsta VIF-värde 1,668  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
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Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 204,906 249,702 

Variation av kön Blau 3,077 230,536 

Service 115,913 136,026 

Kultur & Fritid 227,745 172,694 

Antal TMT-medlemmar -27,869 27,473 

Log Företagsstorlek 57,763 46,477 

Variation av ämbetstid -28,333† 15,706 

Variation av ålder 1,908 14,412 

Konstant 733,777*** 198,805 

F-värde ,877  

Adjusted R Square -,010  

Högsta VIF-värde 2,444  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 204,906 249,702 

Variation av kön Blau 3,077 230,536 

Service 115,913 136,026 

Kultur & Fritid 227,745 172,694 

Antal TMT-medlemmar -27,869 27,473 

Log Företagsstorlek 57,763 46,477 

Variation av ämbetstid -28,333† 15,706 

Variation av ålder 1,908 14,412 

Konstant 733,777*** 198,805 

F-värde ,877  

Adjusted R Square -,010  

Högsta VIF-värde 2,444  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 



  
 

 

Stresstester: multivariat regressionsanalys - etnisk mångfald och 

beteendeintegration (etnisk mångfald och variation av kön beräknat med blau 

index). 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 7,241 7,075 

Variation av ålder ,301 ,413 

Variation av ämbetstid -,020 ,443 

Transport -,087 4,713 

Service ,025 3,246 

Log Företagsstorlek 2,752* 1,332 

Antal TMT-medlemmar -1,734* ,772 

Konstant 37,894*** 5,171 

F-värde 1,099  

Adjusted R Square ,007  

Högsta VIF-värde 2,355  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 

   

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 8,184 7,311 

Variation av kön Blau 5,201 6,642 

Variation av ämbetstid ,158 ,435 

Kultur & Fritid -,266 3,388 

Transport -,084 3,916 

Kommunstorlek -0,000001724 ,000 

Konstant 38,519*** 3,286 

F-värde ,387  

Adjusted R Square -,040  

Högsta VIF-värde 1,147  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 

   



  
 

II 

 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 9,017 7,217 

Variation av ämbetstid ,110 ,430 

Kultur & Fritid -,063 3,371 

Transport -,885 3,772 

Kommunstorlek -0,000001106 ,000 

Konstant 40,459*** 2,153 

F-värde ,343  

Adjusted R Square -,035  

Högsta VIF-värde 1,081  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 7,870 7,286 

Variation av kön Blau 6,214 6,736 

Variation av ålder ,308 ,421 

Variation av ämbetstid ,235 ,450 

Kultur & Fritid -,488 3,326 

Transport ,252 3,946 

Partiskhet -3,351 3,138 

Antal TMT-medlemmar -,687 ,555 

Konstant 42,483*** 5,503 

F-värde ,682  

Adjusted R Square -,027  

Högsta VIF-värde 1,199  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 

 

  

 

 

 

 



  
 

III 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 7,211 7,266 

Variation av kön Blau 6,739 6,723 

Variation av ålder ,332 ,420 

Variation av ämbetstid ,242 ,451 

Kultur & Fritid -,348 3,326 

Transport ,290 3,949 

Antal TMT-medlemmar -,710 ,555 

Konstant 39,353*** 4,661 

F-värde ,616  

Adjusted R Square -,029  

Högsta VIF-värde 1,193  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10   

 

 

Variabler  Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 6,335 7,197 

Variation av kön Blau 7,431 6,641 

Variation av ämbetstid ,075 ,452 

Variation av ålder ,302 ,425 

Service ,457 3,400 

Transport 1,795 5,029 

Antal TMT-medlemmar -1,962* ,796 

Log Företagsstorlek 2,905* 1,381 

Kommunstorlek 0,0000007783 ,000 

Konstant 34,892*** 5,715 

F-värde 1,036 

 Adjusted R-square ,003 

 Högsta VIF-värde 2,496   

   *** p<0.001, ** p<0.01, 

  * p<0.05, † p<0.10 

  



  
 

IV 

 

Stresstester: multivariat regressionsanalys - etnisk mångfald och ambidextri 

(etnisk mångfald och variation av kön beräknat med andelsmetoden). 

