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1. Inledning 

Studien koncentrerar sig på att undersöka om demografisk mångfald i ledningsgrupper leder till 

beslut av kvalitet samt effektiva beslut. Studien fokuserar sig på ledningsgrupper i First North bolag 

på den svenska marknaden. I första avsnittet introduceras en bakgrundsbeskrivning kring områden 

studien berör, såsom beslut, ledningsgrupper och demografisk mångfald. Detta knyts sedan ihop 

till en problemformulering där en diskussion kring områdets relevans lyfts fram samt en 

beskrivning av studiens syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Det har länge funnits ett intresse i att studera och förstå ledningsgruppernas funktion i en 

organisation. Ledningen beskrivs som en grupp som fattar de strategiska och taktiskt viktiga 

besluten i en organisation (Oduor & Kilika, 2018). En av ledningens främsta arbetsuppgifter är 

beslutsfattande (Miller, Hickson, & Wilson, 1999), vilket innebär att komma överens om frågor 

som rör verksamheten samt hur dessa frågor ska behandlas, exempelvis strategiska beslut (Bohlin, 

2019). March (1991) hävdar att individer fattar beslut för att generera ett visst resultat och att beslut 

blir som en ritual som i vissa fall kan vara mer central än vad besluten ska leda till. 

Ökat intresse för ledningsgrupper har gett upphov till forskning av olika slag inom området. En rad 

forskare har studerat demografisk mångfald i ledningsgrupper och vilken inverkan de har på 

strategiska beslut, i form av effektiva beslut samt kvaliteten av dem (Awino, 2013; Oduor & Kilika, 

2018; Mutuku, K'Obonyo, & Awino, 2013; Cambrea, Lussana, Quarato, & Capello, 2017). De 

vanligaste demografiska kännetecken som har använts i olika studier är ålder, kön, utbildning, 

ursprung och erfarenhet (Lok, Rhodes, Sadeghinejad & Najmaei, 2018; Cambrea, m.fl. 2017; 

Awino, 2013). Mångfald av dessa kännetecken anses vara värdefulla när det talas om beslut av 

kvalitet. Eftersom medlemmarna i ledningsgruppen fattar beslut tillsammans, har alla individer en 

individuell påverkan, vilket i sin tur påverkar gruppens förmåga att generera olika perspektiv som 

till slut leder till beslut av kvalitet (Oduor & Kilika, 2018; Milliken & Martins, 1996; Cox, 1994). 

Demografisk mångfald inom ledningsgrupper må vara av värde vid beslutsfattande av kvalitet, 

däremot vid effektivt strategiskt beslutsfattande är demografisk mångfald istället hämmande då 

dessa ledningsgrupper istället anses dra ut på tiden vid beslutsfattandet (Hambrick, Cho & Chen, 

1996).  
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För att strategiska beslut ska vara realiserbara krävs det att de är effektiva (Negulescu & Doval, 

2014). Effektiva strategiska beslut är ett av de mest fundamentala verktygen i en organisation. Ju 

fortare beslut kan fattas av högt strategiskt värde, desto snabbare framgångsrik utveckling 

(Framfot, 2019). Eisenhardt (1989) hävdar att anledningen till att ledningsgruppen behöver fatta 

snabba beslut kan bero på förändrad efterfrågan, ökad konkurrens eller hastiga förändringar i 

teknologier. Eisenhardt (1989) beskriver vidare vikten av information inför beslutsfattandet. Är 

informationen bristande, oåtkomlig eller gammal kan effektiviteten påverkas, vilket gör att beslut 

istället tar längre tid att fatta. Ineffektiva beslut beror ofta på att den som ska förmedla information 

kring beslutet inte har samlat tillräckligt med information (Skillsyouneed, 2020). 

Det är inte bara viktigt med effektiva strategiska beslut i en organisation, utan även att dessa beslut 

är av god kvalitet (Negulescu & Doval, 2014). Att beslut som fattas av ledningen är av kvalitet är 

av stor vikt för organisationen, då det kan ha en inverkan på organisationens framgång (Awino, 

2013). Beslut av hög kvalitet innebär bland annat mängden information kring beslutet samt varje 

individs bidrag till beslutet (McGregor, 2001) 

 

1.2 Problemformulering 

Den demografiska mångfaldens påverkan på strategiska beslut inom ledningsgruppen har gett 

delade resultat. En del forskare påstår att mångfald i ledningsgrupper kan vara negativt och leda 

till ökade konflikter och därmed ineffektiva beslut (Knight, Pearce, Smith, Olian, Sims, Smith & 

Flood, 1999; Hambrick, 1989; Pelled, 1996). Andra forskare hävdar istället att demografisk 

mångfald inom ledningsgrupper gynnar de strategiska besluten i organisationer (Simons & Pelled, 

1999; Erhardt, Werbel, & Shrader, 2003; Siciliano, 1996). Synen på demografisk mångfald och 

dess inverkan på ledningsgruppernas strategiska beslut är på så sätt splittrad bland forskare och 

ämnet har därför kommit att definieras som ett dubbeleggat svärd. Det innebär att ämnet omfattas 

av både negativa och positiva synpunkter bland forskare (Umans, 2012). Forskarnas skilda 

uppfattningar innebär att det finns meningsskiljaktigheter inom det studerade området, då 

resultaten inte pekar åt samma håll, därav behovet att undersöka strategiska beslut i form av 

effektivitet och kvalitet. The Upper Echelon Theory förklarar bland annat att strategiska beslut är 

av vikt för resultatet i organisationer och att kvalitet och effektivitet är två komponenter viktiga 

delar av de strategiska besluten (Hambrick & Mason, 1984). Forskarna hävdar även att en 
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organisations framgång som beror på de strategiska besluten, är en reflektion av den sammanlagda 

ledningsgruppens demografiska karaktärsdrag (Hambrick & Mason, 1984).  

Carmeli & Schaubroeck (2006) beskriver att ledningsgruppens påverkan på organisationens 

strategiska beslut har historiskt uppfattats som en ”spelplan”. Spelplanen definieras som en 

formulering av bland annat, konkurrenskraftiga rörelser samt affärsmetoder (Mihir, 2020). 

Eisenhardt (2008) menar istället att ledningsgruppen inte bör lägga allt för mycket tid på olika 

marknadsanalyser eller planering, särskilt i tillväxtbolag. Det är istället av större betydelse att fatta 

strategiskt effektiva beslut för att vara konkurrenskraftiga (Eisenhardt, 2008). O'Reilly, Snyder, & 

Boothe (1993) påstår att ledningsgrupper bestående av en bredare variation av demografiska 

karaktärsdrag tenderar att vara mindre effektiva på att fatta beslut, dock är samma ledningsgrupp 

bättre lämpad till att fatta beslut av kvalitet (Jackson, 1992). Demografisk mångfald inom 

ledningsgruppen genererar bredare kunskap, mer information samt varierande perspektiv vilket är 

viktiga byggstenar för beslut av kvalitet. Enligt Knight, m.fl. (1999) är det på så sätt inte enbart 

viktigt att vara effektiv i ett bolag som befinner sig i en snabbväxande fas, utan även att de 

strategiska besluten är av kvalitet för att gynna bolagets framgång.  

