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Sammanfattning 
 
New Public Management etablerades i slutet av 1900-talet för att effektivisera och därmed 

generera en högre prestation inom kommunala bolag. Det handlar om att reducera kostnader 

och förvalta medborgarnas skattepengar på ett effektivt sätt. Ett sätt för att mäta effektiviteten 

är genom det icke-finansiella prestationsmåttet ambidexterity, vilket innebär att de 

kommunala bolagen balanserar utforskande och utnyttjande av befintliga resurser. Flertalet 

empiriska studier klargör att ett delat ledarskap inom ledningsgruppen genererar en högre nivå 

av ambidexterity eftersom mer rationella beslut kan fattas. Olika typer av kontroll kan 

påverka organisationens prestation och därmed sambandet mellan delat ledarskap och 

ambidexterity, emellertid finns det ingen forskning som undersöker detta inom kommunala 

bolag. Således är syftet med denna studie att undersöka om organisationens kontrollsystem 

påverkar relationen mellan delat ledarskap och ambidexterity i kommunala bolag. 

 

Studien utgick från en kvantitativ metod där författarna skickade ut enkäter till kommunala 

bostadsbolag för att undersöka studiens formulerade hypoteser. Hypoteserna formulerades 

utifrån studiens valda teorier som handlar om beslutsfattande inom organisationer, 

ledningsgruppens demografi och olika påverkande faktorer på organisationers prestation. 

Därefter prövades hypoteserna empiriskt och ett antal slutsatser kunde deduceras. Dessa 

slutsatser visar att det finns ett positivt samband mellan delat ledarskap och ambidexterity, 

vilket minskas av kulturell-, planerings-, prestations- och administrationskontroll.  

 
 
 
Nyckelord: Ambidexterity, Delat Ledarskap, Kontrollsystem, Kommunala Bolag. 
  



 
 

Abstract 
 
New Public Management was established in the late 1900s to improve the efficiency and thus 

generate a higher performance in local government corporations. It's about reducing costs and 

manage taxpayers' money efficiently. One way to measure the effectiveness is through the 

non-financial performance measurement ambidexterity, which means that the local 

government corporations are balancing exploration and exploiting of their resources. Several 

empirical studies clarifies that shared leadership within the top management team generates a 

higher level of ambidexterity because more rational decisions can be made. Various types of 

control can affect the organization's performance and thus the relationship between shared 

leadership and ambidexterity, however, there is no empirical research that examines this 

correlation in local government corporations. Thus, the purpose of this study was to examine 

how the organization's control affects the relationship between shared leadership and 

ambidexterity in Swedish local government corporations. 

 

The study was based on a quantitative method where the authors sent questionnaires to 

Swedish municipal housing companies to examine the formulated hypotheses. The 

hypotheses were formulated based on the selected theories about decision making within 

organizations, the top management team demography and various moderating factors on 

organizational performance. Then the authors tested the hypotheses empirically and a number 

of conclusions could be deduced. These findings examines that there is a positive relationship 

between shared leadership and ambidexterity, which was decreased by cultural-, planning-, 

performance- and administration control.  

 

Key words: Ambidexterity, Shared Leadership, Control Systems, Local Government 
Corporation.   
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1. Inledning 
Inledningskapitlets syfte är att introducera bakgrunden till studiens forskningsområde, följt 

av en diskussion som illustrerar problematiken. Avslutningsvis presenteras en 

forskningsfråga som preciserar det diskuterade problemet samt syftet med studien. 

 

1.1 Bakgrund 

 
I slutet av 1900-talet etablerades New Public Management (NPM) i Storbritannien eftersom 

det fanns en växande offentlig sektor med en ökad efterfrågan på effektivitet och en bättre 

förvaltning av skattebetalarnas pengar (Hood, 1991, 1995). Den offentliga sektorns byråkrati 

ansågs vara ineffektiv och därmed uppkom NPM genom nyliberala idéer om att offentliga 

organisationer skulle vara mer marknadsorienterade (Almqvist, 2006; Hood, 1991). Hood 

(1991) klargör att NPM handlar om att reducera kostnader och arbeta mer effektivt till följd 

av en annan styr- och organisationsstruktur. 

 

NPM myntades således för att få offentliga organisationer mer effektiva och erhålla en bättre 

förvaltning av medborgarnas skattemedel (Christensen, Legreid, Roness & Røvik, 2012; 

Hood, 1995). Trots att forskare har studerat NPM i över 20 år undersöks det fortfarande hur 

kommunala bolag kan mäta prestation och ett sätt för att erhålla en effektivare förvaltning är 

genom att eftersträva en balans mellan utforskande och utnyttjande av resurserna, vilket i 

forskningen benämns som ambidexterity (Gibson & Birkinshaw, 2004; March, 1991; Smith & 

Umans, 2013; Tushman & O’Reilly, 1996). Ambidexterity definieras som organisationens 

balans mellan utforskande och utnyttjande av befintliga resurser, där utforskande av 

resurserna innebär att organisationens tar större risker, är mer flexibla, mer innovativa etc., 

medan utnyttjande av resurserna innebär att organisationen strävar efter förfining av befintliga 

potential, vinstorientering, kostnadsminimering etc. (Cao, Simsek & Zhang, 2010; March, 

1991; O´Reilly & Tushman, 2008; Raisch & Birkinshaw, 2008; Smith & Umans, 2013). 

Sedan ambidexterity introducerades av Duncan (1976) har hundratals empiriska studier 

genomförts och flertalet har visat att organisationer som balanserar utforskande och 

utnyttjande av resurserna får ett bättre resultat över tid och därmed en bättre prestation (Cao et 

al., 2010; Derbyshire, 2014; Gupta, Smith & Shalley, 2006; March, 1991; O´Reilly & 

Tushman, 2008; Smith & Umans, 2013). 
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Emellertid kan det vara svårt att erhålla en hög grad av ambidexterity eftersom organisationer 

har begränsningar gällande information och resurser (O’Reilly & Tushman, 2004). Vidare 

menar O’Reilly och Tushman (2004) och Hambrick och Mason (1984) att beslut gällande 

strategi och resursfördelning bestäms högt upp i organisationshierarkin. Således är 

ledningsgruppen och dess beslutsfattande en påverkande faktor för att organisationen skall 

kunna uppnå ambidexterity (Hambrick & Mason, 1984; Lubatkin, Simsek, Ling & Veiga, 

2006; Mihalache, Jansen, Van den Boch & Volberda, 2014; O’Reilly & Tushman, 2004; 

Smith & Tushman, 2005). Flertalet empiriska studier klargör att ett delat ledarskap i 

ledningsgruppen bidrar till en högre grad av ambidexterity eftersom ledarna gemensamt kan 

bearbeta mer information och innehar ett större helhetsperspektiv, vilket följaktligen leder till 

mer rationella beslut (Carpenter, Geletkanycz & Sanders, 2004; Carson, Tesluk & Marrone, 

2007; Day, Gronn & Salas, 2004; Mihalache et al., 2014). Mihalache et al. (2014) och Ensley, 

Pearson och Pearce (2003) klargör att ett delat ledarskap innebär att organisationen har en 

grupp ledare som gemensamt fattar beslut istället för en dominerande ledare.  

 

För att ledningsgruppen skall agera mer rationellt vid beslutsfattande och således erhålla en 

högre grad av ambidexterity menar Malmi och Brown (2008) att organisationen behöver 

använda ett kontrollsystem. Detta för att kontrollsystem ska hjälpa organisationen att 

kontrollera sina anställda och därmed få igenom sina strategier och långsiktiga 

verksamhetsplaner (Anthony & Govindarajan, 2007; Bisbe & Otley, 2004; Davila, Foster & 

Li, 2009; Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Kloot, 1997; Malmi & Brown, 2008; Merchant & 

Van der Stede, 2012). Dock belyser Fiedler (1967) och Spillande, Halverson och Diamond 

(2004) att det inte finns en universell lösning som skall generera en bättre prestation eftersom 

organisationer påverkas av interna och externa faktorer i omgivningen.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det finns omfattande forskning om NPM som belyser de senaste 25 årens administrativa 

reformer inom offentlig sektor och empiriska studier visar att reformrörelsen har minskat 

skillnaden mellan offentliga och privata organisationer (Berg, Barry, Piippola, Chandler, 

2008; Bezes, Demaziére, Le Bianic, Paradeise, Normand, Benamouzig, Pierru & Evetts, 
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2012; Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000; Budding, 2004; Christensen et al., 2012; 

Gruening, 2001; Hood, 1991, 1995; Matei & Chesaru, 2014). Dock uttrycker Boyne (2002) 

ett kritiskt perspektiv mot NPM och menar att det finns fundamentala skillnader mellan 

offentliga och privata organisationer, vilket gör det svårt för de kommunala bolagen att 

implementera styr- och organisationsmodeller från den privata sektorn. Trots detta är NPM 

något som fortfarande lever kvar i dagens kommunala bolag och Sverige är inget undantag 

från detta, då Sverige ofta nämns som en av ledarna inom NPM (Jacobsson & Sundström, 

2007). Detta klargörs i form av att de kommunala bolagen arbetar med en tydlig 

resultatstyrning och fokuserar på att kostnadseffektivisera (Bilodeau, Laurin & Vinig, 2007; 

Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000; Gruening, 2001; Hood, 1995; Peters & Pierre, 1998; 

Rainey & Bozeman, 2000). Emellertid menar Björkstedt (1998) att styrning och ledning är 

viktigt för de kommunala bolagen eftersom marknaden kontinuerligt genomgår strukturella 

förändringar och blir mer komplex och tvetydig samtidigt som de innehar en resursknapphet 

som tvingar fram prioriteringar.  

 

En viktig del inom NPM är hur de knappa resurserna skall fördelas inom de kommunala 

bolagen för att erhålla en bättre prestation och ett sätt för att mäta prestationen är att 

undersöka hur de kommunala bolagen balanserar utforskande och utnyttjande av de befintliga 

resurserna, vilket benämns ambidexterity (Brignall & Modell, 2000; Budding, 2004; 

Derbyshire, 2014; Gibson & Birkinshaw, 2004; March, 1991; Raisch & Birkinshaw, 2008; 

Smith & Umans, 2013; Wei, Zhao & Zhang, 2014). Ambidexterity är ett icke-finansiellt 

prestationsmått som mäter balansen mellan utforskande och utnyttjande av resurserna och det 

torde vara ett praktiskt verktyg att använda vid prestationsmätning inom kommunala bolag. 

Detta eftersom kommunala bolag inte enbart strävar efter vinstmaximering eftersom de även 

har ett samhällsansvar gentemot medborgarna, vilket således gör ambidexterity till ett bra 

prestationsmått för att mäta effektiviteten (Gruening, 2001; Smith & Umans, 2013). Dock är 

forskningen gällande ambidexterity inom de kommunala bolagen inte undersökt i lika hög 

utsträckning som i de privata organisationerna. Eftersom det finns många olikheter mellan 

dessa sektorer kan det behöva tillföras ytterligare forskning om hur resursfördelning i 

kommunala bolag kan effektiviseras och därmed hur de skall kunna uppnå en högre grad av 

ambidexterity (Bozeman & Bretschneider, 1994; Cao et al., 2010; Smith & Umans, 2013). 

 

Utforskande och utnyttjande av befintliga resurser förekommer i alla organisationer och 

ambidexterity är av yttersta vikt för att organisationer skall kunna överleva och samtidigt 
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utvecklas, vilket bekräftas av flertalet empiriska studier som belyser sambandet mellan bättre 

resultat och ambidexterity (Derbyshire, 2014; Gibson & Birkinshaw, 2004; Gupta et al., 2006; 

He & Wong, 2004; Levinthal & March, 1993; Lubatkin et al., 2006; Raisch, Birkinshaw, 

Probst & Tushman, 2009; Smith & Umans, 2013). Dock visar flertalet empiriska studier att 

organisationer främst utnyttjar resurserna eftersom det är lättare att få en positiv återkoppling 

av kundernas efterfråga och mäta utfallet genom kortsiktig vinst (Cao et al., 2010; O´Reilly & 

Tushman, 2008). Detta är ett problem eftersom organisationer med fokus på utnyttjande 

kommer vara effektiva på kort sikt, men allteftersom tekniska och marknadsmässiga 

förändringar uppstår kommer dessa organisationer med hög sannolikhet få ekonomiska 

svårigheter (O´Reilly & Tushman, 2008). 

 

För att uppnå ambidexterity behöver strategiska beslut fattas om hur resurserna skall fördelas 

och vanligtvis tas dessa beslut högt upp i organisationshierarkin, vilket innebär att 

ledningsgruppen har en viktig roll för att möjliggöra och utveckla de förutsättningar som 

krävs för uppnå ambidexterity (Finkelstein & Hambrick, 1996; Gibson & Birkinshaw, 2004; 

Carmeli & Halevi, 2009; Lubatkin et al., 2006; Mihalache et al., 2014). Empiriska studier har 

klargjort att ledningsgruppens sammansättning speglar organisationens beslutsfattande och 

därmed organisationens prestation (Carmeli & Halevi, 2009; Hambrick & Mason, 1984; 

Mihalache et al., 2014). Flertalet av dessa empiriska studier har utgått från ett vertikalt 

perspektiv av ledarskap, vilket innebär att den verkställande direktören har ställts ensam 

ansvarig för ledarskapets effekt på organisationens anställda (Colbert, Barrick & Bradley, 

2014; Mihalache et al., 2014; Smith & Umans, 2013). Detta begränsade perspektiv kan 

kritiseras eftersom Simon (1955) uttrycker att det är omöjligt för en ensam ledare att ta 

rationella beslut eftersom beslutsalternativen är för många och att informationen som ledaren 

skall bearbeta är alldeles för omfattande. Carson et al. (2007) och Mihalache et al. (2014) 

instämmer och menar att det finns ett positivt samband mellan ett delat ledarskap inom 

ledningsgruppen och ambidexterity och därför torde hela ledningsgruppen studeras för att 

bättre spegla organisationens prestation. Detta eftersom empiriska studier visar att ett delat 

ledarskap genererar en bättre potential till att samla in och bearbeta information och därmed 

fatta mer rationella beslut gentemot beslutsfattning som sker av en ensam ledare (Bligh, 

Pearce & Kohles, 2006; Carson et al., 2007; Day et al., 2004; Eisenhardt & Bourgeois, 1988; 

Ensley et al., 2003; Mihalache et al., 2014; Pearce & Sims, 2000; Tushman & O´Reilly, 

1996). Carmeli och Halevi (2009) instämmer och tillägger att ett delat ledarskap är positivt 

för att uppnå ambidexterity eftersom en grupp ledare har en varierande expertis som innebär 
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att fler aspekter kan vägas in vid beslutsfattandet. 

 

Emellertid menar Mihalache et al. (2014) och Colbert et al. (2014) att det finns andra faktorer 

som kan påverka ledningsgruppens förmåga att ta rationella beslut och att det inte är så enkelt 

som att ha ett delat ledarskap för att uppnå ambidexterity. Detta eftersom ledarna inom 

ledningsgruppen kan ha skilda målsättningar och intressen utifrån tidigare erfarenheter och 

värderingar (Augier, 2004; Augier & March, 2008; Cyert & March, 1992). Utifrån detta 

föreslår Hambrick och Mason (1984) och Carpenter et al. (2004) att ledarens demografi är 

relevant att undersöka. Detta eftersom ledarnas ålder, kön, utbildningsnivå etc. kan påverka 

beslutsfattandet gällande utforskande och utnyttjande inom organisationen. Utöver 

demografiska faktorer är det viktigt att organisationen använder ett kontrollsystem för att 

säkerställa att målsättningarna uppnås och att de strategiska besluten genomförs (Malmi & 

Brown, 2008). Följaktligen är kontrollsystem en faktor som kan påverka sambandet mellan 

delat ledarskap och ambidexterity inom organisationer eftersom kontrollsystem används för 

att genomföra de beslut som fattas. Vilket kontrollsystem som genererar bäst resultat inom 

respektive organisation beror på omgivningens interna och externa faktorer eftersom allt är 

situationsspecifikt. Det innebär att det inte finns en optimal typ av kontroll som fungerar i 

samtliga organisationer (Chenhall, 2003; Emmanuel, Otley & Merchant, 1990; Fiedler, 1967; 

Jokipii, 2009). Trots detta finns det inga empiriska studier som visar hur kontrollsystem 

påverkar sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity.  

 

Organisationens kontrollsystem kan påverka ambidexterity eftersom kontrollsystem har en 

inverkan på de anställdas beteende och hur organisationen förhåller sig till förändringar i 

omgivningen (Kloot, 1997; Malmi & Brown, 2008). Davila et al. (2009) instämmer och 

menar att om organisationen lyckas få sina anställda att arbeta mot de uppsatta målen genom 

kontrollsystem leder det till en högre effektivitet och därmed en bättre prestation. Malmi och 

Brown (2008) har tagit fram en typologi med fem olika typer av kontroll utifrån fyra årtiondes 

forskning inom området för att göra det möjligt att undersöka kontrollsystem empiriskt. Dessa 

typer är kulturell kontroll, planeringskontroll, prestationskontroll, belöningskontroll och 

administrationskontroll. De fem typerna av kontroll används kombinerat inom alla former av 

organisationer, inte minst i de kommunala bolagen, för att uppnå de formulerade 

målsättningarna (Bisbe & Otley, 2004; Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Malmi & Brown, 2008). 

Trots att de kommunala bolagen använder flera typer av kontroll finns det en kunskapslucka i 

forskningen gällande hur det påverkar organisationens ambidexterity när organisationen 
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anammar ett delat ledarskap. 

 

1.2.1 Forskningsfråga 

Problemdiskussionen ovan åskådliggör en kunskapslucka gällande hur relationen mellan delat 

ledarskap och ambidexterity påverkas av organisationens kontrollsystem inom kommunala 

bolag, vilket således leder fram till studiens forskningsfråga:  

 

Hur påverkar organisationens kontrollsystem relationen mellan delat ledarskap och 

ambidexterity i svenska kommunala bolag?   

 

1.2.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om organisationens kontrollsystem påverkar relationen 

mellan delat ledarskap och ambidexterity i svenska kommunala bolag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity betingat av kontrollsystem.  

 

1.3 Disposition  
 

Kapitel 2 - Teoretisk metod 

Den teoretiska metoden introducerar studiens forskningsansats, vetenskapliga 

förhållningssätt, metodval samt val av teori. Avslutningsvis diskuteras källkritik mot studiens 

valda teorier och metodval.  
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Kapitel 3 - Studiens kontext 

Studiens kontext ger en bakgrund till studiens valda teorier och syftet är att ge läsaren en 

förståelse för kommunala bolag och New Public Management eftersom begreppen ligger till 

grund för studiens kommande teorier. 

 

Kapitel 4 - Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen presenterar och klargör teorier och forskning som ligger till 

grund för denna studie. Teorierna och forskningen skapar en referensram om hur 

kontrollsystem påverkar relationen mellan delat ledarskap och ambidexterity. Avslutningsvis 

presenteras studiens teoretiska modell och en sammanställning av de formulerade 

hypoteserna. 

 

Kapitel 5 - Empirisk metod  

Den empiriska metoden introducerar studiens undersökningsmetod, datainsamling, urval och 

studiens beroende och oberoende variabler samt kontrollvariablerna. Avslutningsvis 

diskuteras studiens reliabilitet och validitet.  

 

Kapitel 6 - Resultat och analys 

Resultat och analys presenterar den empiri som framtagits genom enkätundersökningen. Först 

genomförs en beskrivande presentation av respondenterna och studiens variabler. Vidare 

genomförs en faktoranalys, korrelationsanalys och avslutningsvis en multivariat och flera 

modererande regressionsanalyser för att testa studiens formulerade hypoteser.  

 

Kapitel 7 – Diskussion 

Diskussionen presenterar en analys över studiens erhållna resultat och en jämförelse görs med 

tidigare empiriska studier och befintliga teorier, vilket sedan skall leda fram till ett antal 

deducerande slutsatser.  