      

      

    

   

 

 

 

Variabler Std B Std Error

Etnisk mångfald 291,104 332,076

Variation av kön 95,731 179,329

Variation av ämbetstid 15,734

Variation av ålder ,122 14,830

Service -118,902 118,822

Transport -223,805 171,348

Antal TMT-medlemmar -28,931 27,921

Företagsstorlek.ln 66,227 48,543

Kommunstorlek -0.074690 ,000

Konstant 981,674*** 197,331

F-värde ,849

Adjusted R-square -,014

Högsta VIF-värde 2,531

*** p<0.001, ** p<0.01,
* p<0.05, † p<0.10

-27,554†

Variabler Std B Std Error

Etnisk mångfald 345,859 328,559

Variation av kön 66,247 175,966

Variation av ålder 1,691 14,671

Variation av ämbetstid -24,352 15,077

Service 129,041 130,836

Kultur och fritid 243,161 168,466

Kommunstorlek -0.018480 ,000

Konstant 746,997*** 175,535

F-värde ,824

Adjusted R-square -,013

Högsta VIF-värde 2,307

*** p<0.001, ** p<0.01,
* p<0.05, † p<0.10



  
 

V 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Std B Std Error

340,652 335,726

129,883 180,031

Service -97,354 120,138

Transport -187,125 166,758

,000 ,000

-4,323 112,930

,000 ,000

17,600 34,983

826,425*** 202,788

,445

Adjusted R-square -,049

6,635

*** p<0.001, ** p<0.01,
* p<0.05, † p<0.10

Variabler

Etnisk mångfald

Variation av kön

Kommunstorlek

Partiskhet

Totala kommunstorleken

Företagsstorlek.ln

Konstant

F-värde

Högsta VIF-värde



  
 

VI 

 

Stresstester: multivariat regressionsanalys - etnisk mångfald och 

beteendeintegration (etnisk mångfald och variation av kön beräknat med den 

alternativa beräkningen). 

 

      

       

      

      

      

      

   