Erhardt m.fl. (2003) förklarar demografiska karaktärsdragen ålder, kön, erfarenhet, utbildning samt 

ursprung som observerbara och mätbara vilket förklarar forskarnas val av demografiska 

karaktärsdrag. Tidigare forskning uppmanar för studier kring effekten av mångfald inom 

ledningsgrupperna med flera demografiska karaktärsdrag än de som oftast har studerats (Pitts & 

Wise, 2010) exempelvis mångfald i form av ursprung. Andra forskare uppmanar även om 

empiriska studier på fler marknader (Carmeli & Schaubroeck, 2006). Det anses finnas brist på 

studier kring bolag som befinner sig i en expansionsfas, där effektivitet och kvalitet kan vara 

avgörande faktorer för framgång. D'Aveni (1994) menar att tillväxtbolag har snabba 

strukturförändringar där nya innovativa idéer, globalisering och informationsspridning tvingar 

ledningsgruppen att fatta effektiva strategiska beslut samt strategiska beslut av kvalitet, för att på 

så sätt vinna marknadsandelar samt försvaga konkurrenterna. 

Det grundläggande argumentet för fler studier inom området är på grund av att majoriteten av de 

tidigare studierna har fokuserat på strategiska beslut som ett mellanting, mellan demografisk 

mångfald och det slutliga resultatet i organisationen. Det råder på så sätt bristande forskning kring 

enbart de strategiska besluten som slutprodukt, specifikt effektivitet och kvalitet i tillväxtbolag 

(Oduor & Kilika, 2018; Mutuku, m.fl. 2013).  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur demografisk mångfald påverkar kvaliteten samt 

effektiviteten av strategiska beslut som fattas av ledningsgruppen i organisationer som befinner sig 

i en tillväxtfas. 

 

1.4 Forskningsfråga 

Hur påverkar demografisk mångfald, i ledningsgrupper, effektiva strategiska beslut samt 

strategiska beslut av kvalitet i First North bolag? 
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1.5 Disposition 
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2. Teori 

Följande kapitel innehåller en beskrivning av The Upper Echelon teorin som används i studien 

samt en litteraturgenomgång av ledningsgrupper samt demografisk mångfald inom 

ledningsgrupper. Vidare innehåller avsnittet en definition av effektiva strategiska beslut samt 

strategiska beslut av kvalitet. Avsnittet avslutas i hypotesformuleringar av mångfaldens inflytande 

på beslut av kvalitet samt effektiva beslut inom ledningsgrupper. 

 

2.1 The Upper Echelon Theory 

I början på 1980-talet, redogjorde Hambrick och Mason (1984), för betydelsen av ledningens 

beslutsfattande, som en grupp, och dess inverkan på de organisatoriska resultaten genom att 

introducera ”The Upper Echelon Theory”. Teorin förklarar hur de demografiska karaktärsdragen i 

ledningsgruppen, kan förbättra eller försämra kvaliteten och effektiviteten av strategiska beslut, 

som är en viktig del för att företag ska kunna skapa fördelar och vara framgångsrika. Skillnaden 

från tidigare studier är att Hambrick och Mason (1984) i motsats till att endast lyfta fram enskilda 

individer som beslutsfattare, exempelvis VD, istället koncentrerar sig på ledningen som en grupp i 

helhet.  

Att studera en VD i ett bolag har som ovan nämnt varit i centrum i tidigare studier, då VD:n ansågs 

vara en avgörande faktor för organisationers framgång (Colbert, Barrick, & Bradley, 2014). Att 

endast koncentrera studier kring VD:n och hur dennes demografiska karaktärsdrag påverkar de 

strategiska besluten har dock kommit att ändras, då fler och fler forskare istället har riktat sitt fokus 

på att bättre förstå ledningsgruppens roll i organisationen. Colbert, m.fl. (2014) hävdar att för att 

ha förmågan att fatta strategiskt viktiga beslut i en organisation, krävs det mer kompetens, 

erfarenhet, perspektiv och hårt arbete än vad en individ själv kan förse med. Det krävs snarare 

samlade förmågor av en ledande grupp inom organisationen för att uppnå strategiska mål (Colbert, 

m.fl., 2014). Bantel (1992) definierar en organisations högsta ledning som en grupp av individer 

som bär ansvaret för att bestämma företagets styrning. Ledningens uppgifter är att identifiera 

möjligheter och svårigheter, samla och tolka väsentlig information, överväga organisatoriska 

förmågor och begränsningar samt formulera och implementera strategiskt viktiga beslut. 
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2.2 Mångfald i ledningsgrupper 

Strategiska beslut är en länk mellan ledningsgruppen och organisationens framgång (Hambrick & 

Mason, 1984). De strategiska besluten är en reflektion av ledningsgruppens sammansättning av 

demografiska karaktärsdrag (Hambrick & Mason, 1984) och anses vara en komponent av 

strategiskt värde för organisationen (Hamde, 2008). Ledningsgrupper med bredare demografisk 

mångfald anses vara bättre på att fatta strategiska beslut av kvalitet (Jackson, 1992). Andra forskare 

menar att demografisk mångfald i gruppen istället kan leda till att de är mindre effektiva på att fatta 

de strategiska besluten (Williams & O’Reilly, 1998).  

Demografiskt mångfaldiga ledningsgrupper bidrar med varierande information, bredare kunskaper 

och olika perspektiv vilket är grundläggande för strategiska beslut av kvalitet (Knight, m.fl. 1999). 

Bentel och Jackson (1989) beskriver att ledningsgrupper med olika typer av kunskaper är bättre 

rustade inför att fatta strategiska beslut av kvalitet, jämfört med grupper som saknar diverse 

kunskaper. Vidare hävdar Bentel och Jackson (1989) att olika kompetenser bidrar med förmågan 

att samla information och formulera alternativ från flera olika synvinklar. De olika synvinklarna 

gör att flera områden täcks för informationssamlingen, fler problem identifieras och fler alternativ 

skapas. Mångfaldiga ledningsgrupper enar de olika lösningarna genom gruppdiskussioner som 

sedan leder till beslut av hög kvalitet (Bentel & Jackson, 1989). 

Hambrick och Mason (1984) förklarar att grupper bestående av varierande karaktärsdrag har en 

bättre förmåga att bidra med information från olika perspektiv, vilket leder till öppna diskussioner 

och olika åsikter, föreningen av de olika perspektiven och åsikterna genererar i sin tur beslut av 

högre kvalitet. Hambrick och Mason (1984) hävdar även att mångfaldiga ledningsgrupper har en 

förmåga att hamna i debatter vilket är bra för att de strategiska besluten ska vara av kvalitet. 

Diskussionerna uppstår då medlemmarna bidrar med många olika perspektiv vilka diskuteras för 

att sedan nå fram till det bästa möjliga strategiska beslutet. En del forskare hävdar även att 

diskussionerna bland demografiskt mångfaldiga ledningsgrupper kan leda till konflikter och 

oenigheter (Dooley & Fryxell, 1999; Hurt & Abebe, 2015). Konflikter sägs emellertid leda till ett 

mer innovativt och fördjupade beslutsfattande som skapar strategiska beslut av kvalitet, dock 

hävdar Hurt och Abebe (2015) att konflikterna endast är värdeskapande om de förhåller sig till 

själva beslutsfattandet. 