 

Kapitel 8 - Slutsats  

I kapitlet kommer ett antal slutsatser presenteras utifrån studiens erhållna resultat. Studiens 

forskningsfråga kommer att belysas och vidare kommer studiens teoretiska-, praktiska- och 

empiriska bidrag presenteras. Avslutningsvis behandlas studiens begränsningar och förslag 

ges på framtida forskning.  
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2. Teoretisk metod 
Kapitlets syfte är att introducera studiens forskningsansats, vetenskapliga förhållningssätt, 

metodval samt val av teori. Avslutningsvis diskuteras källkritik mot studiens valda teorier och 

metodval. 

 

2.1 Forskningsansats 

 
Författarna anammade en deduktiv forskningsansats eftersom syftet var att undersöka hur 

kontrollsystem påverkar relationen mellan delat ledarskap och ambidexterity. Den deduktiva 

ansatsen utgår från befintliga teorier för att sedan formulera hypoteser, vilka följaktligen skall 

verifieras eller falsifieras för att deducera logiska slutsatser (Bell, 2006; Björklund & 

Paulsson, 2012; Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011; Ingvar, 2012). 

Enligt Patel och Davidson (2011) och Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) är hypoteser 

antagande om hur två eller fler begrepp korrelerar till varandra och hypoteserna i denna studie 

har formulerats i den teoretiska referensramen. Följaktligen har hypoteserna analyserats 

genom en empirisk granskning för att sedan mynna ut i ett antal slutsatser (Strålfors & 

Olsson, 1998). Då befintliga teorier och forskning inom området redan fanns tillgängligt har 

den induktiva ansatsen uteslutits i studien eftersom den avser att forskaren skapar en egen 

teoribildning efter observationer (Björklund & Paulsson 2012; Bryman, 2011; Bryman & 

Bell, 2013).  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Studiens vetenskapliga förhållningssätt kan ha en påverkan på hur information samlas in och 

analyseras samt vilka slutsatser som härleds (Björklund & Paulsson, 2012; Bryman, 2011). 

Denna studie utgick från befintliga teorier och därmed har subjektiva tolkningar uteslutits 

eftersom författarna inte kunde påverka teorierna, vilket således innebar att författarna 

anammade ett positivistiskt förhållningssätt (Bryman & Bell, 2013). Ett positivistiskt 

förhållningssätt är objektivt och skall medföra förklaringar till samband mellan olika variabler 

eftersom positivismen utgår efter ett orsak-verkan-samband (Björklund & Paulsson, 2012; 

Bryman, 2011; Thurén, 2010). Dock kritiserar Wallén (1996) positivismen och menar att 

människans känslor, upplevelser och kultur inte tas med i forskningen och detta kan ha en 
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inverkan på studien eftersom forskningsfrågan berör människor i ledningsgruppen.  

 

2.3 Forskningsstrategi 
 

Författarna anammade en kvantitativ metod eftersom tidigare forskning är begränsad gällande 

hur kontrollsystem påverkar relationen mellan ett delat ledarskap i ledningsgruppen och 

organisatorisk ambidexterity (Bengtsson & Bengtsson, 1995; Bjereld et al., 2009; Björklund 

& Paulsson, 2012). Dessutom anammade författarna en deduktiv ansats med ett positivistiskt 

förhållningssätt, vilket medförde att en stor datainsamling genomfördes för att göra studien 

generaliserbar och därför användes en kvantitativ insamlingsmetod (Bryman & Bell, 2013). 

Emellertid hade författarna genomfört en kvalitativ förstudie, där de olika variablerna 

undersöktes inom Trelleborgs kommunala bolag för att studera hur de arbetade med att 

kontrollera organisationen för att uppnå ambidexterity. Detta har vidare använts i denna 

kvantitativa studie för att formulera relevanta hypoteser utifrån ett offentligt perspektiv. 

 

2.4 Val av teori  
 

Författarna använde NPM och kommunala bolag som kontext eftersom det gav en förklaring 

till varför de kommunala bolagen eftersträvar en högre effektivitet och därmed en bättre 

prestation. De kommunala bolagens prestation påverkas av beslut, vilka tas av människor i 

ledningsgruppen och därför har teorin ”Behavioral Theory of the Firm” använts (Smith & 

Umans, 2013; Carmeli & Halevi, 2009). Denna teori förklarar att beslutsfattande är ett 

komplext fenomen som kan påverkas av ledarnas uppfattningar och värderingar (Carpenter et 

al., 2004; Simon, 1955). Vidare kan de kommunala bolagens prestation påverkas av 

ledningsgruppens demografi i enlighet med ”Upper Echelon Theory” eftersom teorin menar 

att de högsta ledarna speglar organisationens prestation (Hambrick & Mason, 1984). Detta 

innebär att ledarnas ålder, kön, nationalitet etc. var viktigt att beakta i studien (Hambrick & 

Mason, 1984). Dock menar Emmanuel et al. (1990) och Fiedler (1967) i enlighet med 

”Contingency Theory” att det inte endast är ledningsgruppens demografi och sammansättning 

som påverkar organisationens prestation utan att det även finns andra faktorer som kan 

påverka. Detta eftersom allt är situationsspecifikt och att det inte finns ett bästa sätt att 

strukturera och styra organisationen för att erhålla en bra prestation. Således har författarna 
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valt att studera hur fem typer av kontroll kan påverka sambandet mellan delat ledarskap och 

ambidexterity inom de kommunala bolagen. 

 

2.5 Källkritik  
 

Kritik mot den deduktiva ansatsen är att författarna redan hade en förställning om att det 

fanns ett samband mellan delat ledarskap i ledningsgruppen och ambidexterity. Detta innebar 

att författarna riskerade att förbise väsentlig fakta som kan påverka sambandet negativt 

(Jacobsen, 2002; Patel & Tebelius, 1987). Dock har denna studie granskat flertalet 

vetenskapliga artiklar och klassisk litteratur inom forskningsområdet för att erhålla ett bra 

helhetsperspektiv och samtidigt kunna få fram trovärdig och relevant fakta. För att undvika en 

subjektiv tolkning vid datainsamlingen har författarna formulerat enkätfrågorna utifrån dessa 

vetenskapliga artiklar. Således har studiens trovärdighet stärkts och en gedigen bakgrund till 

forskningsområdet upprättats. 
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3. Studiens kontext  
Kapitlets syfte är att introducera kontexten för denna studie. Detta för att ge en bakgrund till 

studiens valda teorier och ge läsaren en förståelse för kommunala bolag och New Public 

Management eftersom begreppen ligger till grund för kommande teorier. 

 

3.1 Kommunala bolag  
 

Sverige har en relativt stor offentlig sektor och den är uppdelad i form av staten, landsting och 

kommuner. Den offentliga sektorn svarar för ungefär 20 procent av Sveriges BNP och 13 

procent av Sveriges BNP kan härledas till de 290 kommunerna (Knutsson, Matisson, 

Ramberg och Tagesson, 2008).  Kommunerna är uppdelad i nämnder och kommunala bolag, 

där nämnderna styr och kontrollerar verksamheter som exempelvis skola och socialtjänst 

medan de kommunala bolagen är hybrida organisationer som mer liknar privata 

organisationer (Smith, 2013). De olika organisationsformerna kan ha olika ansvar, rättigheter 

och styrningsstrukturer trots att de båda skall uppfylla ett offentligt syfte (Smith, 2013). De 

kommunala bolagen är i vissa fall mer ekonomiskt orienterade och fokuserar således mer på 

affärsverksamhet än den sociala välfärden, vilket innebär att de kommunala bolagen strävar 

efter att erhålla en god ekonomisk struktur för att bolagen skall kunna överleva långsiktigt 

(Smith, 2013; Thynne, 1998). I de kommunala bolagen har politikerna inte lika stort 

inflytande som i nämnderna, vilket således gör att det blir mer makt åt ledningsgruppen 

(Smith, 2013). Ledningsgruppen i de kommunala bolagen förväntas sedermera arbeta för 

bolagets bästa medan nämnderna i större utsträckning drivs av konkurrerande politiska åsikter 

(Smith, 2013).  

 

De kommunala bolagen arbetar under Aktiebolagslagen (2005:551) och Kommunallagen 

(1991:900) eftersom de är kommunala organisationer som bedrivs i bolagsform. Alla 

kommunala bolag måste bedrivas utifrån ett relevant ändamål för kommunen. Detta ändamål 

måste enligt Kommunallagen 3 kap. 17 § antecknas i bolagsordningen för respektive 

kommunalt bolag, annars förväntas bolaget bedrivas i vinstsyfte. I Kommunallagen klargörs 

det att kommunala bolag inte får bedrivas i vinstsyfte, dock innehar kommunala bostadsbolag 

ett undantag och får därmed bedriva sin verksamhet i enlighet med affärsmässiga principer. 

När vinst uppstår måste de kommunala bolagen ange hur vinsten skall fördelas och detta skall 
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antecknas i bolagsordningen. Kommunallagen bestämmer inte hur de kommunala bolagen 

skall styras, utan detta klargörs istället i Aktiebolagslagen.  

 

 

Dock finns det fundamentala skillnader mellan kommunala och privata bolag på flera viktiga 

områden, dels skiljer sig intressen mellan kommunala och privata bolag och därmed har de i 

vissa fall olika mål och värderingar (Christensen et al., 2012). Andra fundamentala skillnader 

mellan kommunala och privata bolag är ägarskapet och finansieringen (Boyne, 2002). Trots 

skillnaden mellan kommunala och privata bolag har de kommunala bolagen under de senaste 

årtiondena börjat efterlikna de privata bolagen som en konsekvens av att NPM etablerades 

(Gruening, 2001; Hood, 1995).  

 

3.2 New Public Management 
 

NPM etablerades i slutet av 1900-talet och begreppet myntades på grund av de omfattande 

administrativa reformerna som skedde inom den offentliga sektorn (Gruening, 2001; Hood, 

1995). Förändringarna påbörjades på 1980-talet i Storbritannien för att skapa lönsammare och 

effektivare myndigheter eftersom länderna lidit av lågkonjunktur och skatteuppror (Almqvist, 

2006; Bezes et al., 2012; Gruening, 2001). Till följd av detta uppkom NPM i den offentliga 

sektorn och syftet var att minska skillnader mellan den offentliga- och privata sektorn genom 

att implementera organisations- och styrmodeller från privata organisationer (Budding, 2004; 

Matei & Chesaru, 2014; Peters & Pierre, 1998; Rainey & Bozeman, 2000). Dessa 

implementerades i den offentliga sektorn för att ge en högre produktivitet och därmed föra de 

två sektorerna närmare varandra samt ge en bättre konkurrenskraft vid tillhandahållandet av 

offentliga tjänster (Aucoin, 1990; Christensen et al., 2012; Denhardt & Denhardt, 2000; 

Hood, 1995).  

 

Bilodeau et al. (2007) och Hood (1991) klargjorde att begreppet NPM handlade om att 

reducera kostnader och göra mer för mindre till följd av bättre kvalitetsstyrning och en annan 

organisationsstruktur. Detta innebär således ett större fokus på resultat inom den offentliga 

sektorn samt ett mer affärsmässigt förhållningssätt. Almqvist (2006) instämmer och menar att 

NPM är en sammanfattning av flera olika begrepp vars syfte är att få ett mer rationellt och 

effektivt agerande inom den offentliga sektorn.  
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Enligt Hood (1991, 1995) finns det olika förändringsfaktorer inom NPM för att den offentliga 

sektorn skall effektiviseras. Flera av förändringsfaktorerna innefattar hur stor skillnaden skall 

vara mellan den offentliga- och privata sektorn och andra faktorer handlar om i vilken 

utsträckning de kommunala bolagen skall styras av offentliga normer och regler. För det 

första är det enligt Hood (1991, 1995) viktigt att de kommunala bolagen har separata 

förvaltningar för varje produkt eller tjänst som de erbjuder. Detta eftersom det skall vara 

enkelt att se hur resurserna fördelas till de olika kommunala bolagen och därmed ha möjlighet 

att kunna effektivisera och förbättra prestationen. Vardera av dessa kommunala bolag skall ha 

en egen budget och fokusera på sina specifika uppgifter och således inte blanda sig i de andra 

enheterna inom organisationen (Hood, 1991). För att kunna uppnå dessa förändringsfaktorer 

är det viktigt att kommunala organisationer arbetar med ett stort ansvarstagande och inriktar 

sig på resultat (Gruening, 2001; Hood, 1991, 1995). Likaså är det viktigt att de kommunala 

organisationerna strävar efter en större mätbarhet för att kunna utvärdera prestationen 

(Gruening, 2001; Hood, 1991, 1995). Denna mätbarhet skall sedan vara kopplat till 

resursfördelning inom organisationen för att pengarna skall kunna fördelas effektivt och 

vardera kommunalt bolag skall därefter ansvara för sin prestation (Gruening, 2001; Hood, 

1991, 1995; Smith, 2013).  
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4. Teoretisk referensram 
Kapitlets syfte är att presentera och klargöra teorier och forskning som ligger till grund för 

denna studie. Teorierna och forskningen skapar en referensram om hur kontrollsystem 

påverkar relationen mellan delat ledarskap och ambidexterity. Avslutningsvis presenteras 

studiens teoretiska modell och en sammanställning av de formulerade hypoteserna. 

 

4.1 Behavioral Theory of the Firm   
 

Organisationers prestation påverkas av ledarnas beslutsfattande och detta komplexa fenomen 

behandlas i teorin ”A Behavioral Theory of the Firm” som handlar om organisationens 

beteende och grundtankar. Denna teori härstammar från teorierna om sociologi, 

socialpsykologi, ekonomi, antropologi, spelteori och beslutsteori (Cyert & March, 1992). 

Teorin klargör att organisationer består av koalitioner med skilda målsättningar och intressen 

gentemot varandra, vilket kan leda till konflikter sinsemellan och organisationerna tar därmed 

beslut genom förhandlingar mellan olika individer (Augier, 2004; Augier & March, 2008; 

Cyert & March, 1992). 

 

Den neoklassiska teorin antar att ”den ekonomiska människan” finns och att denne agerar 

rationellt vid beslutsfattande. Det görs antaganden om att ”den ekonomiska människan” vet 

allt om vad som händer i omgivningen, vilket således gör att denne kan ta det bästa möjliga 

beslutet i varje situation (Simon, 1955). Emellertid ifrågasatte Simon (1955) ”den ekonomiska 

människan” och menade att beslutsfattare begränsas av tillgång till information, den egna 

förmågan och företagets kapacitet. Således argumenterar Simon (1955) för att det är omöjligt 

för en ensam ledare att uppnå en hög nivå av rationalitet i besluten på grund av att 

beslutsalternativen är många och att informationen som ledaren skall bearbeta är alldeles för 

omfattande.  

 

Enligt March och Simon (1958) tas mer rationella beslut genom att individen först gör en lista 

över samtliga alternativ, sedan beslutar vilka konsekvenserna respektive alternativ leder till 

och slutligen skall individen jämföra de utvärderade alternativen. Vid beslutsfattande kan 

organisationens prestation påverkas av företagsledningens sammansättning och ledarens 

egenskaper (Hambrick & Mason, 1984). En variation inom ålder, erfarenheter, utbildning etc. 
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inom ledningsgruppen skall enligt Hambrick och Mason (1984) leda till att mer rationella 

beslut tas. Carpenter et al. (2004) instämmer och menar att ledarens värderingar och 

uppfattningar bidrar till en begränsad rationalitet. 

 

4.2 Upper Echelon Theory  
 

Det finns en omfattande forskning om ledarskap inom organisationer och en central studie 

inom området är Hambrick och Mason (1984) studie ”Upper echelons: The organisation as a 

reflection of its top managers”. I denna studie vidareutvecklas idéerna av Simon (1955) 

gällande ledarens begränsade rationalitet, då Hambrick och Mason (1984) argumenterar för 

att organisationens prestation kan påverkas av de högsta ledarna. 

 

Teorin ”Upper Echelon Theory” handlar om att de högsta ledarna som grupp speglar 

organisationens prestation eftersom de har ett stort inflytande på organisationens strategier 

och strukturer (Carpenter et al., 2004; Dalton & Kesner, 1985; Hambrick & Mason, 1984). 

Vidare menar Hambrick och Mason (1984) att ledarnas beslutsfattande påverkas av 

värderingar och tidigare erfarenheter. Emellertid är det svårt att undersöka dessa värderingar 

och därför föreslår Hambrick och Mason (1984) och Pfeffer (1983) att det är relevant att 

undersöka ledningsgruppens demografi eftersom det kan spegla ledarnas värderingar. Detta 

innebär att ledarens kön, ålder, nationalitet, erfarenheter, utbildning etc. kan påverka hur 

organisationen struktureras och hur de arbetar inom organisationen. Vidare kan dessa faktorer 

avgöra om organisationens strategi är att vara innovativ, långsiktig, kortsiktig, 

kostnadseffektiv etc., vilket i sin tur påverkar organisationens prestation (Carpenter et al., 

2004; Hambrick & Mason, 1984; Pfeffer, 1983). Exempelvis kan åldern vara en avgörande 

faktor eftersom empiriska studier visar att unga ledare är mer benägna att ta större risker och 

äldre ledare är sämre på att anamma nya affärskoncept, men är desto bättre på att bearbeta 

mer information och är säkrare vid beslutsfattande (Hambrick & Mason, 1984). 

 

Emellertid menar Carpenter et al. (2004) och Umans (2012) att det inte enbart går att 

undersöka ledarnas demografi för att uppnå en bra prestation inom organisationen eftersom 

den rådande situationen kan ha en inverkan samt att det finns andra viktiga aspekter inom 

ledningsgruppen som kan påverka prestationen.  
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4.3 Contingency Theory   
 

Teorin ”Contingency Theory” grundas i att det inte finns någon universell lösning för att 

strukturera eller leda organisationer på ett bästa sätt och att handlingar är beroende av interna 

och externa faktorer. Detta innebär att organisationerna är beroende av omgivningen och att 

den organisation som anpassar sig bäst efter interna och externa faktorer blir mest 

framgångsrik (Emmanuel et al., 1990; Fiedler, 1967; Jokipii, 2009; Spillande et al., 2004).  

 

Emmanuel et al. (1990) menar att allt är situationsspecifikt och att det inte går att säga exakt 

vad som ska göras, då det finns flera möjligheter som organisationer eller ledare kan välja 

mellan. För att uppnå ett effektivt ledarskap i olika situationer är det beroende av hur bra 

ledarna är på att matcha ledarskapsstil till rätt situation (Fiedler, 1967; Jokipii, 2009; 

Spillande et al., 2004). Flertalet forskare argumenterar för att organisationer kommer att bli 

mer effektiva och lönsamma om de lyckas anpassa sig efter interna och externa faktorer i 

förhållande till organisationens åtagande (Fiedler, 1967; Spillande et al., 2004). 

 

Teorin belyser att det finns specifika faktorer vid respektive situation som kan påverka 

relationen mellan oberoende och beroende variabler när organisationsbeteende studeras 

(Fiedler, 1967; Jokipii, 2009; Spillande et al., 2004). Vidare innebär detta att 

organisationsfaktorer är beroende och att allt kan påverkas av andra faktorer, vilket 

följaktligen innebär att prestation inom organisationer är beroende av flera faktorer som 

exempelvis strategi och struktur. Således kan omgivningens interna och externa faktorer 

påverka organisationens ambidexterity (Salehi & Yaghtin, 2014). 

 

4.4 Ambidexterity 
 

Ambidexterity handlar om att organisationer balanserar utforskande och utnyttjande av 

resurserna, vilket i ett offentligt perspektiv innebär att medborgarnas skattepengar fördelas där 

det behövs mest och därmed blir kommuner och deras bolag mer effektiva och lönsamma 

(March, 1991; Smith & Umans, 2013). För att uppnå en effektiv och lönsam fördelning av 

resurserna måste de strategiska besluten sträcka sig över en längre tidsperiod och avgöra vad 

som behöver genomföras nu och vad som skall göras i framtiden (Gibson & Birkinshaw, 
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2004; March, 1991; Smith & Umans, 2013; Wei et al., 2014). Raisch och Birkinshaw (2008) 

instämmer och betonar att ambidexterity är organisationens förmåga att balansera en effektiv 

förvaltning i enlighet med marknadens affärskrav och samtidigt vara anpassningsbar till 

eventuella förändringar på längre sikt. 