Variabler Std B Std Error

Etnisk mångfald 341,229 331,523

Variation av kön 94,899 174,342

Service -86,451 113,971

Transport -178,245 162,623

Partiskhet -12,907 109,358

Företagsstorlek.ln 5,562 30,896

Kontant 867,747*** 195,928

F-värde ,487

Adjusted R-square -,033

Högsta VIF-värde 1,646

*** p<0.001, ** p<0.01,
* p<0.05, † p<0.10

Variabler Std B Std Error

Etnisk mångald 13,291 9,636

Variation av kön -,755 5,198

Variation av ämbetstid ,087 ,437

Transport -1,134 3,821

Kultur och fritid ,034 3,401

Total kommunstorlek -0.000962 ,000

Konstant 40,775*** 2,868

F-värde ,345

Adjusted R-square -,043

Högsta VIF-värde 1,093

*** p<0.001, ** p<0.01,
* p<0.05, † p<0.10



  
 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

Variabler Std B Std Error

Etnisk mångald 14,127 9,595

Variation av kön -1,292 5,118

Transport -1,094 4,754

Service -,020 3,380

Partiskhet -4,140 3,228

Total kommunstorlek -0.001922 ,000

Företagsstorlek.ln 1,006 1,000

Konstant 40,993*** 5,746

F-värde ,667

Adjusted R-square -,025

Högsta VIF-värde 1,718

*** p<0.001, ** p<0.01,
* p<0.05, † p<0.10

Variabler Std B Std Error

Etnisk mångald 13,952 9,521

Variation av kön -1,903 5,007

Transport -,919 4,670

Service ,325 3,273

Partiskhet -4,204 3,141

Företagsstorlek.ln ,771 ,887

Konstant 41,694*** 5,627

F-värde ,715

Adjusted R-square -,018

Högsta VIF-värde 1,646

*** p<0.001, ** p<0.01,
* p<0.05, † p<0.10



  
 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler Std B Std Error

Etnisk mångald 12,018 9,626

Variation av kön -,219 5,192

Variation av ämbetstid ,133 ,452

Variation av ålder ,342 ,422

Transport -1,068 3,843

Kultur och fritid ,117 3,351

Antal TMT-medlemmar -,530 ,552

Konstant 41,136*** 4,560

F-värde ,501

Adjusted R-square -,037

Högsta VIF-värde 1,155

*** p<0.001, ** p<0.01,
* p<0.05, † p<0.10

Variabler Std B Std Error

Etnisk mångald 10,184 9,580

Variation av kön 1,044 5,174

Variation av ämbetstid -,014 ,454

Variation av ålder ,318 ,428

Transport ,085 4,943

Service ,079 3,428

Antal TMT-medlemmar -1,763* ,806

Företagsstorlek.ln 2,808* 1,400

Kommunstorlek 0.000881 ,000

Konstant 37,049*** 5,695

F-värde ,893

Adjusted R-square -,010

Högsta VIF-värde 2,531

*** p<0.001, ** p<0.01,
* p<0.05, † p<0.10



  
 

IX 

 

Stresstest: Andel Etnisk mångfald och Ambidextri  

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Andel 288,536 331,043 

Log variation av kön Andel 25,295 150,814 

Service -110,365 114,430 

Transport -227,226 170,641 

Antal TMT-medlemmar -27,276 27,825 

Log Företagsstorlek 56,696 46,695 

Variation av ämbetstid -28,258† 15,703 

Variation av ålder 1,291 14,393 

Konstant 947,537*** 199,084 

F-värde ,894  

Adjusted R Square -,009  

Högsta VIF-värde 2,420  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 

 

Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Ambidextri 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 202,997 249,799 

Log variation av kön Blau -40,382 652,004 

Service -111,239 113,859 

Transport -225,179 172,629 

Antal TMT-medlemmar -28,121 27,420 

Log Företagsstorlek 57,848 46,473 

Variation av ämbetstid -28,196† 15,703 

Variation av ålder 1,093 14,411 

Konstant 964,815*** 183,820 

F-värde ,878  

Adjusted R Square -,010  

Högsta VIF-värde 2,358  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 



  
 

X 

 

 

Stresstest: Log Beteendeintegration och Ambidextri 

 

Variabler Std B Std Error 

Log Beteendeintegration -152,930*** 23,422 

Log variation av kön Blau 314,589 535,692 

Service -118,593 93,743 

Transport -238,912† 142,366 

Antal TMT-medlemmar 4,991 23,154 

Log Företagsstorlek 17,250 38,815 

Variation av ämbetstid -27,981* 12,959 

Variation av ålder -2,459 11,901 

Konstant 1532,449*** 171,758 

F-värde 6,497  

Adjusted R Square ,312  

Högsta VIF-värde 2,457  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 

 

Stresstest: Log Beteendeintegration och Ambidextri 

 

Variabler Std B Std Error 

Log Beteendeintegration -151,239*** 23,312 

Log variation av kön Andel -3,432 124,469 

Service -112,340 94,557 

Transport -214,557† 140,925 

Antal TMT-medlemmar 2,394 23,329 

Log Företagsstorlek 18,247 38,956 

Variation av ämbetstid -26,671* 12,996 

Variation av ålder -2,505 11,924 

Konstant 1543,751*** 187,398 

F-värde 6,429  

Adjusted R Square ,309  

Högsta VIF-värde 2,485  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 



  
 

XI 

 