Hambrick, Cho och Chen (1996) håller med om att mer demografiskt mångfaldiga ledningsgrupper 

må vara bra på att fatta beslut av kvalitet, men att ledningsgrupperna istället är för långsamma när 
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besluten ska fastställas. Även Pelled (1996) påstår att mer likartade grupper är snabbare på att fatta 

strategiska beslut jämfört med grupper som representeras av varierande demografiska kännetecken. 

Hög variation av demografisk mångfald påstås av en del forskare leda till långsammare 

beslutsfattande, mindre informationsinsamling och sämre kommunikation (Hambrick, m.fl. 1996; 

Eisenhardt, 2008). 

Ledningsgrupper med hög mångfald, som tidigare nämnt, frambringar mer diskussioner, vilket 

bromsar beslutsfattandet (Hambrick, m.fl. 1996). Debatterna påstås leda till oenigheter som i sin 

tur leder till att fokus läggs på diskussionen istället för på själva beslutet. På grund av oenigheter 

hämmas effektiviteten av beslutsfattandet (Hurt & Abebe, 2015). Hambrick, m.fl., (1996) beskriver 

att oenigheterna kring besluten leder till diskussioner vilket drar ut på tiden. 

Hambrick och Mason (1984) beskriver även att demografiskt mångfaldiga grupper genererar en 

större samling av information, som försämrar effektiviteten. Informationen behöver tolkas, 

övervägas samt formuleras inför beslutsfattandet som drar ut på tiden. Det kan även innebära att 

medlemmarna inte fokuserar på samma saker och fokuserar på för mycket irrelevant fakta. Kor 

(2006) menar att mångfaldiga grupper har olika synpunkter vilket skapar delade meningar över vad 

som är av vikt för det strategiska beslutsfattandet. Den delade synen kan enligt Kor (2006) leda till 

sämre kommunikation mellan medlemmarna. Kommunikationsbrister beror på att det tar tid för 

medlemmarna att komma över deras personliga skillnader som uppstår genom delade åsikter och 

synpunkter (Kor, 2006).  

 

2.3 Effektiva beslut 

I en värld som konstant förändras, globaliseras och ny teknik utvecklas krävs det att företag är 

effektiva i sitt beslutsfattande. Det grundläggande är att fatta strategiskt effektiva beslut för att 

vara konkurrenskraftig på marknaden (Eisenhardt, 2008), genom att fatta snabba beslut 

(Hambrick, m.fl. 1996), ha en bra kommunikation, samt samla aktuell information (Eisenhardt, 

2008). 

Strategiska beslut har inget värde ifall de tar för lång tid att utforma och fastställa dem. Särskilt 

applicerbart är det i organisationer som befinner sig i en tillväxtfas, där innovation är av stor vikt 

samt att konkurrensen är hård (Eisenhardt, 2008). Organisationers överlevnad sägs, bland annat, 
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bero på hur snabba de är på att agera utefter viktiga strategiska drag (Hambrick, m.fl., 1996), 

exempelvis förmågan att snabbt förhålla sig till nyskapelser eller förändrad efterfråga (Ensari, 

Gurel & Alay, 2017). Eisenhardt (2008) beskriver att en del forskare argumenterar för att öppna 

diskussioner i en ledningsgrupp kan leda till osämja som kan hindra kommunikationen bland 

medlemmarna. Om fokus läggs på debatten istället för själva beslutet kan det leda till sårade känslor 

om det tas för personligt. De negativa känslorna kan påverka relationerna mellan medlemmarna 

som försvårar kommunikationen (Schweiger, Sandberg, & Ragan, 1986). Arten av 

kommunikationen mellan medlemmarna är en viktig faktor vid effektivt beslutsfattande 

(Schweiger, m.fl. 1986). Genom minimerade diskussioner bland beslutsfattarna menar Eisenhardt 

(2008), kan beslutsfattandet bli mer effektivt då fokus istället kommer ligger på beslutet samt att 

kommunikationen fungerar bättre utan friktion.  

Eisenhardt (2008) hävdar även att effektivt beslutsfattande innebär att samla så ny information som 

möjligt, informationen bör således endast vara färsk och aktuell information som rör verksamheten 

samt miljön den befinner sig i. Ny information bistår med potential att finna problematik och 

möjligheter i ett tidigt stadie vilket gör det lättare att åtgärda i tid för att fatta ett mer effektivt 

beslut.  

 

2.4 Beslut av kvalitet 

För att strategiska beslut ska vara av kvalitet är det viktigt att ledningsgruppen har en bredare 

informationssamling, bidrar med varierande perspektiv samt skapar fler alternativ som leder till 

beslut av högre kvalitet (Amason, 1996).  

Strategiska beslut av kvalitet är väsentligt för en organisation då det kan påverka organisationens 

framgång (Awino, 2013; Amason, 1996). Strategiska beslut av kvalitet beror enligt McGregor 

(2001) på hur mycket information som samlas och hur den används. Det är viktigt att 

ledningsgruppen på ett tillräckligt sätt utforskar så mycket tillgänglig information som möjligt inför 

beslutsfattandet (Schweigher m.fl., 1986). Genom att identifiera ett större problemområde kan 

svårigheter upptäckas som annars hade försämrat kvaliteten (Amason, 1996). Diskussionerna 

mellan medlemmarna är ofta ett sätt att dela och utvärdera information för att nå fram till en slutsats 

(Schweiger, m.fl. 1986). Vid samtalen mellan medlemmarna är det viktigt att de bidrar med 

varierande perspektiv, då en del forskare hävdar att beslut av högre kvalitet skapas genom olika 
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perspektiv (Hurt & Abebe, 2015; Dooley & Fryxell, 1999). Påståendet styrks även av Amason, 

(1996) som beskriver att fler perspektiv är bättre än ett individuellt för att öka kvaliteten. Hurt och 

Abebe (2015) beskriver att de varierande perspektiven leder till mer innovativa och grundliga 

diskussioner som i sin tur leder till strategiska beslut av högre kvalitet. Enligt Hurt och Abebe 

(2015) är diskussionerna under beslutsfattandet även värdeskapande om de leder till debatter eller 

till och med konflikter, så länge de förhåller sig till själva beslutsfattandet. Konflikterna mellan 

medlemmarna genererar fler och bättre alternativ på grund av debatter kring delade åsikter och 

synsätt, som i sin tur ökar kvaliteten på beslutet (Dooley & Fryxell, 1999; Ben-Amar, Francoeur, 

Hafsi & Labelle, 2013; Wiersema & Bantel, 1992). Schweiger m.fl. (1986) menar att kritiska 

utvärderingar vid beslutsfattandet är av stor vikt, då de alternativ som har skapats och överlever 

kritiken förmodligen är mer benägna att vara tillämpliga och kan leda till beslut av högre kvalitet.  

 

2.5 Demografiska mångfaldens inflytande på effektiva beslut 

Pelled (1996) beskriver att mer likartade ledningsgrupper är snabbare på att fatta strategiska beslut 

jämfört med grupper som representeras av varierande demografiska karaktärsdrag. Hög variation 

av demografisk mångfald leder istället till långsammare beslutsfattande, mindre relevant 

informationsinsamling samt sämre kommunikation (Hambrick, m.fl. 1996; Eisenhardt, 2008). 