 

Utforskande av resurser innebär att organisationer skall använda resurserna till att utveckla 

organisationen genom att utforska nya potentialer inför framtiden, vilket tillfälligt kan 

resultera negativt, men på lång sikt vara effektivt och lönsamt (March, 1991). Detta eftersom 

ett utforskande av resurser handlar om att organisationer skall vara innovativa och därmed 

använda resurserna för att erhålla en vinst på längre sikt (Cao et al., 2010; Hartley, 2005; 

March, 1991; O´Reilly & Tushman, 2008; Rashman & Hartley, 2002; Rosenkopf & Nerkar, 

2001; Smith & Umans, 2013). Vidare innebär utforskande att organisationer tar större risker, 

är mer flexibla, söker efter nya lösningar och arbetar med marknadsföring för att erhålla en 

långsiktig konkurrensfördel (Cao et al., 2010; Halevi, Carmeli & Brueller, 2015; Levitt & 

March, 1988; March, 1991; O´Reilly & Tushman, 2008; Smith & Umans, 2013). Dock erhålls 

det kritik mot utforskande av resurserna i form av att det kan generera en lägre vinstmarginal 

än de sedvanliga affärerna och därmed vara kostsamt för organisationen (Christensen & 

Bower, 1996; O´Reilly & Tushman, 2008). 

 

Utnyttjande av resurserna handlar om att organisationer skall förfina och förbättra de 

befintliga potentialerna och således vara effektiva genom att utnyttja resurserna kortsiktigt 

(Cao et al., 2010; March, 1991; O´Reilly & Tushman, 2008; Smith & Umans, 2013). Vidare 

innebär utnyttjande att organisationer är vinstorienterade och arbetar med att minska 

kostnaderna samtidigt som de strävar efter att erhålla bättre kvalitet för att få fler nöjda 

kunder (Cao et al., 2010; March, 1991). Det är enligt O´Reilly och Tushman (2008) enklare 

att mäta ett utnyttjande av resurserna eftersom det genererar ett kortsiktigt och direkt resultat, 

vilket leder till att fler organisationer tenderar att utnyttja resurserna i högre grad. Detta 

eftersom det är lättare att få en positiv återkoppling av kundernas efterfrågan och enklare att 

mäta utfallet genom kortsiktig vinst gentemot vid ett utforskande av resurserna.  

 

Om organisationen balanserar fördelningen av resurserna utifrån utforskande och utnyttjande 

uppnås ambidexterity, vilket är av yttersta vikt för att organisationen skall kunna överleva och 

samtidigt utvecklas. Flertalet empiriska studier visar att en högre grad av ambidexterity inom 

organisationer leder till en bättre prestation (Derbyshire, 2014; Gibson & Birkinshaw , 2004; 
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Gupta et al., 2006; He & Wong, 2004; Levinthal & March, 1993; Lubatkin et al., 2006). 

 

 

 
Figur 2: Ambidexterity. 

 

För att uppnå en balans i resursfördelningen är det av yttersta vikt att organisationerna inser 

sina begränsningar och inte utforskar för mycket, samtidigt som de inte får bli alltför inriktade 

på vinstorientering och kostnadsminimering (Levitt & March, 1988; March, 1991). Således är 

det viktigt att organisationen strävar efter en rationalitet i sin strategi för att utföra det som är 

viktigt och inte lägga resurser på överflödiga uppgifter och följaktligen hitta en balans i 

strategin för att kunna överleva (Levitt & March, 1988; March, 1991). Dessutom måste 

organisationernas beslutsfattare ta rationella och strategiska beslut gällande 

resursfördelningen för att uppnå ambidexterity och dessa beslut fattas vanligtvis högt upp i 

organisationshierarkin (Mihalache et al., 2014). För att organisationen skall kunna fatta 

rationella beslut måste mycket information bearbetas, vilket ett delat ledarskap genererar 

eftersom det innebär att flera ledare gemensamt bearbetar information vid beslutsfattande. 

Flertalet empiriska studier visar ett samband mellan ett delat ledarskap och en högre grad av 

ambidexterity (Bligh et al., 2006; Carson et al., 2007; Day et al., 2004; Mihalache et al., 

2014). 

 

Utforska���
Innovation���

Risktagande���
Flexibilitet���

Långsiktighet	


Utnyttja���
Förfining���

Vinstorientering���
Kostnadsminimering���

Kortsiktighet	  



19 
 

4.5 Delat ledarskap 
 

Forskning klargör att det är effektivare med flera ledare i en ledningsgrupp istället för en 

ensam ledare, dock har den traditionella litteraturen gällande ledarskap och organisationsteori 

varit dominerande med ett perspektiv om att ledarskap är något som utförs av en ensam ledare 

(Crevani, Lindgren & Packendorff, 2007). Anledningen till varför det är effektivare med fler 

ledare som tar beslut är att den komplexa omgivningen kräver rationella strategiska beslut för 

att organisationen skall erhålla en stark konkurrenskraft (Mihalache et al., 2014). Detta 

eftersom flera ledare i en grupp tillsammans besitter mer kunskap och kan bearbeta mer 

information, vilket leder till mer rationella beslut än vad en ensam ledare kan fatta och 

följaktligen myntades begreppet delat ledarskap (Ensley et al., 2003; Colbert et al., 2014; 

Finkelstein & Hambrick, 1996). Dessutom menar Mihalache et al. (2014) att ett delat 

ledarskap uppmuntrar ledarna till att samarbeta och förbise sina självintressen och därmed 

sätta organisationens målsättningar i första hand. Detta för att ändamålet med ett delat 

ledarskap är att de inom ledningsgruppen gemensamt skall hitta lösningar till problem som 

uppkommer inom organisationen. Vidare innebär ett delat ledarskap att de olika ledarna 

gemensamt skall bestämma organisationens strategier och målsättningar samt motivera 

varandra till att uppnå de lång- och kortsiktiga målsättningarna för att erhålla en bättre 

prestation (Carson et al., 2007; Pearce & Sims, 2000; Yukl, 2012). Följaktligen är delat 

ledarskap en fördel eftersom organisationen står inför komplexitet och tvetydighet, där ett 

delat ledarskap kan bidra till ett bredare perspektiv varav fler aspekter kan vägas in vid 

beslutsfattande (Carson et al., 2007; Day et al., 2004). Dock kan en nackdel med delat 

ledarskap vara att beslutsfattandet tar längre tid eftersom det är fler personer som skall 

överväga och bearbeta information, vilket kan skapa en tröghet inom organisationen då det 

kan uppstå konflikter sinsemellan de olika ledarna (Carson et al., 2007). Vidare kan en fördel 

med flera ledare vara att de kan dela uppgifterna sinsemellan, vilket leder till högre 

motivation och engagemang inom ledningsgruppen (Carson et al., 2007; Denis, Lamothe & 

Langley, 2001; Forbes, 2007; Mihalache et al., 2014).  

 

Enligt Eisenhardt och Bourgeois (1988) och Pearce och Sims (2000) är organisationer med ett 

delat ledarskap mer effektiva och lönsamma i jämförelse med organisationer som enbart har 

en dominerande ledare. Detta eftersom när en ensam ledare tar alla beslut kan de således bli 

ensidiga och begränsade, vilket kan hämma organisationens utveckling (Crevani et al., 2007; 
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Ensley et al., 2003). Vid beslutsfattande med flera ledare torde det vara den ledare i 

ledningsgruppen som har mest kunskap eller erfarenheter som skall ta beslut inom området 

och därmed skiftas ledarrollerna fram och tillbaka beroende på vad som skall beslutas inom 

organisationen (Ensley et al., 2003; Pearce & Sims, 2000).  

 

4.6 Ambidexterity och delat ledarskap 
 

Ett delat ledarskap inom organisationer innebär som tidigare nämnt att mer omfattande 

information kan bearbetas och därmed ökar rationaliteten i beslutfattandet, vilket innebär att 

organisationen kan uppnå en högre grad av ambidexterity (Denis et al., 2001; Mihalache et 

al., 2014; Pearce & Sims, 2000; Waldersee & Eagleson, 2002). Detta eftersom fler perspektiv 

kan vägas in vid beslutfattande, vilket gör att besluten kan bli mer rationella och att både 

utnyttjande och utforskande av resurserna vägs in i beslutsprocessen och således blir det en 

effektivare och lönsammare organisation (Levitt & March, 1988; March, 1991; Mihalache et 

al., 2014; Smith & Umans, 2013). Dessutom menar Mihalache et al. (2014) att ett delat 

ledarskap ger ledarna en djupare förståelse för behoven inom andra delar av organisationen 

och som resultat av detta kan ledarna gemensamt fördela resurserna effektivt. Detta är av 

yttersta vikt i komplexa och tvetydiga organisationer eftersom det finns många olika sätt att 

utföra uppgifter på och det är således många olika aspekter som behöver vägas in vid 

beslutsfattande (Mihalache et al., 2014). Detta kan göras gällande i kommunala bolag 

eftersom de inte enbart skall vara vinstorienterade utan även måste uppfylla ett offentligt syfte 

och därmed behöver flertalet aspekter vägas in vid beslutsfattandet (Smith, 2013). Dessutom 

betonar March (1991) att det är viktigt att organisationer inser sina begränsningar och inte 

enbart arbetar för kortsiktig vinst för att uppnå ambidexterity utan sätter organisationen i ett 

helhetsperspektiv. Då ett delat ledarskap innefattar en grupp ledare vid beslutsfattande torde 

organisationer som anammar ett delat ledarskap således få ett bättre helhetsperspektiv 

gentemot organisationer med en dominerande ledare. Följaktligen leder detta samband mellan 

delat ledarskap och ambidexterity till studiens första hypotes. 

 

H1: Ett delat ledarskap i ledningsgruppen har ett positivt samband med ambidexterity inom 

kommunala bolag. 
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4.7 Kontrollsystem 
 

I enlighet med ”Contingency Theory” är det många interna och externa faktorer i 

omgivningen som kan påverka organisationen, därav är det omgivningen som avgör vilken 

typ av kontrollsystem organisationen skall anamma för att erhålla en bra prestation 

(Emmanuel et al., 1990; Kloot, 1997). Detta eftersom kontrollsystem är en uppsättning 

processer som organisationen använder för att säkerställa att organisationens mål uppnås och 

det görs dels genom att påverka de anställdas beteende (Bisbe & Otley, 2004; Flamholtz et al., 

1985). Enligt Bisbe och Otley (2004) och Kloot (1997) består kontrollsystem av strukturer 

(vad organisationen är) och processer (vad organisationen gör) som skall bidra till att 

organisationen får igenom sina strategier och långsiktiga verksamhetsplaner. Dessutom skall 

kontrollsystem bidra till att organisationen arbetar i rätt riktning för att erhålla en högre 

effektivitet och således ett bättre resultat (Davila, Foster & Li, 2009; Malmi & Brown, 2008). 

Enligt Kloot (1997) är det av yttersta vikt att organisationen har ett kontrollsystem för att de 

skall kunna anpassa sig till marknadsförändringar och bemöta interna och externa krav från 

omgivningen. Emmanuel et al. (1990) understryker att kontroll handlar om att organisationen 

skall anpassa sig efter sin omgivning. 

 

För att en organisation skall uppnå sina målsättningar och få de anställda att arbeta efter de 

strategiska besluten använder organisationen kontrollsystem (Merchant & Van der Stede, 

2012). Detta för att kontrollsystem inkluderar alla hjälpmedel som organisationen använder 

för att säkerställa att beteende och beslut från de anställda är i enighet med organisationens 

strategi och struktur (Merchant & Van der Stede, 2012). Forskare har tagit fram olika 

typologier av kontrollsystem, vilket är en kollektion av flera kontrolltyper som används för att 

uppnå någon form av kontroll inom organisationer (Kloot, 1997; Macintosh & Quattrone, 

2010; Hofstede, 1981). Malmi och Brown (2008) har vägt samman fem stycken olika typer av 

kontroll efter en sammanfattning av flera årtiondes forskning inom ämnet. Dessa fem typer av 

kontroll är kulturell kontroll, planeringskontroll, prestationskontroll, belöningskontroll och 

administrationskontroll (Malmi & Brown, 2008). Tabellen nedan redogör typerna och dess 

innebörd.   
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Kulturell kontroll 

Värderingar Symboler 

Planeringskontroll Prestationskontroll Belöningskontroll 

Långsiktig 

planering 

Kortsiktig 

planering 

Budget-

kontroll 

Finansiella mått 

 

Icke-finansiella 

mått 
 

Administrationskontroll 

Styrningsstruktur Organisationsstruktur 

Tabell 1: Bearbetning av Malmi och Brown (2008, s. 291) tabell: ”Management control systems as a package”.  

 

I enlighet med ”Contingency Theory” finns det inte någon optimal typ av kontroll som 

organisationen ska använda sig av, då en viss typ av kontroll kan vara effektiv i en 

organisation behöver den nödvändigtvis inte vara effektiv i en annan (Emmanuel et al., 1990; 

Spillande et al., 2004). Följaktligen påverkar interna- och externa faktorer i organisationens 

omgivning vilken typ av kontroll som skall användas (Emmanuel et al., 1990; Spillande et al., 

2004). Detta innebär att om organisationen lyckas anpassa rätt typ av kontroll till 

omgivningens faktorer resulterar det i en högre grad av prestation (Jokipii, 2009). Följaktligen 

medför detta att om fel typ av kontroll används inom organisationen kan det påverka 

sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity negativt.  

 

4.7.1 Kulturell kontroll 

Kulturell kontroll handlar om att kontrollera de anställdas tankar och handlingar genom 

värderingar, övertygelser och sociala normer (Flamholtz et al., 1985; Malmi & Brown, 2008). 

Emellertid kan denna typ av kontroll vara svår för organisationen att utföra eftersom 

värderingar, övertygelser och sociala normer kan vara tvetydiga (Malmi & Brown, 2008). Det 

finns två typer av kulturell kontroll, vilka är värderings- och symbolkontroll. 

Värderingskontroll handlar om att organisationen förmedlar grundvärderingar och syfte, 

vilket innebär att organisationen visar hur de anställda skall agera inom organisationens ramar 

(Malmi & Brown, 2008). För att förmedla budskapet arbetar organisationen med olika 

formella uttalanden om dess vision och anställer personal som har liknande grundvärderingar 

(Malmi & Brown, 2008). Symbolkontroll uttrycker sig i form av synliga symboler, som 
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exempelvis att alla de anställda har likadana arbetskläder och att kommunikation förespråkas 

genom öppna dörrar till kontoren (Malmi & Brown, 2008). 

 

Emellertid kan kulturell kontroll i de kommunala bolagen skilja sig gentemot de privata 

bolagen eftersom organisationskulturen inte förhåller sig lika. Detta eftersom de kommunala 

bolagen inte har samma fokus på vinstintresse, utan istället styrs till viss del av politik och 

samhällsintresse. Följaktligen har de kommunala bolagen inte lika stort kundfokus som de 

privata bolagen och även värderingar kan skilja sig mellan dem, då kommunala bolag kan ha 

mer öppenhet, skilda riktlinjer och lagar. Kulturell kontroll torde bidra till ett starkare delat 

ledarskap i ledningsgruppen inom kommunala bolag eftersom denna typ av kontroll 

kännetecknas av en enighet gällande målen, samhörighet etc. och att de som inte anpassar sig 

efter normerna oftast lämnar organisationen. Detta innebär att när en organisation anammar 

kulturell kontroll skapar det en enhetlig kärna och därmed kan det delade ledarskapet i 

ledningsgruppen att förstärkas och vidare ha en stark effekt på ambidexterity. Detta leder fram 

till studiens andra hypotes. 

 

H2: Ett användande av kulturell kontroll leder till ett högre positivt samband mellan delat 

ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

 

 

4.7.2 Planeringskontroll 

Planeringskontroll handlar om att organisationen formulerar mål för de olika enheterna i 

organisationen för att samordna så att de olika avdelningarna arbetar efter att uppnå 

gemensamma mål (Flamholtz et al., 1985; Malmi & Brown, 2008). Vidare handlar 

planeringskontroll om att få de anställda medvetna om vilka krav som ställs i relation till 

organisationens mål (Malmi & Brown, 2008). Det finns två alternativ som organisationen kan 

använda sig av vid planeringskontroll, vilket är lång- och kortsiktig planering. Långsiktig 

planering handlar om att organisationen formulerar långsiktiga mål som de anställda skall 

uppnå. Dessutom kan organisationen kontrollera sina anställda genom att planera kortsiktigt, 

där målsättningar sträcker sig under en period på vanligtvis tolv månader eller mindre (Malmi 

& Brown, 2008). Planeringskontroll kan yttra sig i form av en uppgiftslista som ger de 

anställda vägledning om hur de ska agera inom organisationen (Malmi & Brown, 2008).  
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Emellertid kan planeringskontroll i de kommunala bolagen skilja sig gentemot de privata 

bolagen eftersom politikerna i kommunen kan ha ett mer kortsiktigt planerande eftersom 

deras övergripande målsättning är att vinna det kommande kommunalvalet. Detta innebär att 

den politiska konkurrensen kan tvinga politikerna att agera så effektivt som möjligt på kort 

sikt för att visa sin handlingskraft (Dittenhofer, 2001). När planeringskontroll används inom 

kommunala bolag torde det delade ledarskapet i ledningsgruppen förstärkas eftersom denna 

typ av kontroll leder till att fler ledare, med eventuellt skilda expertisområden, tillsammans 

fastställer organisationens lång- och kortsiktiga målsättningar. Detta torde således bidra till en 

större enighet inom ledningsgruppen till följd av att de olika avdelningarna samordnas genom 

att ledarna arbetar tillsammans. Vidare kan detta ha en positiv effekt på ambidexterity 

eftersom när flera ledare tillsammans tar beslut kan det bidra till en högre rationalitet, då mer 

information kan bearbetas och fler perspektiv kan vägas in. Detta leder fram till studiens 

tredje hypotes. 

 

H3: Ett användande av planeringskontroll leder till ett högre positivt samband mellan delat 

ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

 

4.7.3 Prestationskontroll 

Prestationskontroll handlar om att få de anställda att agera i enighet med organisationens 

målsättningar och detta görs genom att fördela ansvar och hålla de olika ledarna ansvariga för 

organisationens intäkter och kostnader (Malmi & Brown, 2008; Otley, 1999; Sanches, Velez 

& Ramon, 2007). Enligt Malmi och Brown (2008) kan organisationen använda sig av budget, 

finansiell mätning och icke-finansiell mätning för att styra sin organisation i önskad riktning. 

Budgetkontroll är en vanlig kontrollfunktion som används i hela världen och det beror på att 

budgeten väver samman organisationens alla enheter och ger ett bra helhetsperspektiv (Malmi 

& Brown, 2008). Dessutom menar Malmi och Brown (2008) att budgetkontroll utvärderar de 

anställdas prestation och ställer det verkliga utfallet mot den planerade budgeten inom 

organisationen. Ett annat sätt för att kontrollera de anställda med prestationskontroll är att 

organisationen håller de anställda ansvariga för de finansiella resultaten. Detta utvärderas 

genom att organisationens finansiella nyckeltal studeras, vilket exempelvis kan vara 

räntabilitet på eget kapital (Kloot, 1997; Malmi & Brown, 2008). Likaså har icke-finansiella 
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nyckeltal blivit en central del i organisationers prestationskontroll eftersom de tar upp faktorer 

som är svårt att undersöka genom finansiella mått, såsom kundnöjdhet och arbetstid i 

förhållande till produktivitet (Malmi & Brown, 2008). 

 

Emellertid kan prestationskontroll i de kommunala bolagen skilja sig gentemot de privata 

bolagen eftersom kommunala bolag inte har fokus på vinstintresse i lika stor utsträckning som 

de privata bolagen. Detta innebär att de kommunala bolagen inte kan använda sig av vissa 

finansiella nyckeltal och följaktligen torde de istället använda sig av icke-finansiella mått 

eftersom de har samhällsintresset i fokus. Prestationskontroll torde förstärka det delade 

ledarskapet inom kommunala bolag eftersom denna typ av kontroll kan bidra till en större 

enighet genom tydliga riktlinjer om vilka intressen organisationen skall följa, där ledarna 

tillsammans står ansvariga för organisationens resultat och prestation. Dessutom kan de olika 

ledarna inte fördela resurserna utifrån egen vinning eftersom de kontinuerligt utvärderas 

utifrån finansiella- och icke-finansiella nyckeltal, där de förväntas prestera utifrån 

organisationens riktlinjer. Således torde prestationskontroll förstärka det delade ledarskapet 

såväl som organisationens ambidexterity eftersom ledarna tillsammans strävar efter att 

organisationens prestation skall öka samtidigt som opportunistiskt beteende förbises. Detta 

leder fram till studiens fjärde hypotes. 