 
Stresstest: Log Beteendeintegration och Ambidextri 
 

Variabler Std B Std Error 

Log Beteendeintegration -150,946*** 23,267 

Variation av kön Andel 62,970 146,700 

Service -105,583 94,289 

Transport -200,728 139,006 

Antal TMT-medlemmar ,399 23,104 

Log Företagsstorlek 19,733 38,944 

Variation av ämbetstid -25,677† 12,938 

Variation av ålder -2,385 11,915 

Konstant 1513,633*** 183,224 

F-värde 6,465  

Adjusted R Square ,311  

Högsta VIF-värde 2,442  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
 

 

Stresstest: Log Beteendeintegration och Ambidextri 

 

Variabler Std B Std Error 

Log Beteendeintegration -152,924*** 23,403 

Variation av kön Blau -115,943 189,323 

Service -119,325 93,814 

Transport -240,094† 142,392 

Antal TMT-medlemmar 5,226 23,190 

Log Företagsstorlek 17,184 38,810 

Variation av ämbetstid -28,048* 12,959 

Variation av ålder -2,434 11,899 

Konstant 1590,308*** 188,560 

F-värde 6,502  

Adjusted R Square ,312  

Högsta VIF-värde 2,465  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 



  
 

XII 

 

 
Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Ambidextri 
 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 204,906 249,702 

Variation av kön Blau 3,077 230,536 

Service 115,913 136,026 

Kultur & Fritid 227,745 172,694 

Antal TMT-medlemmar -27,869 27,473 

Log Företagsstorlek 57,763 46,477 

Variation av ämbetstid -28,333† 15,706 

Variation av ålder 1,908 14,412 

Konstant 733,777*** 198,805 

F-värde ,877  

Adjusted R Square -,010  

Högsta VIF-värde 2,444  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
 
 
Stresstest: Andel Etnisk mångfald och Log Beteendeintegration 
 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Andel -1,522 1,239 

Log variation av kön Andel -,130 ,566 

Service -,177 ,499 

Kultur & Fritid -,220 ,641 

Antal TMT-medlemmar ,129 ,082 

Företagsstorlek -,001 ,001 

Variation av ämbetstid ,008 ,060 

Variation av ålder -,032 ,054 

Konstant 3,601*** ,750 

F-värde ,619  

Adjusted R Square -,032  

Högsta VIF-värde 2,380  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 



  
 

XIII 

 

 
Stresstest: Andel Etnisk mångfald och Log Beteendeintegration 
 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Andel -1,713 1,872 

Variation av kön Andel ,045 ,672 

Service -,226 ,499 

Kultur & Fritid -,199 ,645 

Antal TMT-medlemmar ,143 ,089 

Företagsstorlek -,001 ,001 

Variation av ämbetstid ,008 ,061 

Variation av ålder -,036 ,057 

Log Aggregerad 

kommunstorlek 
-,163 ,374 

Partiskhet ,467 ,429 

Konstant 3,907* 1,872 

F-värde ,604  

Adjusted R Square -,043  

Högsta VIF-värde 2,385  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XIV 

 

 
Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Log Beteendeintegration 
 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau -1,166 ,936 

Variation av ålder -,035 ,056 

Variation av ämbetstid ,006 ,060 

Kultur & Fritid -,161 ,630 

Service -,193 ,491 

Antal TMT-medlemmar ,151† ,088 

Företagsstorlek -,001 ,001 

Log Aggregerad 

kommunstorlek 
-,154 ,372 

Partiskhet ,458 ,426 

Konstant 3,815* 1,855 

F-värde ,641  

Adjusted R Square -,034  

Högsta VIF-värde 2,293  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XV 

 

 

Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Beteendeintegration  

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 9,382 7,246 

Variation av ålder ,381 ,436 

Variation av ämbetstid ,058 ,461 

Kultur & Fritid ,811 4,872 

Service 1,160 3,797 

Antal TMT-medlemmar -1,093 ,681 

Företagsstorlek ,011 ,009 

Log Aggregerad 

kommunstorlek 
1,085 2,876 

Partiskhet -4,493 3,298 

Konstant 40,597** 14,355 

F-värde ,744  

Adjusted R Square -,024  

Högsta VIF-värde 2,293  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XVI 

 