En variation av exempelvis erfarenhet i en ledningsgrupp leder till att individer med mindre 

erfarenhet är mer villiga till att ta risker och förhåller sig till innovation, på grund av att de känner 

ett behov av att visa sig driftiga och kompetenta (Kor, 2006). Medlemmarna med mer erfarenhet 

är istället försiktiga och riskaversa. De känner inte samma behov av att visa sig dugliga eftersom 

de fortfarande glänser för deras tidigare prestationer. Det gör att medlemmarna med mer erfarenhet 

har övertaget i beslutsfattandet vilket kan leda till oenigheter kring hur beslutet ska fattas bland 

medlemmarna. Deras delade syn på beslutsfattandet leder till diskussioner som drar ut på tiden, 

försämrar gruppens sammanhållning samt kommunikation (Kor, 2006). Även demografisk 

variation i form av ålder beskrivs av Hambrick och Mason (1984) leda till mindre effektiva beslut. 

Yngre medlemmar är mer riskbenägna och öppna för förändringar, medan äldre medlemmar istället 

vill fokusera på analysarbete, genom att samla mer information samt utvärdera den samlade 

informationen för att undvika risker. En kombination av yngre och äldre medlemmar leder därför 

till friktion kring hur beslutet ska fattas, vilket fördröjer beslutsfattandet. Konsekvensen av en 
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diversifierad ledningsgrupp i form av ålder innebär en större variation av informationssamling som 

behöver tydas, diskuteras samt rådgöras vilket genererar ineffektivt beslutsfattande (Hambrick & 

Mason, 1984). Variationer av medlemmar i form av kön bidrar med fler åsikter och synpunkter till 

beslutsfattandet (Smith, Smith & Verner, 2006), vilket enligt Lizarraga, Baquedano, & Cardelle-

Elawar (2007) beror på att kvinnor är mer fokuserade på tveksamheter, dynamiken och osäkerheter 

som kan förekomma kring beslutsfattandet. Män är istället är mer fokuserade på 

informationssamlandet associerat med beslutsfattandet. Kombinationen av mångfaldiga 

ledningsgrupper i form av kön ger på så sätt upphov till sämre kommunikation. Män och kvinnor 

fokuserar inte på samma saker och upplever därför svårigheter att komma fram till något beslut, 

som resulterar i sämre förmåga att snabbare komma fram till ett beslut (Lizarraga, m.fl. 2007).  

Mångfald i form av ursprung i ledningsgrupper leder också till mindre effektiva beslut (Milliken 

& Martins, 1996). Högre mångfald i form av ursprung i en grupp är sämre framförallt på grund av 

kommunikationsbrister (Jackson, Joshi, & Erhardt, 2003). Kommunikationsbrister beror på att 

medlemmarna har olika syn på varandra på grund av deras olika perspektiv (Milliken & Martins, 

1996) vilket leder till att besluten tar längre tid att fatta som i sin tur påverkar effektiviteten av dem. 

Milliken & Martins (1996) hävdar även att beslutsfattandet saktas ned på grund av att en grupp 

som består av medlemmar med varierande ursprung upplever svårigheter i behandlingen av mycket 

information. Författarna förklarar att en del forskare hävdar att mångfald, i form av ursprung, 

påverkar antalet alternativ för beslutsfattandet. Antalet alternativ antas vara färre eftersom 

medlemmarna har svårt att bearbeta mycket information på grund av deras olika åsikter kring vad 

som är relevant inför beslutsfattandet (Milliken & Martins, 1996).  Ben-Amar, m.fl. (2013) 

förklarar även att varierande ursprung bland medlemmarna leder till svårigheter i att samordna 

besluten, på grund av oförmåga att kommunicera. Vidare innebär demografisk mångfald i form av 

utbildning mindre effektiva beslut (Pelled, 1996). Eftersom varierande utbildningsnivåer är 

förknippat med mer varierande perspektiv, överväganden samt väl uttänkta strategiska beslut som 

kräver bearbetning och tid (Olson, Parayitam, & Bao, 2007). Individer i en ledningsgrupp med 

varierande utbildningsnivåer samlar så mycket information som möjligt som underlag för 

beslutsfattandet (Tuggle, Schnatterly, & Johnson, 2010), vilket innebär mindre effektiva beslut. 

Medlemmar med hög utbildning tenderar att bearbeta information grundligt medan medlemmar 

med lägre utbildning är mer kreativa och samlar mycket information. En kombination av 

utbildningsnivåer bland medlemmarna gör beslutstagandet mindre effektivt eftersom 
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informationen inte alltid är relevant samt att det tar tid att gå igenom all information inför 

beslutsfattandet (Eisenhardt, 2008).   

Demografisk mångfaldiga ledningsgrupper innebär således mindre effektiva strategiska beslut. 

Forskare talar för att konsekvenserna av mångfaldiga grupper är mycket informationssamling, 

friktion och långsamt beslutsfattandet (Hambrick, m.fl. 1996). En mångfaldig ledningsgrupp i 

organisationer som befinner sig i en tillväxtfas kan på så sätt vara dåligt för verksamheten, vilket 

leder till studiens första hypotes: 

Hypotes 1: Demografiskt mångfald i ledningsgrupper associeras med mindre effektiva strategiska 

beslut. 

 

2.6 Demografiska mångfaldens inflytande på beslut av kvalitet 

Högre demografisk mångfald inom ledningsgrupper leder till strategiska beslut av hög kvalitet, då 

ledningsgrupperna bidrar med mer information, vilket genererar fler perspektiv och alternativ inför 

beslutsfattandet (Jackson, 1992; Milliken & Martins, 1996). 

En variation av erfarenhet i en ledningsgrupp bidrar med mer diversifierad kunskap, vilket kan vara 

bra för att formulera strategiska beslut (Bantel & Jackson, 1989). Medlemmar med bredare 

erfarenhet bidrar med kunskap och olika perspektiv på grund av att de har utvecklat en vana i 

arbetet (Bantel & Jackson, 1989). De olika nivåerna av erfarenhet bidrar till en stor samling och 

variation av information på grund av att individer med olika erfarenheter har olika sätt att angripa 

och lösa problem (Wu, Wu & Li, 2017; Milliken & Martins, 1996). Enligt Taylor (1975) kan 

ledningsgrupper som består av individer i olika åldrar leda till beslut av högre kvalitet, på grund av 

att individer i olika åldrar har olika kunskaper. Äldre medlemmar i ledningsgruppen har oftast mer 

vana och kunskap kring exempelvis informations samlandet inför det strategiska beslutsfattandet, 

medan de yngre bidrar med nya perspektiv och innovation (Mahadeo, Soobaroyen, & Hanuman, 

2012). En kombination av både äldre och yngre medlemmar i en ledningsgrupp leder på så sätt till 

strategiska beslut av högre kvalitet, då de kompletterar varandra genom att bidra med relevant 

information, nytänkande och fler perspektiv (Williams & O’Reilly, 1998). Mångfald i form av kön 

leder enligt Smith, m.fl. (2006) till beslut av kvalitet. En del forskare beskriver att en variation av 

män och kvinnor leder till debatter, fler alternativ samt en förbättrad utvärderingen av 
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informationen (Quintana-Garcia & Benavides-Velasco, 2016; Dwyer, Richard & Chadwick, 2003). 