 

H4: Ett användande av prestationskontroll leder till ett högre positivt samband mellan delat 

ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

 
 

4.7.4 Belöningskontroll 

Belöningskontroll handlar om att motivera och öka prestationen hos de anställda genom att 

belöna enskilda individer eller olika avdelningar utifrån hur väl de har uppnått 

organisationens mål (Bonner & Sprinkle, 2002; Malmi & Brown, 2008). Belöningssystemet 

konstrueras av explicita och implicita belöningar, där de explicita är av yttre karaktär och kan 

till exempel vara monetära incitament medan de implicita belöningarna är av inre karaktär 

såsom självutveckling och självständighet (Malmi & Brown, 2008). De explicita belöningarna 

skall kontrollera och påverka de anställda till att anstränga sig mer för att fullgöra sina 

uppgifter och de implicita belöningarna skall få de anställda till att anstränga sig mer till följd 

av en förhöjd motivation (Malmi & Brown, 2008). 
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Emellertid kan belöningskontroll i de kommunala bolagen skilja sig gentemot de privata 

bolagen eftersom Borins (2001) menar att kommunala bolag traditionellt sett inte använder 

belöningar i form av monetära incitament. Detta eftersom många belöningssystem är 

konstruerade efter aktieoptioner, vilket inte fungerar i kommunalägda bolag eftersom aktierna 

inte infinner sig på börsen. Det är inte heller etiskt korrekt att ge ut bonusar i form av 

medborgarnas skattepengar. Istället kan kommunala bolag använda sig av andra former av 

belöningar som exempelvis anställningsförmåner. När belöningskontroll används i 

kommunala bolag torde det delade ledarskapet inom ledningsgruppen försvagas eftersom 

belöningar kan leda till individualistiskt beteende, då enskilda belöningar bidrar till en 

konkurrens mellan de olika avdelningarna inom organisationen. Detta eftersom enskilda 

belöningar kan medföra att ledarna inom respektive avdelning arbetar för egen vinning istället 

för organisationens bästa. Således kan detta försvaga det delade ledarskapet inom 

ledningsgruppen eftersom varje individ agerar individualistiskt istället för att samarbeta med 

de andra ledarna, vilket torde ha en negativ effekt på organisationens ambidexterity. Detta 

leder fram till studiens femte hypotes. 

 

H5: Ett användande av belöningskontroll leder till ett lägre positivt samband mellan delat 

ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

 

 

4.7.5 Administrationskontroll 

Administrationskontroll handlar om att organisationen kontrollerar de anställdas beteende 

genom att övervaka individer och grupper, vilket genomförs av att organisationen specificerar 

hur uppgifter skall utföras (Malmi & Brown, 2008). Det finns två typer av 

administrationskontroll, vilka är styrnings- och organisationsstruktur. Styrningsstruktur 

handlar om att organisationen skall säkerställa att de olika enheterna strävar efter att uppfylla 

de formulerade målsättningarna (Malmi & Brown, 2008). Det kan till exempel vara att möten 

hålls mellan olika enheter inom organisationen, där deadlines och agendor upprättas för att 

styra organisationens enheter åt samma riktning (Malmi & Brown, 2008). Likaså är 

organisationsstruktur en viktig kontrollfunktion eftersom strukturen av organisationen kan 

uppmuntra vissa typer av beteende och relationer inom organisationen (Emmanuel et al., 
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1990; Malmi & Brown, 2008). Detta eftersom strukturen kan få de anställda att arbeta på ett 

visst sätt och därmed kan de inte agera utanför organisationens bestämda ramar och således 

minskas handlingsfriheten för de anställda samt ökar förutsägbarheten i deras handlingar 

(Malmi & Brown, 2008).  

 

Emellertid kan administrationskontroll i de kommunala bolagen skilja sig gentemot de privata 

bolagen eftersom handlingsfriheten kan begränsas ytterligare genom politikernas ägardirektiv. 

Detta innebär att det är politikerna som bestämmer vad bolagen skall eftersträva och 

följaktligen skall ledningen uppfylla dessa målsättningar och kan därmed inte agera utanför 

ägardirektiven. När administrationskontroll används i kommunala bolag torde det delade 

ledarskapet inom ledningsgruppen förstärkas eftersom denna typ av kontroll bidrar till att 

ledare mellan de olika enheterna samarbetar för att tillsammans uppnå de gemensamma målen 

samt ägardirektiven. Genom att de samarbetar inom ledningsgruppen kan det bli en större 

enighet inom organisationen, vilket följaktligen kan leda till att ambidexterity förstärks 

eftersom beslutsfattandet blir mer rationellt när flera ledare tar beslut tillsammans. Detta leder 

fram till studiens sjätte hypotes. 

 

H6: Ett användande av administrationskontroll leder till ett högre positivt samband mellan 

delat ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

 

 

4.8 Sammanfattande teori och teoretisk modell  
 

Organisationer består av olika grupper med skilda målsättningar och intressen, vilket kan leda 

fram till att konflikter och förhandlingar görs mellan de olika individerna (Cyert & March, 

1992). Förhandlingar är viktigt för att rationella beslut skall kunna fattas inom organisationer 

eftersom fler beslutsalternativ kan vägas in (Simon, 1955). Det är de högsta ledarna inom 

organisationen som fattar de viktiga besluten utifrån sina värderingar och tidigare 

erfarenheter, vilket kan spegla organisationens prestation (Carpenter et al., 2004; Hambrick & 

Mason, 1984). Dock är det inte enbart ledarens värderingar och tidigare erfarenheter som 

speglar organisationens prestation utan även interna och externa faktorer kan påverka 

organisationen eftersom allt är situationsspecifikt (Fiedler, 1967). För att erhålla en bra 
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prestation är det viktigt att organisationer utforskar och utnyttjar sina befintliga resurser, 

vilket benämns som ambidexterity. Ambidexterity handlar om att hitta en effektiv fördelning 

av resurserna gällande vad som behöver göras nu och vad som skall utföras i framtiden 

(Gibson & Birkinshaw, 2004; March, 1991). Vid beslutsfattande om hur resurserna skall 

fördelas är det viktigt att ledarna tar rationella beslut för att organisationen skall kunna uppnå 

ambidexterity (Mihalache et al., 2014). För att kunna fatta mer rationella beslut behöver mer 

information bearbetas, vilket ett delat ledarskap kan leda till eftersom flertalet ledare 

tillsammans kan hantera mer information och ge ett bättre helhetsperspektiv gentemot en 

dominerande ledare (Ensley et al., 2003; Finkelstein & Hambrick, 1996). Detta bekräftas av 

empiriska studier som visar att delat ledarskap leder till en högre grad av ambidexterity inom 

organisationer. Emellertid finns det inga studier som belyser hur kontrollsystem påverkar 

detta samband, vilket är intressant att undersöka eftersom det alltid finns faktorer som kan 

påverka organisationers prestation (Emmanuel et al., 1990; Mihalache et al., 2014). Det finns 

olika typer av kontroll och denna studie har utgått från Malmi och Brown (2008) fem typer av 

kontroll eftersom dessa sammanfattar fyra årtiondes forskning inom ämnet och ger ett 

tillräckligt brett tillvägagångssätt för att undersöka kontrollsystem empiriskt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Studiens teoretiska modell. 
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H1: Ett delat ledarskap i ledningsgruppen har ett positivt samband med ambidexterity inom 
kommunala bolag. 

H2: Ett användande av kulturell kontroll leder till ett högre positivt samband mellan delat 
ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

H3: Ett användande av planeringskontroll leder till ett högre positivt samband mellan delat 
ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

H4: Ett användande av prestationskontroll leder till ett högre positivt samband mellan delat 
ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

H5: Ett användande av belöningskontroll leder till ett lägre positivt samband mellan delat 
ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

H6: Ett användande av administrationskontroll leder till ett högre positivt samband mellan 
delat ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag. 

 
Tabell 2: Studiens formulerade hypoteser. 
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5. Empirisk metod  
Kapitlets är att redogöra för studiens empiriska metod, vilket presenterar studiens 

undersökningsmetod, datainsamling, urval och operationalisering. Avslutningsvis diskuteras 

studiens reliabilitet och validitet.  

 

5.1 Undersökningsmetod 
 

Undersökningsmetoden kan enligt Patel och Tabelius (1987) vara utforskande, beskrivande 

eller förklarande, där valet beror på studiens tillvägagångssätt och syfte. Utforskande 

undersökningar används när ett problemområde inte är tillräckligt känt eller om det finns 

brister i befintliga teorier. Vidare är syftet med utforskande undersökningar att inhämta 

outforskad fakta för att få fram en förståelse över det valda problemområdet (Patel & 

Tabelius, 1987). Beskrivande undersökningar har till syfte att åstadkomma beskrivningar av 

händelser, där forskare kan illustrera bakgrunden och konsekvenser av olika fenomen eller 

relationer mellan olika fenomen (Patel & Tabelius, 1987). En förklarande 

undersökningsmetod studerar om det finns något samband mellan två eller flera variabler och 

detta görs genom att forskarna formulerar hypoteser utifrån befintliga teorier som sedan 

prövas empiriskt (Patel & Tabelius, 1987). För att återanknyta till studiens syfte att undersöka 

hur kontrollsystem påverkar sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity har 

författarna formulerat hypoteser utifrån forskningsområdets befintliga teorier. Dessa 

hypoteser har följaktligen prövats empiriskt genom en enkätundersökning, vilket således 

innebär att studien har utgått från en förklarande undersökningsmetod.  

 

5.2 Datainsamling 
 

Författarna har skickat ut enkäter till kommunala bostadsbolag, där verkställande direktör, 

ekonomichef och ytterligare en medlem i ledningsgruppen tillfrågats inom respektive 

kommunalt bostadsbolag. Detta innebär att författarna har samlat in data genom en 

enkätundersökning och enligt Bryman och Bell (2013) är detta ett bra verktyg för att samla in 

primärdata, vilket är ny data som inte har blivit insamlad tidigare. Detta till skillnad från 

sekundärdata, som syftar på redan befintlig data från tidigare forskning. Anledningen till att 

författarna använt sig av en enkätundersökning var för att primärdata behövde samlas in i en 
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ny kontext och därmed behövde en stor mängd data samlas in på kort tid och över ett stort 

geografiskt område. Dessutom tenderar enkätundersökningar att bli mer empiriskt korrekta 

eftersom respondenterna får tid att tänka över svarsalternativen och därmed reduceras riskerna 

för partiskhet (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011). 

 

Författarnas val att skicka ut enkäter till flera olika medlemmar från ledningsgruppen i 

respektive kommunalt bolag grundades i antagandet om att de olika individerna i 

ledningsgruppen har olika preferenser och värderingar, och att detta kan spegla 

organisationens prestation (Emmanuel et al., 1990). Dessutom minskar det risken för 

partiskhet eftersom den verkställande direktören exempelvis kan ge en förskönad bild av 

verkligheten i form av att organisationen har ett delat ledarskap i ledningsgruppen, medan de 

övriga tillfrågade medlemmarna från ledningsgruppen kan anse att de inte får vara med vid 

beslutsfattande. Följaktligen kan de tre olika medlemmarna från ledningsgruppen ha olika 

perspektiv och kännedom om variablerna som undersöktes. Dock har samtliga respondenter 

svarat på samma enkät, men författarna tänkte selektera svaren i den ordningen att den 

verkställande direktören svarar på påståenden angående delat ledarskap och organisationens 

kontrollsystem, ekonomichefen svarar på påståenden beträffande ambidexterity och 

organisationens kontrollsystem samt att svaren från den ytterligare medlemmen i 

ledningsgruppen skulle tillföra svar gällande delat ledarskap och ambidexterity. Emellertid 

var det endast i två kommunala bostadsbolag som samtliga respondenter svarade på 

enkätundersökningen, vilket medförde att författarna fick frångå att undersöka tre olika 

medlemmar i ledningsgruppen. Istället tog författarna en respondent från respektive 

bostadsbolag och prioriterade först den verkställande direktören, sen ekonomichefen och om 

inte någon av dessa två hade svarat togs svaren från den ytterligare medlemmen i 

ledningsgruppen. Detta kan leda till att författarna inte kan förbise partiskheten i svaren.  

 

5.3 Urval 
 

Författarna har undersökt populationen kommunala bolag, med avgränsning till kommunala 

bostadsbolag. Anledningen till att studien har avgränsats till kommunala bostadsbolag beror 

på att nästan alla kommuner i Sverige äger ett bostadsbolag, vilket gör studien mer 

generaliserbar. Dessutom finns det enligt Lind (2001) en trend om att kommunala 

bostadsbolag arbetar kontinuerligt med att effektivisera organisationen och därmed minska 
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kostnaderna. En annan anledning till att kommunala bostadsbolag har undersökts är att de 

enligt SABO (2011) har ett samhällsansvar samtidigt som de får agera i enlighet med 

affärsmässiga principer. Dock kan en avgränsning till de kommunala bostadsbolagen medföra 

konsekvenser av generaliseringen eftersom de kommunala bostadsbolagen torde orientera sig 

mer mot den privata sektorn än andra kommunala bolag eftersom de får agera i enlighet med 

affärsmässiga principer. Således torde ledningsgruppens beslutsfattande särskiljas gentemot 

andra kommunala bolag.  

 

Totalpopulationen av kommunalägda bostadsbolag var 262 stycken och alla dessa togs med i 

studien. Emellertid fanns det inget register över samtliga kommunala bostadsbolag, vilket 

innebar att författarna fick gå igenom samtliga kommuners hemsidor för att undersöka om de 

äger ett eller flera bostadsbolag. Därefter upprättade författarna ett register som inkluderade 

mailadresser till respektive respondent. Dock fanns inte alla mailadresser tillgängliga på deras 

hemsidor, vilket gjorde att författarna fick kontakta kommunen och fråga efter 

ledningsgruppens mailadresser. Av dessa 262 kommunala bostadsbolag var det 42 

bostadsbolag som inte lämnade ut sina mailadresser. Dessutom var det inte alla bostadsbolag 

som gav ut mailadresser till samtliga efterfrågade medlemmarna i ledningsgruppen, vilket 

medförde att författarna enbart kunde skicka ut 557 enkäter istället för 786 stycken. Totalt var 

det 119 enkäter som besvarades, vilket medförde en svarsfrekvens på 21 procent.  

 

5.3.1 Bortfallsanalys 

Den erhållna svarsfrekvensen på 21 procent kan inte representera totalpopulationen och 

därmed aktualiserade författarna en bortfallsanalys för att undersöka om studiens resultat är 

representativt för totalpopulationen (Bryman & Bell, 2013; Patel & Tabelius, 1987). 

Författarna undersökte detta genom att komplettera uppgifterna gällande storleken på de 

kommunala bostadsbolagen som inte hade svarat och gjorde sedan en bortfallsanalys genom 

att undersöka medelvärdet och standardavvikelsen på organisationsstorleken i form av antalet 

anställda. I tabellen nedan illustreras det att medelvärdet inte skiljer sig markant och det tyder 

på att resultaten representerar totalpopulationen. 
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Bortfall N Medelvärde Std. avvikelse 

Bostadsbolag 

som svarat 

85 46,34 58,462 

Bostadsbolag 

som inte svarat 

135 40,71 38,497 

Tabell 3: Bortfallsanalys. 

 

Emellertid hade de kommunala bostadsbolagen som inte svarat på enkäten ett lägre 

medelvärde gällande organisationsstorleken och det kan bero på att det är mindre kommunala 

bostadsbolag som inte anser att denna studie angår dem eller att de inte har tillräckligt många 

medlemmar i ledningsgruppen. Detta kan dessutom bekräftas genom att författarna har fått in 

mail från några av respondenterna där de har hävdat att detta inte passar in i deras 

bostadsbolag 

 

5.4 Operationalisering  

 
Författarna skickade ut enkäter via mail till respondenterna för att samla in data, vilket sedan 

kunde prövas empiriskt genom studiens formulerade hypoteser. Enkäten undersökte 

påståenden gällande delat ledarskap, utforskande och utnyttjande av resurser och fem olika 

typer av kontroll. Detta för att återanknyta till studiens syfte som är att undersöka hur 

sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity påverkades av organisationens 

kontrollsystem. Respondenten bedömde sedan respektive påstående i enkäten utifrån en 

sjugradig skala, där 1 = Instämmer inte alls och 7 = Instämmer helt. Anledningen till varför 

enkätundersökningen använde en sjugradig skala var för att tydligt kunna särskilja en 

variation i svaren (Umans, 2012). Dessa påståenden i enkätundersökningen formulerades med 

lättförståeliga termer eftersom det annars kan göra det svårt för respondenterna att förstå 

påståendena, vilket följaktligen kan minska enkätundersökningens svarsfrekvens. Utöver 

dessa påståenden fanns kontrollvariabler med i enkätundersökningen och dessa var kön, ålder, 

nationalitet, hur länge respondenten hade arbetat på nuvarande position, utbildningsnivå, 

antalet anställda i organisationen och antalet medlemmar i ledningsgruppen. Detta för att 
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demografi kan spegla organisationens beslutsfattande och därmed påverka prestationen (Cyert 

& March, 1992; Hambrick & Mason, 1984). Vidare operationaliserade författarna dessa 

begrepp för att göra dem mätbara i studien (Bryman & Bell, 2012). 

 

5.4.1 Beroende variabel  

Studiens beroende variabel är ambidexterity eftersom organisationens prestation kan påverkas 

av de övriga variablerna i studien (Carmeli & Halevi, 2009; Carson et al., 2007; Mihalache et 

al., 2014). Ambidexterity består av utforskande och utnyttjande av resurserna, där fyra 

påståenden ställt inom respektive område.  

 

5.4.1.1 Ambidexterity 

Utforskande av resurser innebär att organisationer använder resurserna till att utveckla 

organisationen genom att utforska nya potentialer inför framtiden och därmed ta större risker, 

vara mer flexibla, hitta nya lösningar och arbeta mycket med marknadsföring. För att mäta om 

de kommunala bostadsbolagen utforskar de befintliga resurserna har författarna utgått från 

fyra påståenden från Jansen et al. (2006) och i tabellen nedan illustreras vilka påståenden 

författarna ställde i enkätundersökningen.  

 

Vår organisation utvecklar nya tjänster och/eller produkter. 

Vår organisation marknadsför kontinuerligt nya tjänster och/eller produkter som är nya för 

organisationen. 

Vår organisation använder kontinuerligt nya distributionskanaler för att marknadsföra 

organisationen. 

Vår organisation söker kontinuerligt efter nya kundsegment. 

Tabell 4: Påståendena gällande utforskande av resurserna.  

 

Emellertid hade Jansen et al. (2006) sex stycken påståenden, men författarna valde att 

eliminera påståendena som undersöker huruvida organisationen arbetar med att upptäcka och 

experimentera fram nya produkter på den lokala marknaden. Dessa påståenden eliminerades 

av den orsaken att de inte passar in på kommunala bostadsbolag eftersom de arbetar med 
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fastighetsförvaltning. 

 

Utnyttjande av resurser innebär att organisationer skall förfina och förbättra de befintliga 

potentialerna och således vara vinstorienterade, arbeta med kostnadsminimering samtidigt 

som de strävar efter att erhålla bättre kvalitet för att få fler nöjda kunder. För att mäta om de 

kommunala bostadsbolagen utnyttjar de befintliga resurserna har författarna utgått från fyra 

påståenden från Jansen et al. (2006) och i tabellen nedan illustreras vilka påståenden 

författarna ställde i enkätundersökningen. 

 

Vår organisation implementerar kontinuerligt mindre modifieringar av befintliga tjänster 

och/eller produkter. 

Vår organisations arbetar med att minska kostnader för interna processer. 