 

Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Log Beteendeintegration 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau -1,056 ,932 

Variation av ålder -,033 ,056 

Variation av ämbetstid -,008 ,060 

Service ,039 ,455 

Transport ,220 ,628 

Antal TMT-medlemmar ,135 ,087 

Företagsstorlek -,001 ,001 

Log Aggregerad 

kommunstorlek 
-,036 ,355 

Konstant 3,463† 1,925 

F-värde ,576  

Adjusted R Square -,036  

Högsta VIF-värde 1,872  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XVII 

 

 

Stresstest: Andel Etnisk mångfald och Log Beteendeintegration 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Andel -1,388 1,235 

Variation av kön Andel -,124 ,664 

Variation av ålder -,026 ,054 

Variation av ämbetstid ,013 ,059 

Kultur & Fritid -,105 ,630 

Service -,094 ,493 

Antal TMT-medlemmar ,198† ,103 

Log Företagsstorlek -,261 ,175 

Konstant 3,958*** ,753 

F-värde ,768  

Adjusted R Square -,020  

Högsta VIF-värde 2,388  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
 

 

Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Log Beteendeintegration 

 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau -,855 ,858 

Variation av kön Blau -,799 ,929 

Variation av ålder -,024 ,054 

Variation av ämbetstid ,002 ,058 

Kultur & Fritid ,097 ,643 

Service ,065 ,506 

Log Företagsstorlek -,273 ,173 

Antal TMT-medlemmar ,223 ,102 

Konstant 3,995*** ,740 

F-värde ,863  

Adjusted R Square -,011  

Högsta VIF-värde 2,444  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 



  
 

XVIII 

 

 
Stresstest: Andel Etnisk mångfald Andel och Log Beteendeintegration 
 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Andel -1,359 1,237 

Log variation av kön Andel -,212 ,564 

Variation av ålder -,026 ,054 

Variation av ämbetstid ,010 ,059 

Kultur & Fritid -,066 ,638 

Service -,069 ,498 

Log Företagsstorlek -,263 ,175 

Antal TMT-medlemmar ,203† ,104 

Konstant 3,985*** ,753 

F-värde ,782  

Adjusted R Square -,018  

Högsta VIF-värde 2,420  

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05, † p<0.10 
 
 

Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Log Beteendeintegration  

   
Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau -,799 ,929 

Variation av kön Blau -,855 ,858 

Service -,032 ,424 

Transport -,097 ,643 

Antal TMT-medlemmar 0.223* ,102 

Log Företagsstorlek -,273 ,173 

Variation av ämbetstid ,002 ,058 

Variation av ålder -,024 ,054 

Konstant 4.092*** ,735 

F-värde ,863 

 
Adjusted R Square -,011 

 
Högsta VIF-värde 2,359   

*** p<0.001, ** p<0.01, 
  

* p<0.05, † p<0.10 
   

 



  
 

XIX 

 

 

Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Log Beteendeintegration 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau -,789 ,929 

Log Variation av kön Blau 2,541 2,425 

Service -,031 ,424 

Transport -,106 ,642 

Antal TMT-medlemmar 0.223* ,102 

Log Företagsstorlek -,273 ,173 

Variation av ämbetstid ,002 ,058 

Variation av ålder -,024 ,054 

Konstant 3.653*** ,684 

F-värde ,876 

 Adjusted R Square -,010 

 Högsta VIF-värde 2,358   

*** p<0.001, ** p<0.01, 
  * p<0.05, † p<0.10 
   

 