Kvinnor anses bidra med att främja samarbete (Quintana-Garcia & Benavides-Velasco, 2016) och 

på grund av förståelse betraktas kvinnor även som ledare i ledningsgrupper (Kent & Moss, 1994). 

Män anses istället vara målmedvetna och med fokus på att samla mycket information (Mahadeo, 

m.fl. 2012). Tillsammans kan de skapa beslut av högre kvalitet genom en kombination av 

samarbete och målmedvetenhet. 

En variation av ursprung i en ledningsgrupp anses vara bra för att fatta beslut av högre kvalitet. 

Kosnik (1990) hävdar att ensidighet och oberoende av andra kan avta med en större mångfald i 

ursprung. Individer med olika bakgrund är mer beredda på att ställa frågor som kanske inte normalt 

brukar ställas av andra med traditionell bakgrund (Carter, Simkins, & Simpson, 2003). Mångfald i 

ursprung leder på så sätt till fler öppna diskussioner samt lösningar och alternativ som kan gynna 

kvaliteten av besluten. En del forskare hävdar även att varierande utbildning bidrar till beslut av 

högre kvalitet. Mångfald i form av utbildning beskrivs enligt forskarna leda till innovation (Bantel, 

1992; Wiersema & Bantel, 1992; Bantel & Jackson, 1989), vidgade perspektiv samt väl 

genomtänkta lösningar (Olson m.fl. 2007). De olika utbildningsnivåerna associeras med bättre 

information och kunskap inom ledningsgruppen genom deras varierande perspektiv samt 

kompetens inom studieområdet (Cambrea, m.fl. 2017). Tuggle, m.fl. (2010) menar att en 

ledningsgrupp med likartad utbildningsbakgrund istället tenderar att strunta i utmaningar som 

ligger utanför komforten, vilket enligt Mahadeo m.fl. (2012) beror på det lika tänkandet. 

Ledningsgrupper med bredare demografisk mångfald leder på så sätt till ökade perspektiv, mer 

information och samlad kunskap av fler alternativ som leder till strategiska beslut av högre kvalitet, 

därav studiens andra hypotes: 

Hypotes 2: Demografiska mångfald i ledningsgrupper associeras med strategiska beslut av högre 

kvalitet. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod där forskningsstrategi, forskningsansats samt val av 

metod diskuteras. Vidare redogörs det för sök- och datainsamlingsmetoden som har använts samt 

urvalet i studien. Därefter kommer en beskrivning av operationaliseringen där en förklaring 

presenteras av de beroende samt oberoende variablerna samt hur dessa ska mätas. Kapitlet avslutas 

i ett avsnitt om reliabilitet och validitet samt etiska beaktanden.  

 

3.1 Forskningsfilosofi 

Syftet är att observera hur demografisk mångfald påverkar kvaliteten samt effektiviteten av de 

strategiska besluten som fattas av ledningsgrupper i bolag som befinner sig i tillväxtfaser. För att 

komma åt kunskap kring det valda ämnet finns olika tillvägagångssätt att använda. De populäraste 

vetenskapssynsätten är positivism och hermeneutik (Patel & Davidson, 2011). Det positivistiska 

synsättet grundar sig i den naturvetenskapliga forskningmodellen där forskning baseras på orsak 

och verkan (Denscombe, 2016; Bell, Bryman, & Harley, 2019). Det innebär att forskning stöds på 

befintlig forskning, vilket det härleds hypoteser från för att sedan testas med hjälp av statistiska 

metoder och slutligen frambringa resultat, vilket denna studien har gjort. Det positivistiska 

synsättet genomsyrar studien där försök att hitta regelbundenheter och samband görs. Vidare kan 

en annan parallell dras mellan det positivistiska synsättet och de demografiska variablerna, det vill 

säga objektivitet. De demografiska variablerna är oberoende variabler och kan inte manipuleras 

vilket överensstämmer med det positivistiska synsättet som förutsätter att en objektiv bedömning 

kan utföras. Hermeneutik bygger istället på föreställningen att kunskap om ett ämne kommer från 

förståelse och tolkning (Patel & Davidson, 2011), vilket denna studie inte har ämnat att göra. Det 

positivistiska synsättet blir därför det självklara valet då bland annat de demografiska variablerna 

är objektiva vilket ligger närmare positivismen än hermeneutiken.  

 

3.2 Forskningsansats 

Det positivistiska synsättet medför en forskningsstrategi där forskningsansatsen är deduktiv, vilket 

har genomsyrat studien. Vid undersökning av ett välstuderat ämne är det inte lämpligt att förbi se 

tidigare genomförd forskning. Demografisk mångfald inom ledningsgrupper är ett ämne som 

omfattar mycket forskning. Med detta i beaktande har studien en grund i befintlig forskning och 
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till följd därav antas en deduktiv ansats. En deduktiv ansats går ut på att utifrån existerande 

forskning och teoretisk referensram härleda hypoteser som sedan prövas empiriskt, vilket även 

denna studie har gjort. Kvantitativt tillvägagångssätt anknyter till positivism därav kommer 

hypoteserna prövas med kvantitativa data. Syftet med studien är på så sätt att med hjälp av 

kvantitativa data undersöka om demografisk mångfald inom ledningsgrupper har en påverkan på 

strategiska beslut av kvalitet samt effektiva strategiska beslut. Utöver den deduktiva ansatsen 

förekommer en induktiv ansats och en abduktiv ansats. En induktiv ansats grundar sig på empirin 

som i sin tur används av forskarna för att formulera en teori. En abduktiv ansats är en kombination 

av induktion och deduktion vilket innebär att forskaren rör sig mellan teori och empiri (Patel & 

Davidson, 2011). Eftersom studien grundar sig i ett välstuderat ämne och därför antas en deduktiv 

ansats. 

I alla typer av angrepp inom forskning förekommer för- och nackdelar (Patel & Davidson, 2011). 

Vid val av forskningsangrepp är det viktigt att titta på syften med studien. Fördelen med 

positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats är att en hög grad av objektivitet antas förekomma vid 

nyttjande av existerade forskning (Patel & Davidson, 2011). Eftersträvan för objektivitet är 

önskvärt då god forskning bör vara opartiskt och fri från fördomar (Denscombe, 2016). Dock är 

det viktigt att fastställa att ren objektivitet är omöjlig att uppnå. Det negativa med denna ansats är 

att den medför risken för att förbise ostuderade områden inom ämnet då ansatsens utgångspunkt är 

tidigare forskning. Induktiv ansats har i detta fall en fördel då med hjälp av empirin kan resultat tas 

fram för de ostuderade områdena (Patel & Davidson, 2011). 