Vår organisation försöker kontinuerligt öka trovärdigheten genom att förbättra kvaliteten på 

befintliga tjänster och/eller produkter. 

Vår organisation erbjuder ett utökat utbud av tjänster för att tillfredsställa kunders behov. 

Tabell 5: Påståendena gällande utnyttjande av resurserna.  

 

Emellertid hade Jansen et al. (2006) även här sex stycken påståenden men författarna valde att 

eliminera påståendena som undersöker huruvida organisationen skalfördelar, då det inte är 

något som torde vara tillämpbart i kommunala bostadsbolag. 

 

Därefter har författarna likt Gibson och Birkinshaw (2004) och Umans (2012) räknat ut ett 

värde av ambidexterity genom att räkna ut medelvärdet för påståendena gällande utforskande 

respektive utnyttjande och sedan multiplicerat dessa. Ytterligare ett värde av ambidexterity 

beräknades genom att författarna likt He och Wong (2004) subtraherade utnyttjande från 

utforskande. Därefter använde författarna det värde av ambidexterity som gav högst 

reliabilitet, vilket var tillvägagångssättet från He och Wong (2004) som använde subtrahering.  
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5.4.2 Oberoende variabel 

Studiens oberoende variabel är delat ledarskap eftersom det kan påverka organisationens 

ambidexterity (Mihalache et al., 2014). 

 

5.4.2.1 Delat ledarskap  

Delat ledarskap innebär att det är flertalet ledare i ledningsgruppen som gemensamt tar beslut 

istället för en dominerande ledare. Vidare handlar ett delat ledarskap om att ledningsgruppen 

gemensamt skall bestämma organisationens strategier och målsättningar samt motivera 

varandra till att uppnå de lång- och kortsiktiga målsättningarna för att erhålla en bättre 

prestation (Carson et al., 2007; Pearce & Sims, 2000; Yukl, 2012). För att mäta detta har 

författarna tagit fyra påståenden gällande delat ledarskap från Mihalache et al. (2014) och 

dessa påståenden illustreras i tabellen nedan.  

 

Ledningsgruppens medlemmar ansvarar gemensamt för implementeringen av ny strategi. 

Ledningsgruppens medlemmar uppmuntrar varandra till att uppnå organisationens mål. 

Ledningsgruppens medlemmar diskuterar med varandra före kritiska beslut. 

Ledningsgruppens medlemmar uppmuntrar varandra till att samarbeta.  

Tabell 6: Påståendena gällande delat ledarskap.  

 

Emellertid använde Mihalache et al. (2014) åtta påståenden men författarna valde att 

eliminera fyra av dessa eftersom de handlade om hur ledningsgruppen arbetar tillsammans på 

den privata marknaden. 

 

5.4.3 Modererande variabler  

Studiens modererande variabler är de fem olika typerna av kontroll eftersom dessa kan 

påverka sambandet mellan variablerna delat ledarskap och ambidexterity (Emmanuel et al., 

1990; Fiedler, 1967). Detta eftersom ett delat ledarskap inte är den enda faktorn som kan 

påverka ambidexterity, då allt är situationsspecifikt och att det inte finns något bästa sätt att 

strukturera och styra en organisation på (Emmanuel et al., 1990; Spillande et al., 2004). 

Författarna utgick från Malmi och Browns (2008) fem olika typer av kontroll, där minst tre 
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påstående formulerades för vardera typ av kontroll och anledningen till varför författarna 

valde minst tre påståenden var för att kunna genomföra ett Cronbachs alpha test och således 

ge en bättre reliabilitet (Bryman & Bell, 2013; Umans, 2012). Enligt Pallant (2013) är 

Cronbachs alpha ett korrelationsmått mellan olika variabler som undersöker om de olika 

påståendena för vardera variabel i enkätundersökningen undersöker samma sak och ett 

godkänt värde skall vara över 0.70, men ett värde ner till 0,6 kan accepteras. Därför har 

författarna analyserat Cronbachs alpha värdet på de olika variablerna. Dessutom har 

författarna modifierat påståendena från Malmi och Brown (2008) för att de skulle anpassas 

bättre till kommunala bolag och vidare gjordes ytterligare modifieringar för att anpassas bättre 

till bostadsbolag. 

 

5.4.3.1 Kulturell kontroll 

Kulturell kontroll handlar om att organisationen kontrollerar de anställdas tankar och 

handlingar genom värderingar, övertygelser och sociala normer (Malmi & Brown, 2008). 

Detta kan uttryckas i form av att de kommunala bostadsbolagen anställer personal med 

likartade värderingar och har ett arbetsklimat där de anställda får ifrågasätta beslutsfattande 

inom organisationen. För att mäta den modererande variabeln kulturell kontroll har författarna 

formulerat fyra påståenden, vilka illustreras i tabellen nedan.   

 

Vår organisation anställer personal som har likartade värderingar som råder inom 

organisationen. 

Vår organisation har en organisationsstruktur som gör att man kan ifrågasätta beslutsfattande 

inom organisationen.  

Vår organisation har en tydlig organisationskultur som avspeglas i arbetsklimatet. 

Vår organisation präglas av tillit och lojalitet. 

Tabell 7: Påståendena gällande kulturell kontroll.  

 

5.4.3.2 Planeringskontroll 

Planeringskontroll handlar om att organisationen formulerar mål för de olika enheterna inom 

organisationen för att samordna så att de olika avdelningarna arbetar för att uppnå 
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gemensamma målsättningar (Malmi & Brown, 2008). Detta kan uttryckas i form av att de 

kommunala bostadsbolagen kombinerar lång- och kortsiktiga målsättningar och använder 

målstyrning i form av en uppgiftslista för att ge de anställda vägledning om hur de ska agera 

inom organisationen. För att mäta den modererande variabeln planeringskontroll har 

författarna formulerat tre påståenden, vilka illustreras i tabellen nedan.   

 

Vår organisation lägger stor vikt vid planering av verksamheten. 

Vår organisation använder målstyrning för att styra personalen. 

Vår organisation strävar efter att arbetsuppgifter utförs effektivt.  

Tabell 8: Påståendena gällande planeringskontroll.  

 

Emellertid kan påståendet ”Vår organisation strävar efter att arbetsuppgifterna utförs 

effektivt” motiveras genom att planeringskontroll även handlar om att få de anställda 

medvetna om vilka krav som ställs i relation till organisationens mål (Malmi & Brown, 2008). 

Dessutom kan det finnas en politisk konkurrens som innebär att politikerna tvingas att agera 

så effektivt som möjligt för att visa sin handlingskraft och därmed vinna kommande 

kommunalval (Dittenhofer, 2001).  

 

5.4.3.3 Prestationskontroll 

Prestationskontroll handlar om att få de anställda att agera i enighet med organisationens 

målsättningar och detta görs genom att fördela ansvar och styra organisationen i önskad 

riktning genom finansiell och icke-finansiell mätning (Malmi & Brown, 2008). Detta kan 

uttryckas i form av att de kommunala bostadsbolagen utvärderar de anställdas prestation i 

förhållande till deras arbetsinsatser och detta kan utvärderas genom finansiella och icke-

finansiella nyckeltal. För att mäta den modererande variabeln prestationskontroll har 

författarna formulerat fyra påståenden, vilka illustreras i tabellen nedan. 

 

Vår organisation utvärderar de anställdas prestation i förhållande till deras arbetsinsatser. 

Vår organisation utvärderar de anställdas prestation utifrån finansiella nyckeltal. 
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Vår organisation utvärderar de anställdas prestation utifrån icke-finansiella nyckeltal.  

Vår organisation är resultatorienterad. 

Tabell 9: Påståendena gällande prestationskontroll. 

 

Emellertid kan påståendet ”Vår organisation är resultatorienterad” motiveras genom att de 

kommunala bostadsbolagen innehar ett undantag från Kommunallagen eftersom de får 

bedriva sin verksamhet i enlighet med affärsmässiga principer och torde därmed vara mer 

resultatorienterade i förhållande till andra kommunala bolag.  

 

5.4.3.4 Belöningskontroll 

Belöningskontroll handlar om att belöna enskilda individer eller olika avdelningar utifrån hur 

väl de har uppnått organisationens mål (Malmi & Brown, 2008). Detta kan uttryckas i form av 

att de kommunala bostadsbolagen belönar de anställda genom explicita belöningar, 

exempelvis monetära incitament, arbetsförmåner etc., eller implicita belöningar i form av 

självutveckling, erkännande etc. För att mäta den modererande variabeln belöningskontroll 

har författarna formulerat fyra påståenden, vilka illustreras i tabellen nedan.   

 

Vår organisation belönar de anställda i form av monetära incitament. 

Vår organisation belönar de anställda i form av anställningsförmåner vid bra prestation.  

Vår organisation belönar de anställda genom immateriella belöningar i form av erkännande, 

ansvar, självständighet och utveckling. 

Vår organisation innefattas av en konkurrens mellan de anställda.  

Tabell 10: Påståendena gällande belöningskontroll.  

 

Emellertid kan påståendet ”Vår organisation innefattas av en konkurrens mellan de anställda” 

motiveras genom att belöningskontroll torde bidra till en konkurrens mellan de anställda när 

enskilda belöningar delas ut eftersom det kan uppstå individualistiska beteenden.  
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5.4.3.5 Administrationskontroll  

Administrationskontroll handlar om att kontrollera så att de olika enheterna inom 

organisationen strävar efter att uppfylla de formulerade målsättningarna (Malmi & Brown, 

2008). Detta kan uttryckas i form av att de kommunala bostadsbolagen upprättar rutiner och 

tydliga regler för de olika avdelningarna. För att mäta den modererande variabeln 

administrationskontroll har författarna formulerat tre påståenden, vilka illustreras i tabellen 

nedan. 

 

Vår organisation samordnar de olika avdelningarna för att uppnå gemensamma mål. 

Vår organisation upprättar rutiner för att styra de anställda åt samma riktning. 

Vår organisation har tydliga regler som de anställda skall följa.  

Tabell 11: Påståendena gällande administrationskontroll.  

 

5.4.4 Kontrollvariabler 

Studiens kontrollvariabler kan påverka organisationens prestation och dessa var 

respondenternas kön, ålder, nationalitet, hur länge de hade arbetat på nuvarande position, 

utbildningsnivå, antalet anställda i organisationen och antalet medlemmar i ledningsgruppen. 

 

5.4.4.1 Respondenternas kön 

Respondenternas kön är en relevant kontrollvariabel i denna studie eftersom det är en viktig 

demografisk faktor som kan påverka beslutsfattandet inom ledningsgruppen och därmed 

organisationens prestation. Detta hävdar Ibarra (1993) i sin studie som visar att män tenderar 

att fatta självständiga beslut och inte samarbetar lika bra i en grupp till skillnad från kvinnor. 

Dessutom menar Ibarra (1993) att kvinnor i större utsträckning har ett bredare kontaktnät, 

vilket kan leda till att kvinnor diskuterar fler beslutsalternativ när beslut skall fattas inom 

organisationen. Detta mättes genom att respondenten i enkätundersökningen fick fylla i om de 

var man eller kvinna. 
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5.4.3.2 Ålder  

Ålder är en annan viktig kontrollvariabel eftersom empiriska studier visar att äldre ledare 

tenderar att vara bättre på att bearbeta mer information, vilket torde leda till att de fattar mer 

rationella beslut än vad yngre ledare gör (Hambrick & Mason, 1984). Vidare menar Hambrick 

och Mason (1984) att unga ledare tenderar att ta större risker, vilket kan innebära att de är mer 

benägna att utforska organisationens resurser. Detta mättes genom att respondenterna fick 

svara på frågan ”Jag är född (År)” och vidare beräknade författarna ut respondentens ålder 

genom att subtrahera årtalet från 2015. 

 

5.4.3.3 Nationalitet 

Respondentens nationalitet kan också vara en påverkande faktor eftersom landets kultur kan 

avspegla individens uppfattningar och värderingar (Hambrick & Mason, 1984). Detta innebär 

att en utländsk medlem kan tillföra ett nytt perspektiv vid beslutsfattande i ledningsgruppen 

och följaktligen påverka organisationens prestation (Hambrick & Mason, 1984). Detta mättes 

genom att respondenten fick svara på frågan ”Mitt födelseland är (Nationalitet)” och därefter 

kategoriserades respondenterna som svensk eller utländsk.  

 

5.4.3.4 Anställningstid 

Anställningstid kan vara en viktig kontrollvariabel eftersom en variation av anställningstiden i 

ledningsgruppen kan bidra till grupperingar och meningsskiljaktigheter mellan de som suttit 

med i ledningsgruppen länge och de som nyligen tillkommit (Hambrick & Mason, 1984). 

Detta mättes genom att respondenten fick svara på frågan ”Jag började arbeta på min 

nuvarande position (År)” och sedan subtraherades svaret från 2015 för att få ut antalet år 

respondenten varit anställd på nuvarande position. 

 

5.4.3.5 Utbildning 

Respondenternas högsta utbildningsnivå efterfrågades utifrån vilken deras högsta avslutade 

utbildning var. Denna kontrollvariabel togs med av författarna eftersom olika nivåer av 

utbildning hos medlemmarna i ledningsgruppen enligt Hambrick och Mason (1984) kan leda 

till olika beteenden, där högre utbildade ledare tenderar att hantera komplexa situationer på ett 

rationellare sätt. 
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5.4.3.6. Organisationsstorlek  

Storleken på de kommunala bostadsbolagen mättes genom antalet anställda eftersom det är ett 

enkelt och praktiskt sätt att mäta storleken på och har använts i många empiriska studier 

(Jokipii, 2009). Organisationsstorleken kan vara en påverkande faktor i denna studie eftersom 

ju fler anställda organisationen har kan innebära en större tröghet gällande beslutsfattandet. 

Detta eftersom det kan ta längre tid för information att ta sig upp till ledningsgruppen på 

grund av att informationen skall passera flera individer. Dessutom tenderar större 

organisationer ha fler individer i ledningsgruppen, vilket också kan leda till en tröghet i 

beslutsfattandet eftersom fler diskussioner och konflikter kan frambringas. Därmed har även 

antalet medlemmar i ledningsgruppen undersökts för att se hur stora respektive kommunalt 

bolags ledningsgrupp var (Umans, 2012). Detta mättes genom att respondenten fick svara på 

frågan ”Vänligen ange antalet medlemmar i ledningsgruppen (Personer)”.  

  

5.5 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet är ett mått som mäter ifall det som ska undersökas verkligen mäts och för att studien 

skall uppnå validitet måste det även finnas reliabilitet, vilket uttrycker precisionen i 

mätningen (Bryman & Bell, 2013). Detta för att samma resultat skall kunna uppnås vid olika 

tillfällen om samma undersökning genomförs, såvida omständigheterna förhåller sig lika i 

övrigt (Bryman & Bell, 2013). Om studien innefattas av en låg reliabilitet innebär det även en 

låg validitet, dock innebär inte hög reliabilitet att studiens validitet är hög eftersom en fråga 

kan ge liknande svar, men utan att mäta det som verkligen skall mätas. 

 

För att stärka studiens validitet har påståenden utifrån tidigare forskning ställts i 

enkätundersökningen, vilket innebär att påståendena redan har formulerats och prövats 

empiriskt (Jansen, Van den Bosch & Volberda, 2006; Mihalache et al., 2014; Umans, 2012). 

Författarna har valt att skicka ut enkäter till samtliga kommunala bostadsbolag i Sverige 

eftersom validiteten minskas vid en låg svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2013). För att så 

många respondenter som möjligt skulle svara på enkätundersökningen skickades två 

påminnelser ut inom en vecka till de som inte hade svarat, vilket genererade fler svar och 

därmed förstärktes studiens validitet (Bryman & Bell, 2013). Emellertid tillfrågades inte alla 

medlemmar i respektive ledningsgrupp, vilket kan ha minskat studiens validitet eftersom 

författarna antog att några enskilda medlemmar representerade hela ledningsgruppen.  
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Genom att författarna använde påståenden från tidigare forskning förstärktes även 

reliabiliteten eftersom författarna visade att påståendena gick att replikera (Bryman & Bell, 

2013). Dessutom har författarna själva gått in på respektive kommuns hemsida och undersökt 

om de äger ett bostadsbolag och därefter samlat in mailadresser, vilket innebär att författarna 

inte har förlitat sig på ett befintligt register eftersom befintliga register inte alltid uppdateras 

regelbundet.  
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6. Resultat och analys  
Kapitlets syfte är att presentera den empiri som framtagits genom enkätundersökningen. 

Först görs en beskrivande presentation av respondenterna och studiens variabler. Vidare 

genomförs en faktoranalys, korrelationsanalys och avslutningsvis en multivariat och en 

modererande regressionsanalys för testa studiens formulerade hypoteser. 

 

6.1 Beskrivande statistik 
 

För att ge en översikt över variablerna inleds analysen med en beskrivande presentation av 

den empiri som framtagits genom enkätundersökningen. Först genomförs en fördelning av 

respondenternas position, kön, ålder och nationalitet. Därefter presenteras studiens 

svarsfrekvens och slutligen presenteras en beskrivande statistik av studiens beroende-, 

oberoende-, modererande- samt kontrollvariabler. 

 

6.1.1 Respondenterna 

Populationen var 262 kommunala bostadsbolag, inom vilka 557 av 786 respondenter 

tillfrågades i enkätundersökningen. Av dessa 557 respondenter svarade 119 stycken från 85 

olika bostadsbolag. Utifrån de 85 bostadsbolagen var 58 procent verkställande direktörer och 

resterande 42 procent var ekonomichefer. Av dessa respondenter var 68 procent män och 32 

procent kvinnor och deras medelålder uppgick till 50 år. Sju procent var födda utomlands och 

76 procent hade en utbildningsnivå i form av kandidatexamen eller högre. I tabellen nedan 

illustreras svarsfrekvensen för de svarande respondenterna. 

 

Svarsfrekvens Antal Procent 

Totalpopulation 786  

Borttagna respondenter 229  

Urval 557 100 % 

Studsande mail 7 1,26 % 
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Avregistrerade  46 8,26 % 

Svarade inte 385 69,12 % 

Antal svarande 119 21,36 % 

Diskvalificerade enkäter 34  

Validerade enkäter 85 15,26 % 

Tabell 12: Urvalets svarsfrekvens. 

 

De borttagna respondenterna var de som inte gav ut sin mail vid förfrågan, vilket medförde att 

enkäten inte gick att skicka ut till totalpopulationen. Detta innebär att urvalet uppgick till 557 

respondenter, men det var sju svar som studsade och 46 stycken som hade avregistrerat sig 

från Surveymonkey. Vidare tog författarna ut en enkät från respektive bostadsbolag för att 

kunna genomföra de olika analyserna enklare eftersom författarna inte erhöll svar från 

respektive tillfrågad respondent i samma bostadsbolag i tillräckligt hög utsträckning, vilket 

resulterade i 85 stycken validerade enkäter.  

 

6.1.2 Studiens variabler 

Studiens variabler är som tidigare nämnt ambidexterity, delat ledarskap och de fem olika 

typerna av kontroll. I tabellen nedan illustreras en översikt av resultatet från 

enkätundersökningen, där författarna har testat Cronbachs alpha på samtliga variabler. 

 

Variabel Antal påståenden Cronbachs alpha 

Delat ledarskap 4 0,965 

Utforska 4 0,837 

Utnyttja 4 0,635 

Kulturell kontroll 4 0,830 

Planeringskontroll 3 0,831 
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Prestationskontroll 4 0,716 

Belöningskontroll 4 0,389 

Administrationskontroll 3 0,835 

Tabell 13: Cronbachs alpha på samtliga variabler. 

 

Flertalet variabler hade ett godtagbart Cronbachs alpha värde, men variabeln utnyttja hade ett 

alphavärde på 0,635. Dock har författarna valt att acceptera detta värde eftersom 

ambidexterity undersöktes i en relativt ny kontext. Dessutom hade belöningskontroll ett lågt 

alphavärde på 0,389, vilket inte kunde accepteras och därför gjorde författarna en 

korrelationsanalys för att undersöka om något av påståendena gällande belöningskontroll kan 

uteslutas för att öka alphavärdet och därmed studiens reliabilitet. Författarna använde 

Pearsons korrelationsanalys för att undersöka detta och tabellen nedan visar att påstående 3 

inte korrelerar med de övriga påståendena, vilket innebär att respondenterna uppfattade 

påståendet i en klar kontrast gentemot de andra påståendena inom belöningskontroll. 