Stresstest: Andel Etnisk mångfald och log Beteendeintegration  

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Andel -1,388 1,235 

Variation av kön Andel -,124 ,664 

Service ,011 ,427 

Transport ,105 ,630 

Antal TMT-medlemmar 0.198† ,103 

Log Företagsstorlek -,261 ,175 

Variation av ämbetstid ,013 ,059 

Variation av ålder -,026 ,054 

Konstant 3.853*** ,730 

F-värde ,768 

 Adjusted R Square -,020 

 Högsta VIF-värde 2,388   

*** p<0.001, ** p<0.01, 
  * p<0.05, † p<0.10 
   

 
 

 

 

 

 



  
 

XX 

 

 

Stresstest: Andel Etnisk mångfald och Log Beteendeintegration 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Andel -1,359 1,237 

Log Variation av kön Andel -,212 ,564 

Service -,003 ,428 

Transport ,066 ,638 

Antal TMT-medlemmar 0.203† ,104 

Log Företagsstorlek -,263 ,175 

Variation av ämbetstid ,010 ,059 

Variation av ålder -,026 ,054 

Konstant 3.919*** ,744 

F-värde ,782 

 Adjusted R Square -,018 

 Högsta VIF-värde 2,420   

*** p<0.001, ** p<0.01, 
  * p<0.05, † p<0.10 
   

 

Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Ambidextri 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 208,169 253,086 

Log Variation av kön Blau -41,699 656,634 

Service -97,538 122,901 

Transport -218,423 173,116 

Antal TMT-medlemmar -29,785 28,465 

Log Företagsstorlek 57,116 48,120 

Variation ämbetstid -28.210† 16,231 

Log Aggregerad kommunstorlek 22,486 95,643 

Log Antal kommuner -37,131 156,399 

Konstant 865.823† 471,462 

F-värde ,781 

 Adjusted R Square -,021 

 Högsta VIF-värde 2,503   

*** p<0.001, ** p<0.01, 
  * p<0.05, † p<0.10 
   

 

 

 

 

 

 



  
 

XXI 

 

 

Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Ambidextri 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 250,931 256,494 

Variation av kön Blau 57,745 231,179 

Service 88,753 137,558 

Kultur & Fritid 137,792 169,181 

Antal TMT-medlemmar -35,759 28,471 

Log Företagsstorlek 32,609 47,340 

Log Antal kommuner 36,672 143,663 

Log Kommunstorlek 87,425 94,066 

Konstant 365,642 442,400 

F-värde ,573 

 Adjusted R Square -,037 

 Högsta VIF-värde 2,466   

*** p<0.001, ** p<0.01, 
  * p<0.05, † p<0.10 
   

 

Stresstest: Blau Etnisk mångfald och Ambidextri 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Blau 223,213 255,793 

Log Variation av kön Blau -221,021 655,799 

Kultur & Fritid 72,538 123,434 

Transport -72,403 137,868 

Antal TMT-medlemmar -33,301 28,713 

Log Företagsstorlek 37,538 47,311 

Log Aggregerad kommunstorlek 42,612 96,012 

Log Antal kommuner 9,012 155,869 

Konstant 669,404 417,483 

F-värde ,490 

 Adjusted R Square -,044 

 Högsta VIF-värde 2,490   

*** p<0.001, ** p<0.01, 
  * p<0.05, † p<0.10 
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Stresstest: Andel Etnisk mångfald och Ambidextri 

Variabler Std B Std Error 

Etnisk mångfald Andel 304,862 339,081 

Log Variation av kön Andel 69,352 151,551 

Kultur & Fritid 70,324 123,800 

Transport -78,097 135,298 

Antal TMT-medlemmar -32,812 29,049 

Log Företagsstorlek 37,096 47,711 

Log Aggregerad kommunstorlek 41,967 95,934 

Log Antal kommuner 8,629 155,851 

Konstant 624,930 413,599 

F-värde ,503 

 Adjusted R Square -,043 

 Högsta VIF-värde 2,552   

*** p<0.001, ** p<0.01, 
  * p<0.05, † p<0.10 
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