 

3.3 Forskningsmetod 

Metodval berättar om hur man går tillväga för att samla in, bearbeta samt analysera empirin 

(Denscombe, 2016). Det finns två olika metodval, vilka är kvantitativ ansats och kvalitativ ansats 

och beroende på vilket sammanhang metodvalen används i kan de medföra för- och nackdelar 

(Allwod & Jensen, 2012). Kvantitativt metodval går ut på att mäta ett fenomen medan kvalitativt 

metodval går ut på att tolka ett fenomen. Hittills har det förklarats att studiens positivistiska synsätt 

med en deduktiv ansats medför ett kvantitativt metodval. Det innebär att med hjälp av numeriska 

värden utvecklas kontrollerbara data (Denscombe, 2016). Det kvantitativa metodvalet som har 

använts är enkätundersökning. Under undersökningen tilldelades samma frågor till en stor grupp 
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av människor. Detta innebär att den breda samlade empirin skapar möjligheter till att generalisera 

(Larsen, 2009). En kvalitativ ansats är att föredra om studien har ett hermeneutiskt synsätt där 

avsikten istället är att tolka och förstå ett fenomen. Det kvalitativa metodvalet samlar in data genom 

observationer eller intervjuer. Data skulle kunna samlas in via intervjuer för denna studie, dock 

måste det tas i beaktande att syftet är att samla in en stor mängd empiri som är bekräftande och 

kontrollerbar (Denscombe, 2016). Därav är kvantitativ forskningsmetod bäst lämpad för denna 

studie.  

 

3.4 Litteratursökning/Sökmetod 

En litteratursökning av ämnesområdet gjordes för att få en djupare förståelse kring ämnet inför 

inledningsavsnittet samt teoriavsnittet. Det var intressant att fokusera på tidigare studier kring 

området för att först skapa kunskap inför inledningsavsnittet och för att sedan utforma en 

fördjupning av ämnet i teorin. Litteraturen i inledningsavsnittet har bestått av både vetenskapliga- 

samt populärvetenskapliga källor för att skapa förståelse samt kunskap kring ämnet. Litteraturen i 

teoriavsnittet har till största del bestått av primärkällor, i form av vetenskapliga artiklar. Sökning 

av artiklar har gjorts via Högskolan Kristianstads databas Summon samt Google Scholar, med hjälp 

av centrala nyckelord och fraser inom ämnet. Nyckelord som främst användes vid sökning av 

vetenskapliga artiklar var ”top management teams”, ”demographic diversity in top management 

teams” ”strategic decision-making”, ”effective strategic decisions” samt ”quality of decisions” 

samt synonymer till dessa. Vid utförandet av metodavsnittet har främst litteratur i form av böcker 

använts, det vill säga läroböcker, för att fastställa vilken metod som varit lämpligast att använda i 

studien.  

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Studien använde sig av online baserade enkätundersökningar för att samla in all empiriska och 

kvantifierbara data kring det berörda ämnet. Syftet med enkätundersökningar är samla empiriska 

data som används och analyseras i enhet med de framställda hypoteserna. Fördelen med online 

enkätundersökningar är att det sparar tid, ger möjlighet att nå ut till fler, samt effektiviserar 

datahanteringen vid sammanställningen av information (Denscombe, 2016).  
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Carpenter, Geletkanycz, & Sanders (2004) beskriver att för att komma åt information om 

ledningsgruppen används VD:n som en nyckelinformant, då VD:n kan identifiera involverade 

medlemmar i beslutsfattandet. Vilket leder oss till valet av att endast använda oss av VD i 

ledningsgruppen som respondent, istället för att låta alla medlemmar i ledningen svara för sig 

själva. Ytterligare en anledning till att endast använda VD och inte alla medlemmar i 

ledningsgruppen var på grund av att det kunde leda till ofullständiga data. Risken är att inte alla 

ledningsmedlemmar i ledningsgruppen svarar, vilket skulle leda till icke-användbara data då en 

helhetsbild över ledningsgruppen inte hade erhållits. Murray (1989) talar dock om nackdelar med 

att endast använda VD som respondent, vilket kan vara att svarstorleken kan minska på grund av 

att det anses vara tidskrävande för en VD att svara på undersökningar. För att undvika större bortfall 

med hänsyn till VD:s begränsade tid angavs en tidsuppskattning av tiden det tar att genomföra 

undersökningen i följebrevet som skickades med enkätundersökningen.  

Enkätundersökningen genomfördes online via ”webbenkater.com”. Först skapades enkäten på 

webbsidan och sedan skickades den ut via mail med följebrev till respondenterna och bifogad länk 

till undersökningen. Enkäten skickades ut till 266 bolag som var listade på Nasdaq First North den 

20 april, år 2020. E-mail adresser till VD i bolagen samlades in via företagens egna hemsidor. 

Enkäten bestod av tre avsnitt, det första avsnittet bestod av tre kontrollfrågor kring företaget, i 

andra avsnittet presenterades sex frågor kring medlemmarnas demografiska karaktärsdrag och 

tredje och sista avsnittet innehöll 18 frågor kring ledningsgruppens strategiska beslutstagande.  

 

3.6 Urval 

Ett huvudsakligt syfte med urval är möjligheten att skapa ett träffsäkert resultat genom att endast 

välja ut respondenter från en del av populationen. Intentionen är att urvalet representerar 

populationen, det vill säga att de utgör ett exempel på ett representativt urval (Denscombe, 2016). 

Denscombe (2016) talar om två användbara metoder när urvalet görs, vilka är sannolikhetsurval 

samt icke-sannolikhetsurval. I sannolikhetsurvalet används ett slumpmässigt urval ur populationen 

och appliceras bäst när forskarna inte har någon som helst påverkan på valet av respondenter. Icke-

sannolikhetsurval innebär istället att respondenterna inte har lika stor chans att bli valda till 

undersökningen och används då forskarna har ett visst inflytande på urvalet (Denscombe, 2016). 
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Undersökningspopulationen i studien är ledningsgrupper i tillväxtbolag som är listade på First 

North. Urvalsunderlaget för studien var VD i ledningsgrupper i svenska bolag som är listade på 

First North. Valet av VD som respondent var på grund av målet att undersöka hur ledningsgrupper 

i tillväxtbolag som är listade på First North fattar effektiva strategiska beslut samt beslut av kvalitet. 

I undersökningen ansvarade VD för att besvara frågor kring ledningsmedlemmarnas demografiska 

karaktärsdrag samt strategiska beslut.  På grund av valet av att endast använda VD som respondent 

och representant för ledningsgruppen använder studien sig av sannolikhetsurval. Skälet till valet 

av sannolikhetsurval som metod beror på att ett slumpmässigt urval tas ur 

undersökningspopulationen. För att få ett representativt urval är det bättre att forskarna inte har 

någon påverkan på valet av individer som ingår i urvalet (Denscombe, 2016). Då studien fokuserar 

på att ställa frågor till VD om ledningsgruppen denne verkar i har alla VD:n, i de 266 bolag som är 

listade på First North, i urvalet fått möjligheten att besvara enkätundersökningen. I undersökningen 

har forskarna varken haft möjlighet eller syfte i att påverka urvalet, då individerna själva har fått 

möjlighet att välja om de vill delta i undersökningen eller inte. Sannolikhetsurval är tillämpbart i 

större urval med en bekant population när det kommer till exempelvis antal eller utmärkande 

egenskaper (Denscombe, 2016).  

  

Webbenkäten skickades ut 22 april och var öppen fram till 30 april. En påminnelse skickades ut 

den 27 april. Slutligen var det 62 respondenter som besvarade enkätundersökningen av 266 som 

enkäten skickades ut till. Av svaren var 50 fullständiga svar, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 

19%.  

 

3.7 Operationalisering 

Operationalisering är viktigt att genomföra i en studie eftersom olika begrepp kan ha olika innebörd 

för olika individer (Körner & Wahlgren, 2012). Operationalisering innebär en översättning av 

begrepp, som har använts i teorin för att definiera det studerade området, till mätbara variabler. 