 

 Påstående 1 Påstående 2 Påstående 3 Påstående 4 

Påstående 1 1    

Påstående 2 0,479 1   

Påstående 3 – 0,040 – 0,265 1  

Påstående 4 0,361 0,553 – 0,376 1 

Tabell 14: Pearsons korrelationsanalys gällande påståendena om belöningskontroll. 

 

Följaktligen valde författarna att eliminera påstående 3 och därefter genomfördes ett nytt 

Cronbachs alpha test för att undersöka om reliabiliteten hade ökat. Testet resulterade i att 

Cronbachs alpha ökade från 0,389 till 0,722, vilket författarna kunde acceptera.  

 

Därefter beräknades medelvärde och standardavvikelse för ambidexterity, delat ledarskap och 

de fem typerna av kontroll för att ge en översikt över vad som är normala värden på de olika 

variablerna (Pallant, 2013). Tabellen nedan tyder på att de kommunala bostadsbolagen 

anammar delat ledarskap till en hög grad, men standardavvikelsen är hög. Detta kan indikera 

på att bostadsbolagen antingen använder det i hög eller låg grad och att det skiljer sig mycket 
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mellan de olika bostadsbolagen. Vidare illustrerar tabellen nedan att belöningskontroll är 

något som anammas i betydligt mindre utsträckning gentemot de andra typerna av kontroll 

och att administrationskontroll är den typ av kontroll som används mest. Dessutom illustrerar 

tabellen att ambidexterity har ett medelvärde på -0,95, vilket tyder på att de kommunala 

bostadsbolagen utnyttjar resurserna i högre utsträckning än vad de utforskar dem. 

 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse 

Delat ledarskap 5,031 1,976 

Ambidexterity – 0,952 1,736 

Kulturell kontroll 4,700 1,426 

Planeringskontroll 4,789 1,570 

Prestationskontroll 4,215 1,333 

Belöningskontroll 3,332 1,544 

Administrationskontroll 4,902 1,392 

Tabell 15: Variablernas medelvärde och standardavvikelse. 

 

6.1.3 Normalfördelning av studiens variabler 

Författarna undersökte sedan om det gick att normalfördela studiens variabler och detta 

gjordes genom ett Kolmogorov-Smirnov test och tabellen nedan illustrerar att endast 

variabeln utforskande är normalfördelad eftersom signifikansnivån överstiger 0,05.   

 

Variabel N Signifikansnivå 

Delat ledarskap 82 0,000 

Utforskande 85 0,079 

Utnyttjande 85 0,000 

Kulturell kontroll 85 0,000 
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Planeringskontroll 85 0,000 

Prestationskontroll 85 0,026 

Belöningskontroll 85 0,002 

Administrationskontroll 85 0,000 

Tabell 16: Test av normalfördelning. 

 

Därefter undersökte författarna om det gick att normalfördela variablerna genom att 

logaritmera dem, vilket inte gav någon effekt. Följaktligen gjorde författarna ett antagande om 

att variablerna är normalfördelade eftersom enkätundersökningen enbart genererade 85 

användbara svar (Pallant, 2013).  

 

6.1.4 Faktoranalys 

Författarna upprättade en faktoranalys över påståendena från enkätundersökningen gällande 

ambidexterity för att säkerställa att påståendena var korrekt statistiskt grupperade (Pallant, 

2013). För att undersöka om studiens variabler har förutsättningar för en faktoranalys 

beräknades ett Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) värde, där ett värde nära 1 ger bra förutsättningar 

för en faktoranalys. Ett KMO värde på 0,8 eller högre anses vara bra, men ett värde runt 0,7 är 

godtagbart och alla värden under 0,5 är inte förenade med en faktoranalys (Pallant, 2013). 

Dessutom måste Barlett-test vara signifikant för att en faktoranalys skall kunna genomföras 

(Pallant, 2013). Författarna erhöll ett KMO värde på 0,74 för ambidexterity och Barlett-testet 

var signifikant (0,000), vilket medförde att det var godtagbart att genomföra en faktoranalys 

för ambidexterity.  

 

Följaktligen upprättades en faktoranalys över variabeln ambidexterity och tabellen nedan 

illustrerar att det resulterade i två olika faktorer som fick ett egenvärde på över 1.  
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Påståenden Faktor 1 Faktor 2 

Utforska 2 0,88  

Utforska 3 0,79  

Utforska 4 0,78  

Utforska 1 0,77  

Utnyttja 4 0,71  

Utnyttja 3  0,91 

Utnyttja 2  0,84 

Utnyttja 1  0,69 

Tabell 17: Faktoranalys över ambidexterity. 

 

Faktor 1 laddar tydligt påståenden gällande utforskande av resurserna, men som tabellen 

illustrerar grupperas även det fjärde påståendet gällande utnyttjande av resurserna inom 

faktorn. Påståendet undersöker i vilken grad de kommunala bostadsbolagen erbjuder ett 

utökat utbud av tjänster för att tillfredsställa kunders behov och kan därför ha uppfattats som 

att bostadsbolaget söker efter nya kunder, vilket lutar mer åt ett utforskande av resurserna. 

Därefter undersökte författarna ett nytt Cronbachs alpha värde på respektive faktor för att se 

om reliabiliteten hade ökat. Det visade sig att alphavärdet för utforskande hade ökat från 

0,837 till 0,848 och att alphavärdet för utnyttjande hade ökat från 0,635 till 0,765.  

 

Sen det är bekräftat att de nya grupperingarna är logiska och förbättrade gällande variablerna 

utforskande och utnyttjande har författarna bestämt sig för att använda de nya grupperingarna 

och därmed det nya faktorvärdet för ambidexterity fortsättningsvis i studien.    
 

6.1.5 Studiens kontrollvariabler 

Studiens kontrollvariabler är, förutom ovannämnda i kapitel 6.1.1, anställningstid i 

ledningsgruppen, antal medlemmar i ledningsgruppen och antal anställda i bostadsbolaget. 

Dessa övriga kontrollvariabler presenteras i tabellen nedan.  
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Kontrollvariabel Medelvärde Standardavvikelse 

Anställningstid i led. 5,35 6,335 

Antal medlemmar i led. 4,58 2,195 

Antal anställda 46,34 58,462 

Tabell 18: Studiens övriga kontrollvariabler. 

 

Medelvärdet för kontrollvariabeln anställningstid är 5,35 år och innehar en hög 

standardavvikelse på 6,335 år. Detta innebär således att flertalet av respondenterna har varit 

anställda en längre tid i ledningsgruppen samtidigt som några av respondenterna nyligen har 

blivit tillsatta. Den andra kontrollvariabeln i tabellen ovan, antal medlemmar i 

ledningsgruppen, har ett medelvärde på 4,58 stycken personer och en standardavvikelse på 

2,195, vilket innebär att de kommunala bostadsbolagen har ungefär tre till sju medlemmar i 

ledningsgruppen. Den sista kontrollvariabeln, antal anställda i bostadsbolagen, har ett 

medelvärde på 46,34 stycken anställda och en standardavvikelse på 58,462. Detta indikerar på 

att de flesta kommunala bostadsbolagen är relativt små, men att det även finns några större 

kommunala bostadsbolag som avviker från urvalet. Detta kan bero på att det finns fler mindre 

kommuner som har bostadsbolag och dessutom har de större kommunerna ofta flera olika 

bostadsbolag. 

 

6.2 Pearsons korrelationsanalys 
 

Författarna gjorde som tidigare nämnt ett antagande om att variablerna är normalfördelade 

och således användes Pearsons korrelationsanalys för att undersöka hur de olika variablerna 

påverkar varandra (Pallant, 2013). Korrelationskoefficienten indikerar på hur starkt samband 

det är mellan två variabler och om det är ett positivt eller ett negativt samband (Pallant, 2013). 

I tabellen på följande sida illustreras sambandet mellan studiens variabler.  

 

Pearsons korrelationsanalys visar att kulturell-, planerings-, prestations- och 

administrationskontroll har ett signifikant positivt samband med delat ledarskap. Dock har 

belöningskontroll ett negativt signifikant samband med delat ledarskap. Författarna använde 

som tidigare nämnt ambidexterityvärdet som räknades fram genom subtrahering, vilket 
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innebär att ett negativt tal i korrelationsanalysen gällande ambidexterity innebär ett positivt 

samband. Således har kulturell-, planerings-, prestations- och administrationskontroll ett 

signifikant positivt samband med ambidexterity, medan belöningskontroll har ett negativt 

signifikant samband. Emellertid illustrerar korrelationsanalysen att prestationskontroll inte har 

något signifikant samband med ambidexterity och kontrollvariablerna har inget signifikant 

samband med varken delat ledarskap eller ambidexterity.  
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Tabell 19: Pearsons korrelationsanalys över studiens variabler.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Delat ledarskap 1               

2. Ambidexterity – 0,592** 1              

3. Kulturell kontroll 0,655** – 0,590** 1             

4. Planeringskontroll 0,645** – 0,608** 0,833** 1            

5. Prestationskontroll 0,578** – 0,169* 0,545** 0,681** 1           

6. Belöningskontroll – 0,241* 0,649** – 0,358** – 0,250* 0,195 1          

7. Administrationskontroll 0,595* – 0,558** 0,824** 0,843** 0,671** – 0,249* 1         

8. Kön 0,025 – 0,142 0,127* 0,130 0,050 0,026 0,091 1        

9. Ålder 0,101 – 0,038 0,112 0,038 0,099 – 0,047 0,036 – 0,230* 1       

10. Nationalitet 0,031 – 0,025 0,131 0,008 0,042 – 0,065 0,053 0,404** 0,030 1      

11. Position 0,055 – 0,122 0,093 0,055 – 0,028 – 0,053 0,027 0,438** – 0,232* 0,229* 1     

12. Anställningstid 0,051 0,048 0,006 – 0,002 0,076 0,007 0,036 0,070 0,393** 0,057 0,130 1    

13. Medlemmar i led. – 0,007 – 0,066 0,080 0,156 0,101 – 0,057 0,065 0,190 – 0,030 – 0,073 0,210 0,132 1   

14. Antal anställda 0,092 – 0,207 0,210 0,277* 0,140 0,033 0,208 0,159 – 0,030 – 0,085 0,120 0,017 0,387** 1  

15. Utbildning högre 0,005 – 0,076 – 0,103 – 0,63 – 0,147 0,068 – 0,033 0,021 – 0,353** 0,045 0,083 – 0,149 0,007 0,159 1 

 ** p< 0,01 

* p< 0,05 
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6.3 Regressionsanalyser 
 

För att kunna undersöka studiens formulerade hypoteser har flera olika regressionsanalyser 

genomförts eftersom en regressionsanalys undersöker hur de olika variablerna påverkar 

varandra (Pallant, 2013).  

 

6.3.1 Multivariat regressionsanalys 

Författarna använde en multivariat regressionsanalys för att kunna verifiera eller falsifiera 

studiens första hypotes.   

Ett delat ledarskap i ledningsgruppen har ett positivt samband med 

ambidexterity inom kommunala bolag.  

 

Detta eftersom en multivariat regressionsanalys visar effekten av den oberoende variabeln 

delat ledarskap på den beroende variabeln ambidexterity (Pallant, 2013). Dessutom tar denna 

typ av regressionsanalys med studiens kontrollvariabler för att undersöka om de kan påverka 

sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity och följaktligen har dessa kontrollerats 

bort (Pallant, 2013).  

 

Oberoende variabler β Std. Error 

Delat ledarskap – 0,380*** 0,066 

Kön – 0,372 0,337 

Ålder – 0,011 0,018 

Nationalitet  0,298 0,558 

Position – 0,165 0,298 

Anställningstid 0,025 0,023 

Utbildning högre – 0,061 0,331 

Medlemmar i led. 0,059 0,069 
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Antal anställda – 0,003 0,002 

Konstant 2,403* 1,112* 

F-värde 4,698***  

Adj. R. Square 0,294  

 *** p < 0,001 

** p < 0,01 

* p < 0,05 

+ p < 0,1 

N = 85 

Högsta VIF = 1,616 

 

Tabell 20: Multivariat regressionsanalys med ambidexterity som beroende variabel. 

 

Den multivariata regressionsanalysen visar att variansen för den beroende variabeln 

ambidexterity kan förklaras till 29,4 procent av den oberoende variabeln delat ledarskap. 

Vidare fick författarna fram att ett delat ledarskap inom kommunala bostadsbolag har ett 

starkt signifikant samband med ambidexterity med en signifikansnivå som var mindre än 

0,001, vilket gjorde att studiens första hypotes kunde verifieras och följaktligen var det 

möjligt att undersöka om de fem olika typerna av kontroll påverkade sambandet mellan delat 

ledarskap och ambidexterity.  

 

6.3.2 Modererande regressionsanalys  

En modererande regressionsanalys användes i studien för att undersöka hypoteserna 2 till 6, 

vilka handlar om ifall de modererande variablerna kontrollsystem har en påverkan på 

sambandet mellan den oberoende variabeln delat ledarskap och den beroende variabeln 

ambidexterity (Bisbe & Otley, 2004). Dock genererade den modererande regressionsanalysen 

ett VIF-värde på över 30, vilket innebär att multikollinearitet uppstår och därmed kan inte 

variablernas effekt på den beroende variabeln ambidexterity särskiljas (Pallant, 2013). Därför 

valde författarna att centrera variablerna och detta utfördes genom att beräkna fram ett 

medelvärde för delat ledarskap, vilket sedan subtraherades från det tidigare värdet. Samma 

sak utfördes för respektive typ av kontroll och följaktligen multiplicerades de centrerade 

värdena för delat ledarskap med värdena för respektive typ av kontroll. Följaktligen erhöll 

författarna VIF-värden mellan 1,152 och 2,717 vilket kan anses vara godtagbart (Pallant, 
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2013). Utifrån detta kunde författarna sedan genomföra den modererande regressionsanalysen 

för att undersöka hypoteserna 2 till 6. 

 

6.3.2.1 Kulturell kontroll 

Studiens andra hypotes: 

Ett användande av kulturell kontroll leder till ett högre positivt samband mellan 

delat ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag.  

 

 Variabler β 

 Konstant 2,677* 

Steg 1 Kön – 0,549+ 

 Ålder – 0,024 

 Nationalitet 0,699 

 Position – 0,111 

 Anställningstid 0,020 

 Utb. Högre – 0,267 

 Medlemmar i led. 0,054 

 Antal anställda – 0,002 

 R Square 0,496 

 F för R Square 6,182*** 

Steg 2 Delat ledarskap – 0,253** 

 Kulturell kontroll – 0,085 

 Adj. R Square 0,416 

 F för Adj. R Square 10,167** 

Steg 3 Delat ledarskap x Kulturell kontroll 0,162**   

 *** p < 0,001 

** p < 0,01 

* p < 0,05 

+ p< 0,1 

N = 85 

Högsta VIF = 2,684 

 

Tabell 21: Modererande regressionsanalys över kulturell kontroll med ambidexterity som beroende variabel. 
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Tabellen ovan åskådliggör att kulturell kontroll har en signifikant negativ påverkan på 

sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity. Signifikansen var mindre än 0,01 och 

därmed kunde studiens andra hypotes falsifieras.  

 

6.3.2.2 Planeringskontroll 

Studiens tredje hypotes: 

Ett användande av planeringskontroll leder till ett högre positivt samband 

mellan delat ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag.  

 

 Variabler β 

 Konstant 3,207* 

Steg 1 Kön – 0,446 

 Ålder – 0,019 

 Nationalitet 0,540 

 Position 0,055 

 Anställningstid 0,017 

 Utb. Högre – 0,263 

 Medlemmar i led. 0,068 

 Antal anställda – 0,033 

 R Square 0,527 

 F för R Square 7,002*** 

Steg 2 Delat ledarskap – 0,228** 

 Planeringskontroll – 0,113 

 Adj. R Square 0,452 

 F för Adj. R Square 12,909** 

Steg 3 Delat ledarskap x Planeringskontroll 0,154**   

 *** p < 0,001 

** p < 0,01 

* p < 0,05 

+ p< 0,1 

N = 85 

Högsta VIF = 2,551 

 

Tabell 22: Modererande regressionsanalys över planeringskontroll med ambidexterity som beroende variabel. 
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Tabellen ovan klargör att planeringskontroll har en signifikant negativ påverkan på sambandet 

mellan delat ledarskap och ambidexterity. Signifikansen var mindre än 0,01 och därmed 

kunde studiens tredje hypotes falsifieras.  

 

6.3.2.3 Prestationskontroll 

Studiens fjärde hypotes: 

Ett användande av prestationskontroll leder till ett högre positivt samband 

mellan delat ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag.  

 

 Variabler β 

 Konstant 1,340 

Steg 1 Kön – 0,245 

 Ålder – 0,013 

 Nationalitet 0,305 

 Position 0,044 

 Anställningstid 0,013 

 Utb. Högre 0,079 

 Medlemmar i led. 0,081 

 Antal anställda – 0,006* 

 R Square 0,459 

 F för R Square 5,312*** 

Steg 2 Delat ledarskap – 0,378*** 

 Prestationskontroll 0,187 

 Adj. R Square 0,372 

 F för Adj. R Square 7,489** 

Steg 3 Delat ledarskap x Prestationskontroll 0,156**   

 *** p < 0,001 

** p < 0,01 

* p < 0,05 

+ p< 0,1 

N = 85 
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Högsta VIF = 1,806 

Tabell 23: Modererande regressionsanalys över prestationskontroll med ambidexterity som beroende variabel. 

 

Tabellen ovan åskådliggör att prestationskontroll har en signifikant negativ påverkan på 

sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity. Signifikansen var mindre än 0,01 och 

därmed kunde studiens fjärde hypotes falsifieras.  

 

6.3.2.4 Belöningskontroll 

Studiens femte hypotes: 

Ett användande av belöningskontroll leder till ett lägre positivt samband mellan 

delat ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag.  

 

 Variabler β 

 Konstant 0,175 

Steg 1 Kön – 0,561* 

 Ålder – 0,010 

 Nationalitet 0,617 

 Position – 0,021 

 Anställningstid 0,019 

 Utb. Högre – 0,242 

 Medlemmar i led 0,083 

 Antal anställda – 0,004+ 

 R Square 0,666 

 F för R Square 12,515*** 

Steg 2 Delat ledarskap – 0,263*** 

 Belöningskontroll 0,481*** 

 Adj. R Square 0,613 

 F för Adj. R Square 2,063 

Steg 3 Delat ledarskap x Belöningskontroll – 0,049   
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 *** p < 0,001 

** p < 0,01 

* p < 0,05 

+ p< 0,1 

N = 85 

Högsta VIF = 1,644 

 

Tabell 24: Modererande regressionsanalys över belöningskontroll med ambidexterity som beroende variabel. 

 

Tabellen ovan klargör att belöningskontroll inte har en signifikant påverkan på sambandet 

mellan delat ledarskap och ambidexterity. Signifikansen var större än 0,1 och därmed kunde 

studiens femte hypotes varken verifieras eller falsifieras.  

 

6.3.2.5 Administrationskontroll 

Studiens sjätte hypotes: 

Ett användande av administrationskontroll leder till ett högre positivt samband 

mellan delat ledarskap och ambidexterity inom kommunala bolag.  

 

 Variabler β 

 Konstant 1,992 

Steg 1 Kön – 0,407 

 Ålder – 0,017 

 Nationalitet 0,510 

 Position 0,004 

 Anställningstid 0,019 

 Utb. Högre – 0,162 

 Medlemmar i led. 0,058 

 Antal anställda – 0,003 

 R Square 0,501 

 F för R Square 6,302*** 

Steg 2 Delat ledarskap – 0,291*** 

 Administrationskontroll – 0,006 

 Adj. R Square 0,422 

 F för Adj. R Square 10,599** 
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Steg 3 Delat ledarskap x Administrationskontroll 0,164**   

 *** p < 0,001 

** p < 0,01 

* p < 0,05 

+ p< 0,1 

N = 85 

Högsta VIF = 2,717 

 

 

Tabell 25: Modererande regressionsanalys över administrationskontroll med ambidexterity som beroende 
variabel.  