Variablerna behöver vara konkreta för utformningen av enkätundersökningen för att sedan kunna 

mätas (Körner & Wahlgren, 2012). 
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3.7.1 First North 

Svenska bolag på Nasdaq First North är tillväxtbolag med fokus på innovation och större rörlighet 

(Sarwary, 2020). First North är inte en börs utan snarare en handelsplatsform och tillväxtmarknad 

där mindre och mer riskfyllda bolag är etablerade för att få möjligheten att öka sitt kapital och 

grundades 2006 (Gillbrand, 2020). Med hjälp av kapitaltillskottet kan bolagen växa och utvecklas 

för att sedan gå vidare till att lista sig på börsen. Att vara listad på First North innebär lägre krav 

än för bolag som är listade på large- eller midcap, när det kommer till exempelvis öppenhet eller 

redovisning (Nasdaq, 2020). Regelverket för First North bolag är inte lika omfattande som bolag 

på börsen, utan är anpassat för mindre tillväxtbolag (Enlabs AB, 2020). Eftersom bolagen är mindre 

tillväxtbolag innebär det att de handskas med snabba förändringar vilka är svåra att förutspå och 

leder till att bolagens stabilitet kan påverkas av förändrad efterfrågan, ny teknologi samt ökad 

konkurrens (Bourgeois & Eisenhardt, 1988). 

Stabiliteten bland bolag i dagens värld har minskat då förändringar har blivit mer oförutsägbara, 

särskilt för de mindre bolagen som ofta drabbas hårdast vid oförutsägbarheter. För att bolag på 

First North ska vara konkurrenskraftiga är det viktigt för ledningen att upprätta bättre strategier och 

att dessa är värdeskapande för bolaget. Valet att undersöka bolag listade på First North i studien 

var självklar med tanke på att fokus var på effektiva strategiska beslut samt strategiska beslut av 

kvalitet. Eftersom de strategiska besluten som fattas av ledningen behöver vara av hög kvalitet för 

att bolagen som är listade på First North ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden de 

befinner sig i. De strategiska besluten behöver även vara effektiva, det vill säga att ledningen 

behöver snabbt kunna anpassa sig till förändringar genom att fatta effektiva beslut vilket gynnar 

bolaget i en tillväxtfas.  

 

3.7.2 Strategiska beslut 

De strategiska besluten definieras av Hambrick och Mason (1984) som ett komplext beslut med 

stort inflytande på organisationen. Det vill säga ett strategiskt beslut som långsiktigt syftar till att 

skapa framtida fördelar för företaget genom gedigna diskussioner och analysarbete av 

ledningsmedlemmarna. Därav exkluderades mindre enkla beslut som fattas i ledningsgruppen då 

dessa inte behöver diskuteras intensivt. Sedan uteslöts även beslut som är baserade på siffror, 

exempelvis beräknade vinsten för ett alternativ, eftersom medlemmarna i ledningsgruppen 

förmodligen kommer att välja det alternativ som ger bäst resultat (Hambrick & Mason, 1984). 
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Demografiska karaktärsdrag har således ingen påverkan på valet av beslutet, då mångfaldens 

inflytande bäst undersöks genom att titta på alternativ som inte går att beräkna, utan där varje 

individs åsikt är av större vikt för beslutet.  

 

3.7.3 Shannons diversitetsindex 

Shannon index är ett mångfaldsindex och är ett kvantitativt mätinstrument som visar variationer i 

en kategori av urvalet (Konrad, Prasad, & Pringle, 2005). Shannons index har använts i studien för 

att beräkna graden av mångfald i de oberoende variablerna kön, ursprung samt utbildning. Shannon 

index är känsligt för mindre värde eftersom det är ett logaritmerat värde av mångfald (Campbell & 

Minguez-Vera, 2008) och är därför lämpad vid användning för att fånga upp värde i en kategori 

med ett flertal underkategorier. Shannons diversitetsindex beräknas enligt följande formel:  

 

∑𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖ln𝑃𝑖 

 

Pi är antalet procent medlemmar i varje kategori och n är det totala antalet medlemmar. 

 

3.7.4 Variabler 

Studiens beroende variabler är effektiva strategiska beslut och strategiska beslut av kvalitet och de 

oberoende variablerna är i form av demografiska kännetecken, det vill säga, ålder, kön, utbildning, 

erfarenhet samt ursprung. Studien har undersökt i) Ledningsgruppens demografiska mångfalds 

påverkan på effektiva strategiska beslut samt ii) Ledningsgruppens demografiska mångfalds 

påverkan på strategiska beslut av kvalitet. 

 

3.7.5 Beroende variabler 

En beroende variabel är en variabel som påverkas av en oberoende variabel (Bryman & Bell, 

2003). 

 

 



 

21 

 

3.7.5.1 Kvalitet 

Strategiska beslut av kvalitet som fattas av ledningsgrupper har i tidigare studier undersökts genom 

att fokusera på ledningsgruppens informationssamling, det vill säga hur mycket information de 

samlar och hur informationen utvärderas. Vidare har även konflikter mellan medlemmarna 

undersökts samt deras engagemang under beslutstagandet (Hurt & Abebe, 2015). De studerade 

egenskaperna har mätts för att slutligen komma fram till hur de utgjort strategiska beslut av kvalitet. 

Amason (1996) beskriver att strategiska beslut av kvalitet innebär identifiering av större 

problemområde för att fånga upp svårigheter. Genom att undersöka större områden samt samla mer 

information beskriver Amason (1996), kan leda till beslut av högre kvalitet. Kvaliteten i besluten 

undersöktes på så sätt genom hur mycket information som samlades inför beslutstagandet. När 

informationen har samlats är det väsentligt för medlemmarna att diskutera den samlade 

informationen (Schweiger, m.fl. 1986). Genom diskussioner skapas fler perspektiv som leder till 

mer innovativa och grundliga beslutsfattande som i sin tur genererar beslut av högre kvalitet (Hurt 

& Abebe, 2015). Kvalitet mättes därför även genom perspektiv, det vill säga hur många varierande 

perspektiv som skapades inför beslutsfattandet, om medlemmarna var engagerade och bidrog till 

fler perspektiv. Beslut av kvalitet anses även skapas genom fler och bättre alternativ, vilket skapas 

genom diskussioner. Diskussionerna tar hänsyn till olika åsikter vilket genererar fler 

handlingsalternativ inför beslutstagandet (Dooley & Fryxell, 1999). På så sätt undersöktes även om 

ledningsgruppen skapade fler alternativ inför beslutsfattandet.  

Konstruktionen av strategiska beslut av kvalitet kontrollerades genom i) information ii) perspektiv 

och iii) alternativ, då dessa tre faktorer teoretiskt har använts i studien för att definiera högre kvalitet 

av strategiskt beslutsfattande (Dooley & Fryxell, 1999; McGregor, 2001; Amason, 1996; Hurt & 

Abebe, 2015). Kvalitet mättes med en sjupunkts likertsskala. Respondenten ombads att markera 

graden av kvalitet i beslutsfattande där 1 representerar instämmer inte alls och 7 representerar 

instämmer helt. Ett medelvärde beräknades för varje delfråga som sedan summerades för varje 

bolag.  