 

Tabellen ovan klargör att administrationskontroll har en signifikant negativ påverkan på 

sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity. Signifikansen var mindre än 0,01 och 

därmed kunde studiens sjätte hypotes falsifieras.  
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7. Diskussion 
Kapitlets syfte är att analysera och diskutera studiens resultat och jämföra resultatet med 

tidigare empiriska studier och befintliga teorier, vilket sedan skall leda fram till ett antal 

deducerande slutsatser.   

 

7.1 Delat ledarskap och ambidexterity  
 

Resultatet i denna studie indikerar på att flertalet av de kommunala bostadsbolagen använder 

ett delat ledarskap i ledningsgruppen. Tidigare empiriska studier visar att ett delat ledarskap 

inom ledningsgruppen ökar rationaliteten vid beslutsfattande eftersom fler individer 

gemensamt tar beslut och därmed kan mer information bearbetas och fler perspektiv vägas in 

vid beslutsfattande (Denis et al., 2001; Mihalache et al., 2014; Pearce & Sims, 2000; 

Waldersee & Eagleson, 2002). Rationella beslut kan följaktligen leda till en effektivare och 

lönsammare organisation och därmed en högre grad av ambidexterity (Levitt & March, 1988; 

March, 1991; Mihalache et al., 2014; Smith & Umans, 2013). Dessutom överensstämmer 

detta med Knutsson et al. (2008) som menar att en framgångsrik hantering av resurser bygger 

på att organisationen kan arbeta med flera olika faktorer samtidigt och erhålla ett 

helhetsperspektiv, vilket ett delat ledarskap torde medföra. Följaktligen kan ett delat ledarskap 

bidra till att de kommunala bolagen kan anamma en mer hållbar strategi som balanserar 

utforskande och utnyttjande av de befintliga resurserna. Detta kan förklara resultatet i denna 

studie som visade att ju mer delat ledarskap de kommunala bostadsbolagen använder i 

ledningsgruppen desto högre grad av ambidexterity uppnås. Slutligen innebär detta resultat att 

studiens första hypotes kunde verifieras. 

 

Emellertid visade resultatet att ledningsgruppens demografiska aspekter inte har någon 

signifikant påverkan på varken delat ledarskap eller ambidexterity, vilket motsäger Carpenter 

et al. (2004) och Hambrick och Mason (1984) som menar att ledningsgruppens demografiska 

aspekter kan påverka beslutfattandet och därmed organisationens ambidexterity. Dessutom 

belyser studien att de kommunala bostadsbolagen lutar mer åt att utnyttja resurserna, vilket 

kan bero på att de kommunala bostadsbolagen har ett undantag från Kommunallagen som 

innebär att de får vara verksamma i enlighet med affärsmässiga principer och kan därmed 

vara mer vinstorienterade. Detta kan också förklaras av O´Reilly och Tushman (2008) som 
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menar att de flesta organisationerna utnyttjar sina befintliga resurser i högre utsträckning än 

de utforskar dem eftersom det är enklare att mäta utfallet genom kortsiktig vinst.  

 

7.2 Kontrollsystem 
 

De kommunala bolagens prestation kan påverkas av kontrollsystem eftersom de används för 

att organisationen skall få igenom sina strategier och långsiktiga verksamhetsplaner (Bisbe & 

Otley, 2004; Emmanuel et al., 1990; Flamholtz et al., 1985; Kloot, 1997). Om någon typ av 

kontroll är effektiv inom kommunala bolag är det beroende av interna och externa faktorer i 

omgivningen. Detta eftersom ”Contingency Theory” menar att det finns många olika faktorer 

i omgivningen som kan påverka organisationen och därmed är det omgivningen som avgör 

vilken typ av kontroll som är mest effektiv (Emmanuel et al., 1990; Kloot, 1997). 

 

7.2.1 Kulturell kontroll 

Resultatet i denna studie indikerar på att kulturell kontroll har en negativ signifikant påverkan 

på sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity inom de kommunala bostadsbolagen, 

vilket följaktligen gör att kulturell kontroll leder till en sämre prestation inom organisationen 

(Levitt & March, 1988; March, 1991; Mihalache et al., 2014). Detta överensstämmer inte med 

Flamholtz et al. (1985) och Malmi och Brown (2008) som menar att kulturell kontroll 

genererar en bättre prestation till följd av en större enighet och samhörighet inom 

organisationen. Anledningen till att ambidexterity minskar när kulturell kontroll ökar kan vara 

att de kommunala bostadsbolagen inte förhåller sig vara lika kundfokuserade som de privata 

bolagen utan istället ligger fokus på att fylla ett samhällsintresse. Emellertid visar resultatet i 

denna studie att kulturell kontroll används i en relativt hög utsträckning inom de kommunala 

bostadsbolagen och det kan bero på att kommunala bolag tenderar att ha en stark kultur i form 

av öppenhet i enlighet med offentlighetsprincipen.  

 

7.2.2 Planeringskontroll 

Resultatet gällande de kommunala bostadsbolagens användande av planeringskontroll 

indikerar på att det har en negativ signifikant påverkan på sambandet mellan delat ledarskap 

och ambidexterity, vilket följaktligen innebär att ett användande av planeringskontroll 

genererar en sämre prestation inom organisationen (Mihalache et al., 2014). Detta kan 
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förklaras i enlighet med Dittenhofer (2001) som menar att kommunala bolag oftare lutar åt en 

mer kortsiktig planering eftersom de kommunala bostadsbolagen styrs av politiker i viss 

utsträckning. Dessa politiker kan ha som övergripande målsättning att vinna kommande 

kommunalval och torde därför agera så effektivt som möjligt på kort sikt, vilket kan innebära 

att de kommunala bostadsbolagen utnyttjar mer än vad de utforskar och därmed leder 

planeringskontroll till en lägre grad av ambidexterity.  

 

Ett annat resultat i denna studie är att ju fler anställda det är inom det kommunala 

bostadsbolaget desto mer använder de planeringskontroll. Detta kan bero på att det finns fler 

avdelningar som behöver samordnas för att organisationen skall kunna uppnå de 

gemensamma målsättningarna (Flamholtz et al., 1985; Malmi & Brown, 2008). Vidare 

indikerar resultatet på att planeringskontroll leder till ett starkare delat ledarskap och det kan 

bero på att denna typ av kontroll innebär att ledare från olika avdelningar, med eventuellt 

skilda expertisområden, gemensamt fattar beslut gällande organisationens målsättningar och 

därmed kan en större enighet uppnås inom ledningsgruppen (Malmi & Brown, 2008). 

 

7.2.3 Prestationskontroll 

Resultatet i denna studie indikerar på att prestationskontroll har en negativ signifikant 

påverkan på sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity, vilket innebär att 

prestationskontroll leder till en sämre prestation inom kommunala bostadsbolag (Levitt & 

March, 1988; March, 1991; Mihalache et al., 2014). Dock överensstämmer detta inte med 

Flamholtz et al. (1985) och Malmi och Brown (2008) som menar att prestationskontroll leder 

till en högre prestation till följd av att organisationen är resultatorienterad och utvärderar de 

anställda utifrån finansiella nyckeltal. Detta kan bero på att de kommunala bostadsbolagen, 

trots undantaget i Kommunallagen, inte har lika stort fokus på finansiell prestation som de 

privata bolagen. Således torde en logisk följd av detta vara att de kommunala bostadsbolagen 

inte använder sig av finansiella nyckeltal vid utvärdering av de anställdas prestation. Likaså 

bekräftas detta av resultatet som indikerar på att prestationskontroll inte används i lika hög 

utsträckning som kulturell-, planerings- och administrationskontroll.  

 

7.2.4 Belöningskontroll 

Resultatet i denna studie visar att belöningskontroll inte har någon signifikant påverkan på 

sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity inom kommunala bostadsbolag. 
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Följaktligen innebär detta att studiens femte hypotes varken kunde verifieras eller falsifieras 

och detta är intressant eftersom denna typ av kontroll är den enda som inte påverkar 

ambidexterity negativt. Detta kan sammankopplas med att belöningskontroll var den typ av 

kontroll som användes i minst utsträckning inom de kommunala bostadsbolagen och detta 

överensstämmer med Borins (2001) som menar att kommunala bolag traditionellt sett inte 

använder monetära incitament och att det inte heller är etiskt korrekt att ge ut bonusar i form 

av medborgarnas skattepengar. Dock kan det vara så att de kommunala bostadsbolagen är mer 

vinstorienterade än andra kommunala bolag till följd av att de får agera utifrån affärsmässiga 

principer och resultatet i denna studie indikerar på att belöningskontroll inte påverkar deras 

ambidexterity negativt. Då belöningskontroll oftast associeras med den privata sektorn kan 

resultatet indikera på att de kommunala bostadsbolagen är mer orienterade mot den privata 

sektorn.  

 

7.2.5 Administrationskontroll 

Resultatet i denna studie indikerar på att administrationskontroll har en negativ signifikant 

påverkan på sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity, vilket följaktligen innebär 

att när de kommunala bostadsbolagen använder administrationskontroll så leder det till en 

sämre prestation (March, 1991; Mihalache et al., 2014). Följaktligen motsäger resultatet 

Malmi och Brown (2008) som menar att administrationskontroll kan leda till en bättre 

prestation eftersom denna typ av kontroll innebär att tydliga styrnings- och 

organisationsstrukturer upprättas. Dessa strukturer skall göra att de anställda inte kan arbeta 

utanför de uppsatta ramarna och säkerställa att de olika avdelningarna strävar efter att uppnå 

de gemensamma målen (Malmi & Brown, 2008). Emellertid visar resultatet i denna studie att 

administrationskontroll är den typ av kontroll som används i högst utsträckning och det kan 

bero på att de kommunala bolagen får ut ägardirektiv från kommunens politiker som 

bestämmer hur de skall arbeta. Detta leder således till att handlingsfriheten begränsas och 

tydliga ramar upprättas inom de kommunala bostadsbolagen (Christensen et al., 2012).  
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8. Slutsats 
Kapitlets syfte är att presentera slutsatserna utifrån studiens erhållna resultat. Studiens 

forskningsfråga kommer att belysas och vidare kommer studiens teoretiska-, praktiska- och 

empiriska bidrag presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens begränsningar och förslag 

på framtida forskning.  

 

8.1 Studiens syfte och forskningsfråga 
 

Forskningen gällande NPM etablerades i slutet av 1900-talet och dess konsekvenser har 

bidragit till att skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer har minskat. De 

svenska kommunala bolagen är inget undantag från användandet av NPM eftersom de arbetar 

med att bli mer kostnadseffektiva och att förbättra prestationen. Ett sätt för att mäta om de 

erhåller bättre prestation är genom det icke-finansiella prestationsmåttet ambidexterity, vilket 

innebär att de kommunala bolagen balanserar utforskande och utnyttjande av befintliga 

resurser. Flertalet empiriska studier visar att ett delat ledarskap inom ledningsgruppen bidrar 

till en högre grad av ambidexterity, men olika typer av kontroll kan påverka organisationens 

prestation och följaktligen sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity.  

 

Studiens formulerade forskningsfråga lyder:  

Hur påverkar organisationens kontrollsystem relationen mellan delat ledarskap och 

ambidexterity i svenska kommunala bolag? 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om organisationens kontrollsystem påverkar 

relationen mellan delat ledarskap och ambidexterity inom svenska kommunala bolag. 

Resultatet bekräftade de tidigare empiriska studierna om att det finns ett positivt samband 

mellan delat ledarskap och ambidexterity. Vidare kan slutsatser deduceras om att kulturell-, 

planering-, prestation- och administrationskontroll har en negativ påverkan på sambandet 

mellan delat ledarskap och ambidexterity, vilket medförde att hypotes 1, 2, 3, 4 och 6 

falsifierades. Emellertid hade inte belöningskontroll någon signifikant påverkan på sambandet 

och därmed kunde hypotes 5 varken verifieras eller falsifieras.   
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8.2 Studiens bidrag 
 

8.2.1 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan delat ledarskap och 

ambidexterity (Mihalache et al., 2014; Denis et al., 2001). Denna studie har undersökt detta 

samband i en ny kontext eftersom tidigare forskning gällande ambidexterity till stor del har 

begränsats till den privata sektorn. Den nya kontexten är kommunala bostadsbolag och 

studiens teoretiska bidrag är således att ju mer de använder ett delat ledarskap desto högre 

grad av ambidexterity uppnås. Således är det viktigt att ledningsgrupper inom kommunala 

bostadsbolag anammar ett delat ledarskap för att erhålla en hög prestation. 

 

Denna studie har ytterligare ett teoretiskt bidrag i form av att författarna klargör att det 

kommunala bostadsbolagets val av kontrollsystem kan påverka sambandet mellan delat 

ledarskap och ambidexterity. Detta har författarna funnit genom att statistiskt undersöka hur 

Malmi och Brown (2008) fem olika typer av kontroll påverkar sambandet och därmed de 

kommunala bostadsbolagens prestation. Följaktligen har studien bidragit teoretiskt till 

”Contingency Theory” eftersom författarna har sammanfört två olika fält av 

forskningsområden, vilka är ”Strategic Leadership” och ”Management Control”. Detta i form 

av att författarna tagit idéer och argumentation från respektive forskningsområde och 

sammanfört dem i en ny kontext. 

 

8.2.2 Empiriskt bidrag 

Studiens empiriska bidrag är att författarna kan påstå, utifrån den relativt höga 

svarsfrekvensen som erhölls, att de kommunala bostadsbolagen utnyttjar sina befintliga 

resurser i större utsträckning än vad de utforskar dem. Detta eftersom medelvärdet för 

ambidexterity uppgick till -0,952 (Utforska – Utnyttja), vilket illustreras i tabell 15. Vidare 

har studien empiriskt bidragit med att klargöra att flertalet av de kommunala bostadsbolagen 

använder ett delat ledarskap eftersom resultatet åskådliggör ett medelvärde på 5,031. 

Emellertid visar resultatet en stor standardavvikelse beträffande det delade ledarskapet, vilket 

indikerar på att de kommunala bostadsbolagen använder delat ledarskap i hög eller låg 

utsträckning. 

 

Ett ytterligare empiriskt bidrag är att administrationskontroll används mest av de kommunala 
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bostadsbolagen eftersom det erhöll ett medelvärde på 4,902. Kulturell-, planerings- och 

prestationskontroll är typer av kontroll som också används i relativt hög utsträckning inom de 

kommunala bostadsbolagen eftersom de erhöll medelvärden på 4,700, 4,789 respektive 4,215. 

Dock är belöningskontroll den typ av kontroll som används minst eftersom den erhöll ett 

medelvärde på 3,332. 

 

8.2.3 Praktiskt bidrag 

För att återanknyta till studiens syfte, vilket var att undersöka om organisationens 

kontrollsystem påverkar relationen mellan delat ledarskap och ambidexterity inom 

kommunala bostadsbolag, har studien bidragit praktiskt med att visa att kulturell-, planerings- 

prestations- och administrationskontroll påverkar kommunala bostadsbolags prestation 

negativt när de anammar ett delat ledarskap inom ledningsgruppen. Genom att 

belöningskontroll inte blev signifikant innebär det att denna typ av kontroll var den enda som 

inte påverkade ambidexterity negativt. Detta kan innebära att de kommunala bostadsbolagen 

kan använda belöningskontroll i högre utsträckning utan att det påverkar prestationen 

negativt. 

 

Ytterligare ett praktiskt bidrag som denna studie har medfört är att kulturell-, planerings-, 

prestations- respektive administrationskontroll leder till en högre grad av ambidexterity inom 

de kommunala bostadsbolagen. Trots detta har dessa typer av kontroll en negativ inverkan på 

ambidexterity när delat ledarskap anammas av de kommunala bostadsbolagen.  

 

8.2.4 Metodiskt bidrag 

Författarna har likt Bisbe och Otley (2004) empiriska studie gällande kontrollsystem 

undersökt om olika typer av kontroll har en modererande effekt på ett existerande samband. 

För att genomföra detta har författarna modifierat påståenden utifrån befintlig teori och 

forskning gällande de fem olika typerna av kontroll för att få dem att anpassas till studiens 

kontext. Följaktligen har studien bidragit med ett nytt metodiskt sätt att mäta olika typer av 

kontroll utifrån en kvantitativ undersökningsmetod inom den nya kontexten kommunala 

bostadsbolag.  
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8.3 Studiens begränsningar och framtida forskning  
 

För det första har det förekommit begränsningar i denna studie i form av att urvalet inte var 

tillräckligt stort för att generalisera resultatet på alla kommunala bolag, då det enbart var 85 

olika kommunala bostadsbolag som svarade på enkätundersökningen. Dessutom har studien 

avgränsats till kommunala bostadsbolag, vilka skiljer sig från andra kommunala bolag 

eftersom de får agera i enlighet med affärsmässiga principer. Även detta bidrar till att studiens 

resultat inte kan generaliseras till alla kommunala bolag. Den låga svarsfrekvensen från olika 

medlemmar inom samma ledningsgrupp medförde en begränsning i form av att författarna 

inte kunde undersöka forskningsfrågan utifrån tre olika medlemmar i ledningsgruppen inom 

respektive kommunalt bostadsbolag som var den planerade empiriska metoden. Vidare erhölls 

inte någon signifikans angående studiens femte hypotes som berörde hur belöningskontroll 

påverkar sambandet mellan delat ledarskap och ambidexterity. Därmed vore det intressant om 

den framtida forskningen undersöker om belöningskontroll leder till en bättre prestation 

genom att inkludera flera olika typer av kommunala bolag.  

 

För det andra kan det finnas andra modererande faktorer som påverkar sambandet mellan 

delat ledarskap och ambidexterity. En intressant faktor att undersöka är de kommunala 

bostadsbolagens avkastningskrav eftersom de har ett undantag i Kommunallagen 3 kap. 17§ 

som innebär att de får agera utifrån affärsmässiga principer. Dessutom ökar hyrorna i Sverige 

kontinuerligt och detta torde resultera i att kommunerna ökar trycket på sina bostadsbolags 

avkastningskrav.  

 

 

 

 

  



69 
 

9. Referenser 
 

Almqvist, R. (2006). New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och 

kontroll. Uppl. 1:3. Malmö: Liber AB. 

 

Anthony, R. & Govindarajan, V. (2007). Management Control Systems. Uppl. 12. New York: 

McGraw-Hill Education. 

 

Aucoin, P. (1990). Administrative reform in public management: Paradigms, Principles, 

Paradoxes and Pendulums. An International Journal of Policy and Administration. 3(2). 115-

137. 

 

Augier, M. (2004). Marching towards ”A behavioral theory of the firm”. Management 

Decision. 42(10). 1257-1268.  

 

Augier, M. & March, J. (2008). A retrospective look at A Behavioral Theory of the Firm. 

Journal of Economic Behavior and Organizations. 66(1). 1-6.  

 

Bengtsson, B-A. & Bengtsson, H. (1995). Forskningsboken: om konsten att arbeta på ett 

undersökande och kunskapande sätt. Uppl. 1:3. Stockholm: Liber AB. 

 

Berg, E., Barry, J., Piippola, S. & Chandler, J. (2008). Dilemmas of Identity, New Public 

Management and Governance (Division of Social Work: 6). Luleå: Luleå Universitet.  

 

Bezes, P., Demarziére, D., Le Bianic, T., Paradeise, C., Normand, R., Benamouzig, D., Pierru, 

F & Evetts, J. (2012). New Public Management and professionals in the public sector. What 

new patterns beyond opposition?. Sociologie du Travail. 54(1). 1-52.  

 

Bilodeau, N., Laurin, C. & Vinig, A. (2007). Choice of organizational form makes a real 

difference: The impact of corporatization on government agencies in Canada. Journal of 

Public Administration Research and Theory. 17(1). 119-147.  

 

Bisbe, J. & Otley, D. (2004). The effects of the interactive use of management control 



70 
 

systems on product innovation. Accounting, Organizations and Society. 29(1). 709-737.  

 

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?. Uppl. 3. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Björklund, M. & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken: Att skriva, presentera och opponera. 

Uppl. 2. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Björkstedt, C. (1998). Kommunal styrning & ledarskap – praktisk handledning på 

kommunalrättslig grund. Uppl. 1. Höganäs: Kommunlitteratur AB. 

 

Bligh, M., Pearce, C. & Kohles, J. (2006). The importance of self- and shared leadership in 

team based knowledge work: A meso-level model of leadership dynamics. Journal of 

Managerial Psychology. 21(4). 296-318.  

 

Bonner, S. & Sprinkle, G. (2002). The effects of monetary incentives on effort and task 

performance: theories, evidence, and a framework for research. Accounting Organizations 

and Society. 27(1). 303–345. 

 

Borins, S. (2001). Encouraging innovation in the public sector. Journal of Intellectual 

Capital. 2(3). 310-319.  

 

Boyne, G. (2002). Public and Private Management: What's the difference?. Journal of 

Management Studies. 39(1). 97-122.  

 

Bozeman, B. & Bretschneider, S. (1994). The ”publicness puzzle” in organization theory: A 

test of alternative explanations of differences between public and private organizations. 

Journal of Public Administration Research and Theory. 4(2). 197-223.  

 

Brignall, S. & Modell, S. (2000). An institutional perspective on performance measurement 

and management in the ”new public sector”. Management Accounting Research. 11(1). 281-

306. 

 

Brunsson, N. & Sahlin-Andersson, K. (2000). Constructing Organizations: The Example of 



71 
 

Public Sector Reform. Organization Studies. 21(4). 721-746. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Malmö: Liber AB. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 2. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Budding, G. (2004). Accountability, environmental uncertainty and government performance: 

Evidence from Dutch municipalities. Management Accounting Research. 15(3). 285-304. 

 

Cao, Q., Simsek, Z. & Zhang, H. (2010). Modelling the joint impact of the CEO and the TMT 

on organizational ambidexterity. Journal of Management Studies. 47(7). 1272-1296. 

 

Carmeli, A. & Halevi, M. (2009). How top management team behavioral integration and 

behavioral complexity enable organizational ambidexterity: The moderating role of 

contextual ambidexterity. The Leadership Quarterly. 20(1). 207-218.  

 

Carpenter, M., Geletkanycz, M. & Sanders, G. (2004). Upper Echelons Research Revisited: 

Antecedents, Elements, and Consequences of Top Management Team Composition. Journal 

of Management. 30(6). 749-778. 

 

Carson, J., Tesluk, P. & Marrone, J. (2007). Shared leadership in teams: An investigation of 

antecedent conditions and performance. Academy of Management Journal. 50(5). 1217-1234. 

 

Chenhall, R. (2003). Management control systems design within its organizational context: 

findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, 

Organizations and Society. 28(1). 127-168.  

 

Christensen, C. & Bower, J. (1996). Customer power, strategic investment, and failure of 

leading firms. Strategic Management Journal. 17(3). 197-218. 

 

Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P. & Røvik, K. (2012). Organisationsteori för 

offentliga sektor. Uppl. 1:3. Malmö: Liber AB. 

 



72 
 

Colbert, A., Barrick, M. & Bradley, B. (2014). Personality and leadership composition in top 

management teams: Implications for organizational effectiveness. Personnel psychology. 

67(1). 351-387. 

 

Crevani, L., Lindgren, M. & Packendorff. (2007). Shared Leadership: A Post Heroic 

Perspective on Leadership as a Collective Construction. International Journal of Leadership 

Studies. 3(1). 40-67. 

 

Cyert, R. & March, J. (1992). Behavioral Theory of the Firm. Uppl. 2. New Jersey: Wiley-

Blackwell. 

 

Dalton, D. & Kesner, I. (1985). Organizational Performance as an Antecedent of 

Inside/Outside Chief Executive Succession: An Empirical Assessment. Academy of 

Management Journal. 28(4). 749-762. 

 

Davila, A., Foster, G. & Li, M. (2009). Reasons for management control systems adoption: 

Insights from product development systems choice by early stage entrepreneurial companies. 

Accounting, Organizations and Society. 34(1). 322-347.   

 

Day, D., Gronn, P. & Salas, E. (2004). Leadership capacity in teams. Leadership Quarterly. 

15(1). 857-880.  

 

Denhardt, R. & Denhardt, J. (2000). The new public service: Service rather than steering. 

Public Administration Review. 60(6). 549-559. 

 

Denis, J-L., Lamothe, L. & Langley, A. (2001). The dynamics of collective leadership and 

strategic change in pluralistic organizations. Academy of Management Journal. 44(4). 809-

837. 

 

Derbyshire, J. (2014). The impact of ambidexterity on enterprise performance: Evidence from 

15 countries and 14 sectors. Technovation. 34(10). 574-581. 

 

Dittenhofer, M. (2001). Behavioral aspects of government financial management. Managerial 

Auditing journal. 16(8). 451-457. 



73 
 

 

Duncan, R. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. 

The management of organization. 1(1). 167−188. 

 

Eisenhardt, M. & Bourgeois, J. (1988). Politics of strategic decision making in high-velocity 

environments: toward a midrange theory. Academy of Management Journal. 31(4). 737-770. 

 

Emmanuel, C., Otley, D. & Merchant, K. (1990). Accounting for Management Control. Uppl. 

2. London, New York: Chapman and Hall. 

 

Ensley, M., Pearson, A. & Pearce, C. (2003). Top management team process, shared 

leadership, and new venture performance; a theoretical model and research agenda. Human 

Resources Management. 13(1). 329-346.  

 

Eriksson, L., Weidersheim-Paul, F. (2011). Att utreda forska och rapportera. Uppl. 9. 

Malmö: Liber AB. 

 

Fiedler, F. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. Uppl. 1. New York: McGraw-Hill. 

 

Finkelstein, S. & Hambrick, D. (1996). Strategic Leadership Top Executives and Tier Effects 

on Organizations. Minneapolis, MN: West.   

 

Flamholtz, E., Das, T. & Tsui, A. (1985). Toward an integrative framework of organizational 

control. Accounting. Organizations and Society. 10(1). 35-50. 

 

Forbes, D. (2007). Reconsidering the Strategic Implications of Decision Comprehensiveness. 

Academy of Management Review. 32(2). 361-376.  

 

Gibson, B. & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of 

organizational ambidexterity. Academy of Management Journal. 47(2). 209-226.  

 

Gruening, G. (2001). Origin and theoretical basis of New Public Management. International 

Public Management Journal. 4(1). 1-25. 

 



74 
 

Gupta, A., Smith, K. & Shalley, C. (2006). The interplay between exploration and 

exploitation. Academy Management Journal. 49(1). 693-708. 

 

Gustafsson, A. (2014). Kommun. 

http://www.ne.se.login.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kommun 

[2015-04-05]. 

 

Halevi, M., Carmeli, A. & Brueller, N. (2015). Ambidexterity in SBUs: TMT behavioral 

integration and environmental dynamism. Human Resource Management. 

DOI:10.1002/hrm.21665. 

 

Hambrick, D. & Mason, P. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its 

Top Managers. The Academy of Management Review. 9(2). 193-206.  

 

Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: past and present. Public 

Money and Management. 25(1). 27-34. 

 

He, Z-L. & Wong, P-K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the 

ambidexterity hypothesis. Organizational Science. 15(4). 481-494. 

 

Hofstede, G. (1981). Management Control of Public and Not-for-Profit Activities. 

Accounting, Organizations and Society. 6(1). 192-211. 

 

Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. Public Administration. 69(1). 3-19.  

 

Hood, C. (1995). The new public management in the 1980:s: variations on a theme. 

Accounting Organizations and Society. 20(2/3). 93-109.  

 

Ibarra, H. (1993). Personal networks of women and minorities in management: a conceptual 

Framework. Academy of Management Review.18(1). 56-87. 

 

Ingvar, M. (2012). Vad är vetenskap och 100 andra jätteviktiga frågor. Uppl. 1. Stockholm: 

Bokförlaget Langenskiöld.  

 



75 
 

Jacobsen, D. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Uppl. 10. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Jacobsson, B. & Sundström, G. (2007). Governing State Agencies. Transformations in the 

Swedish Administrative Model (Scores rapportserie: 5). Stockholm: Stockholms centrum för 

forskning om offentlig sektor. 

 

Jansen, J., Van den Bosch, F. & Volberda, H. (2006). Exploratory Innovation, Exploitative 

Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental 

Moderators. Management Science. 52(11). 1661-1674. 

 

Jokipii, A. (2009). Determinants and consequences of internal control in firms: a contingency 

theory based analysis. Journal of Management and Governance. 14(2). 115-144.  

 

Kloot, L. (1997). Organizational learning and management control systems: responding to 

environmental change. Management Accounting Research. 8(1). 47-73.  

 

Knutsson, H., Mattisson, O., Ramberg, U. & Tagesson, T. (2008). Do strategy and 

management matter in municipal organisations?. Financial Accountability & Management. 

24(3). 295-319. 
 

Levinthal, D. & March, J. (1993). The myopia of learning. Strategic Management Journal. 

14(1). 95-112. 

 

Levitt, B. & March, J. (1988). Organizational learning. Annual Review Sociology. 14(1). 319-

340.  

 

Lind, H. (2001). Den nya bostadspolitiken. Uppl. 1. Umeå: Boréa bokförlag. 

 
Lubatkin, M., Simsek, Z., Ling, Y. & Veiga, J. (2006). Ambidexterity and performance in 

small- to medium-sized firms: The pivotal role of top management team behavioral 

integration. Journal of Management. 32(5). 646-672. 

 



76 
 

Macintosh, N. & Quattrone, P. (2010). Management Accounting and Control systems: An 

Organizational and Sociological Approach. Uppl. 2. Chichester: Wiley. 

 

Malmi, T. & Brown, D. (2008). Management control systems as a package – Opportunities, 

challenges and research directions. Management Accounting Research. 19(1). 287-300. 

 

March, J. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization 

Science. 2(1). 71-87. 

 

March, J. & Simon, H. (1958). Organizations. Uppl. 2. Oxford: Blackwell.  

 

Matei, L. & Chesaru, O. (2014). Implementation Guidelines of the New Public Management. 

Cases of Romania and Sweden. Social and Behavioral Sciences.  

doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.490. 

 

Merchant, K. & Van der Stede, W. (2012). Management control systems: Performance 

measurement, evaluation and incentives. Uppl. 3. London: Prentice-Hall: Pearson Education 

Limited. 

 

Mihalache, O., Jansen, J., Van den Bosch, F. & Volberda, H. (2014). Top management team 

shared leadership and organizational ambidexterity: a moderated mediation framework. 

Strategic Entrepreneurship Journal. 8(1). 128-148. 

 

O’Reilly, C. & Tushman, M. (2004). The ambidextrous organization. Harvard Business 

Review. 82(1). 74-82. 

 

O’Reilly, C. & Tushman, M. (2008). Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the 

innovator’s dilemma. Research in Organizational Behavior. 28(1). 185-206. 

 

Otley, D. (1999). Performance management: a framework for management control systems 

research. Management Accounting Research. 10(1). 363-382. 

 

Pallant, J. (2013). The SPSS Survival Manual. Uppl. 5. Berkshire: McGraw-Hill.  

 



77 
 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Uppl. 4:1. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Patel, R. & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Uppl. 1. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Pearce, C. & Sims. H. (2000). Shared leadership: toward a multi-level theory of leadership. 

Team development. 7(1). 115-139. 

 

Peters, G. & Pierre, J. (1998). Governance without government? Rethinking public 

administration. Journal of Public Administration Research and Theory. 8(2). 223-243. 

 

Pfeffer, J. (1983). Organizational demography. Research in Organizational Behavior. 5(1). 

295-357.  

 

Rainey, H. & Bozeman, B. (2000). Comparing public and private organizations: Empirical 

research and the power of the a priori. Journal of Public Administration Research and Theory. 

10(2). 447-469. 

 

Raisch, S. & Birkingshaw, J. (2008). Organizational Ambidexterity: Antecedents, Outcomes, 

and Moderators. Journal of Management. 34(3). 375-409.  

 

Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G. & Tushman M. (2009). Organizational Ambidexterity: 

Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance. Organizational Science. 

20(4). 685-695. 

 

Rashman, L. & Hartley, J. (2002). Leading and learning? Knowledge transfer in the beacon 

council scheme. Public Administration. 80(3). 523-542. 

 

Rosenkopf, L. & Nerkar, A. (2001). Beyond local search: Boundary-spanning, exploration, 

and impact in the optical disk industry. Strategic Management Journal. 22(4). 287-306. 

 

SABO. (2011). Så agerar ett affärsmässigt bostadsföretag. 

http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2011/apr/Sidor/S%C3%A5-agerar-ett-



78 
 

aff%C3%A4rsm%C3%A4ssigt-bostadsf%C3%B6retag.aspx [2015-05-18]. 

 

Salehi, F. & Yaghtin, A. (2014). Enterprise factors as ambidexterity antecedents: Contingency 

model for ambidextrous organizations. Journal of Global Strategic Management. 16(1). 46-

58. 

 

Sanches, J., Velez, M. & Ramon, J. (2007). Control problems in distribution channels: 

empirical evidence of management control systems contributions. Revista de Contabilidad. 

9(18). 11-29.  

 

SFS 1991:900. “Kommunallag”. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 2005:551. “Aktiebolagslag”. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

Simon, H. (1955). A behavioral model of rational choice. The Quarterly Journal of 

Economics, 69(1), 99-118. 

 

Simons, R. (1990). The role of management control systems in creating competitive 

advantage: New perspectives. Accounting, Organizations and Society. 15(1/2). 127-143. 

 

SKL (2014). Kommuner och landsting. http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html. 

[2015-04-08].  

 

Smith, E. (2013). Entrepreneurship at the local government level: Stimulating and restraining 

forces in the Swedish waste management industry. Public Management Review. 16(5). 708-

732. 

 

Smith, E. & Umans, T. (2013). Organizational ambidexterity at the local government level: 

the effects of managerial focus. Public Management Review. DOI: 

10.1080/14719037.2013.849292. 

 

Smith, W. & Tushman, M. (2005). Managing strategic contradictions: a top management 

model for managing information streams. Organizational Science. 16(5). 522-536. 

 



79 
 

Spillande, J., Halverson, R. & Diamond, J. (2004). Towards a theory of leadership practice: a 

distributed perspective. Journal of Curriculum Studies. 36(1). 3-34.  

 

Strålfors, P. & Olsson, A. (1998). Vetenskapligt förhållningssätt. Uppl. 1. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Thurén, T. (2010). Vetenskapsteori för nybörjare. Uppl. 2. Malmö: Liber AB. 

 

Tushman, M. & O’Reilly, C. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary 

and revolutionary change. California Management Review. 38(4). 8-30. 

 

Waldersee, R. & Eagleson, G. (2002). Shared leadership in the implementation of re-

orientations. Leadership and Organization Development Journal. 23(7). 400-407. 

 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Uppl. 2. Lund: Studentlitteratur 

AB.  

 

Wei, Z., Zhao, J. & Zhang, C. (2014). Organizational ambidexterity, market orientation and 

firm performance. Journal of Engineering and Technology Management. 33(1). 134-153. 

 

Yukl, G. (2012). Leadership in Organizations. Uppl. 8. New Jersey: Pearson Education.  

  

  



80 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1: Enkätundersökning 

 

Vi är två studenter, William Andersson och William Planken, som skriver en magisteruppsats 

med inriktning revisor/controller på Högskolan i Kristianstad. Syftet med denna 

enkätundersökning är att undersöka hur ledningsgruppens strategiska orientering påverkar 

organisationens prestation. Enkäten skickas ut till ledningsgruppen i samtliga kommunala 

bostadsbolag i Sverige. Vi kommer att behandla enkäterna konfidentiellt och du som 

respondent kommer vara anonym och dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig eller 

din arbetsplats.  

 

Vi är tacksamma om du svarar på denna enkät och har du några frågor eller funderingar 

vänligen kontakta:  

 

William Andersson: William.Andersson0003@stud.hkr.se 

William Planken: William.Planken0001@stud.hkr.se  

 

Kontrollfrågor 

 

Jag är: (Man/Kvinna)  

Jag är född: (År) 

Mitt födelseland är: (Nationalitet)  

Min position är: (VD/Ekonomichef/Marknadschef/HR-chef/Teknisk 

chef/Avdelningschef/Övrig medlem i ledningsgruppen) 

Jag började arbeta på min nuvarande position: (År) 

Högsta utbildningsnivå: (Grundskolan, gymnasium, kandidatexamen, magisterexamen eller 

högre) 

Vänligen ange antalet medlemmar i ledningsgruppen: (Personer) 

Vänligen ange antalet anställda i organisationen: (Personer) 
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Vänligen bedöm hur följande påstående speglar ledningsgruppen utifrån en sjugradig skala, 

där 1 = Instämmer inte alls och 7 = Instämmer helt.   

 

Ledningsgruppen 

Delat ledarskap (Mihalache et al., 2012) 

• Ledningsgruppens medlemmar ansvarar gemensamt för implementering av ny strategi.  

• Ledningsgruppens medlemmar uppmuntrar varandra till att uppnå organisationens 

mål. 

• Ledningsgruppen medlemmar diskuterar med varandra före kritiska beslut.  

• Ledningsgruppens medlemmar uppmuntrar varandra till att samarbeta.  

 

Vänligen bedöm hur följande påstående speglar organisationen utifrån en sjugradig skala, där 

1 = Instämmer inte alls. och 7 = Instämmer helt.   

 

Ambidexterity 

 

Utforskande (Jansen et al., 2006) 

• Vår organisation utvecklar nya tjänster och/eller produkter. 

• Vår organisation marknadsför kontinuerligt nya tjänster och/eller produkter som är 

nya för organisationen. 

• Vår organisation använder kontinuerligt nya distributionskanaler för att marknadsföra 

organisationen. 

• Vår organisation söker kontinuerligt efter nya kundsegment.  

 

Utnyttjande (Jansen et al., 2006) 

• Vår organisation implementerar kontinuerligt mindre modifieringar av befintliga 

tjänster och/eller produkter. 

• Vår organisation arbetar med att minska kostnader för interna processer.  
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• Vår organisation försöker kontinuerligt öka trovärdigheten genom att förbättra 

kvaliteten på befintliga tjänster och/eller produkter.  

• Vår organisation erbjuder ett utökat utbud av tjänster för att tillfredsställa kunders 

behov. 

 

Kontrollsystem 

Kulturell kontroll (Malmi & Brown, 2008) 

• Vår organisation anställer personal som har likartade värderingar som råder inom 

organisationen. 

• Vår organisation har en organisationskultur som gör att man kan ifrågasätta 

beslutsfattande inom organisationen. 

• Vår organisation har en tydlig organisationskultur som avspeglas i arbetsklimatet.  

• Vår organisation präglas av tillit och lojalitet. 

 

Planeringskontroll (Malmi & Brown, 2008) 

• Vår organisation lägger stor vikt vid planering av verksamheten. 

• Vår organisation använder målstyrning för att styra personalen.  

• Vår organisation strävar efter att arbetsuppgifter utförs effektivt.  

 

Prestationskontroll (Malmi & Brown, 2008) 

• Vår organisation utvärderar de anställdas prestation i förhållande till deras 

arbetsinsatser. 

• Vår organisation utvärderar de anställdas prestation utifrån finansiella nyckeltal. 

• Vår organisation utvärderar de anställdas prestation utifrån icke-finansiella nyckeltal. 

• Vår organisation är resultatorienterad.  
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Belöningskontroll (Malmi & Brown, 2008) 

• Vår organisation belönar de anställda i form av monetära incitament vid bra 

prestation.  

• Vår organisation belönar de anställda i form av anställningsförmåner vid bra 

prestation. 

• Vår organisation belönar de anställda genom immateriella belöningar i form av 

erkännande, ansvar, självständighet och utveckling. 

• Vår organisation innefattas av en konkurrens mellan de anställda. 

 

Administrationskontroll (Malmi & Brown, 2008) 

• Vår organisation samordnar de olika avdelningarna för att uppnå gemensamma mål. 

• Vår organisation upprättar rutiner för att styra de anställda åt samma riktning.  

• Vår organisation har tydliga regler som de anställda skall följa.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