 

3.7.5.2 Effektivitet 

Hambrick, m.fl. (1996) beskriver att effektivt strategiskt beslutsfattande handlar om hur snabb 

ledningsgruppen är på att fatta strategiskt viktiga beslut. Effektivitet mättes på så sätt genom 
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snabbhet, det vill säga hur tidseffektiva medlemmarna var på att hantera samt fatta beslut. Vidare 

beskriver Eisenhardt (2008) att effektivt beslutsfattande handlar om att samla så ny och aktuell 

information som möjligt. Effektivitet mättes även genom att undersöka hur färsk 

informationssamling ledningsgruppen använder sig av vid strategiskt beslutsfattande, genom att ta 

reda på hur ofta de hade bristande eller irrelevant information inför beslutstagandet. Eisenhardt 

(2008), förklarade vidare att kommunikationen mellan medlemmarna under beslutstagandet är en 

viktig del i beslutsfattandet. Diskussioner mellan medlemmarna kan leda till osämja vilket 

försvårar kommunikationen och hindrar effektiviteten av beslutstagandet. Studien undersökte på 

så sätt även kommunikationen mellan medlemmarna genom att undersöka hur ofta de hamnade i 

diskussioner som ledde till konflikter eller meningsskiljaktigheter.  

Effektivitet kontrollerades genom att undersöka tre faktorer, det vill säga, i) snabbhet ii) 

information samt iii) kommunikationen under beslutsfattandet, då dessa tre faktorer teoretiskt har 

använts i studien för att definiera effektivitet av strategiskt beslutsfattande (Hambrick, m.fl. 1996; 

Eisenhardt, 2008). Effektiv variabel mättes med en sjupunkts likertsskala. Ett representerade 

instämmer inte alls och sju representerade instämmer helt. Sedan beräknades ett medelvärde för 

varje delfråga i varje bolag, dessa summerades sedan för att få ett värde på effektiviteten för varje 

bolag. Dessutom fick två av frågorna kodas om, för att ”peka åt samma håll” och underlätta 

analysen. Frågorna som kodades om var fråga sex och nio på grund av att de visade att ett lägre 

värde är positivt och istället önskas att alla frågor ska visa att höga värden är positivt.  

 

3.7.6 Oberoende variabler 

En oberoende variabel är en variabel som påverkar en beroende variabel (Bryman & Bell, 2003). 

 

 

3.7.6.1 Kön 

Mångfald i form av kön i ledningsgruppen delades upp i män och kvinnor. För variabeln användes 

en sluten fråga där respondenterna ombads svara på om de var man eller kvinna. Män kodades med 

noll och kvinnor kodades med ett. Shannons diversitetsindex användes för att räkna fram hur 

heterogen eller homogen ledningsgruppen var. Shannons index antar en siffra mellan noll och ett, 



 

23 

 

där noll innebär en homogen grupp, det vill säga antigen enbart män eller enbart kvinnor och ett 

innebär en heterogen grupp, det vill säga en jämn fördelning mellan könen i ledningsgruppen.  

 

3.7.6.2 Ålder 

Mångfald i ålder i ledningsgruppen beskrivs som spridningen i medlemmarnas ålder. 

Respondenterna ombads i en öppen fråga ange sin och medlemmarnas åldrar. För att mäta variabeln 

användes standardavvikelsen (Murphy & McIntyre, 2007; Umans, 2012). Standardavvikelsen 

mäter spridningen av observationer från medelvärdet (Körner & Wahlgren, 2012). En låg 

standardavvikelse indikerar på likartad ledningsgrupp, det vill säga att spridningen är låg.  En hög 

spridning, hög standardavvikelse indikerar på varierande ledningsgrupp, det vill säga mångfald i 

form av ålder. 

 

3.7.6.3 Utbildning 

Mångfald inom utbildning i ledningsgruppen mättes med hjälp av Shannon index. 

Ledningsgruppens utbildning mättes i följande kategorier: gymnasieutbildning, yrkesexamen, 

kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen, doktorsexamen samt annat. 

Utbildningsnivåerna kodades på följande sätt: 1 motsvarade gymnasieutbildning, 2 motsvarade 

högskoleexamen, 3 motsvarade yrkesexamen, 4 motsvarade kandidatexamen, 5 motsvarade 

magisterexamen, 6 motsvarade masterexamen, 7 motsvarade doktorsexamen och 8 motsvarade 

annat (Ruigrok, Peck, Tacheya, Greve, & Hu, 2006). Höga värden tolkades som en heterogen 

ledningsgrupp i Shannons diversitetsindex och låga värden tolkades som en homogen 

ledningsgrupp, det vill säga likartade utbildningsnivåer (Konrad, m.fl., 2005). 

 

3.7.6.4 Erfarenhet 

Mångfald i form av erfarenhet i ledningsgruppen definieras som medlemmarnas erfarenhet inom 

ledningsgruppen, det vill säga antal år de suttit i ledningsgruppen samt deras erfarenhet av andra 

branscher. Erfarenhet mättes på två olika sätt, den ena frågan var en öppen fråga där respondenterna 

ombads besvara hur många år de suttit i nuvarande ledningsgrupp. Den andra frågan formulerades 
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som en sluten fråga där respondenterna ombads svara ”ja” eller ”nej” på om de hade erfarenhet av 

andra branscher. Erfarenhet i form av antal år i ledningen mättes med hjälp av standardavvikelsen 

(Murphy & McIntyre, 2007; Umans, 2012). Standardavvikelsen mäter spridningen av 

observationer från medelvärdet (Körner and Wahlgren, 2012). En låg spridning indikerar på 

homogen ledningsgrupp, standardavvikelsen är då låg medan en hög spridning, hög 

standardavvikelse indikerar på heterogen ledningsgrupp, det vill säga mångfald i form av 

erfarenhet. Erfarenhet av andra branscher mättes istället med hjälp av medelvärdet. Hade de 

erfarenhet i andra branscher kodades de med ett och hade de inte erfarenhet i andra branscher 

kodades de med noll. Koderna kännetecknar andelen erfarenhet av andra branscher. Ju högre siffra 

desto fler medlemmar med erfarenhet i andra branscher i ledningsgruppen. 

 

3.7.6.5 Ursprung 

Mångfald i ursprung mätte medlemmarnas ursprungliga nationalitet (Umans, 2012). I 

enkätundersökningen ombads respondenterna, i en sluten fråga, ange om de hade en mor eller far 

med rötter i ett annat land än Sverige. Ledningsgruppens medlemmar som har föräldrar med ett 

ursprung i Sverige kodades med noll medan medlemmar med föräldrar som hade rötter i ett annat 

land än Sverige kodades med siffran ett. Av svaren räknades ett index fram för varje bolag, det vill 

säga Shannons diversitetsindex. Resultaten i Shannons diversitetsindex antar ett värde mellan noll 

och ett där noll innebär en homogen grupp, det vill säga endast medlemmar med svenska rötter 

eller endast medlemmar av rötter i ett annat land än i Sverige. Ett innebär istället en heterogen 

grupp, det vill säga en jämn fördelning av både medlemmar med svenska rötter samt medlemmar 

med rötter i ett annat land än Sverige.  

 

3.7.7 Kontrollvariabler 

Tidigare studier kring mångfald i ledningsgrupper har använt sig av olika kontrollvariabler som 

även har tillämpas i denna studie. Kontrollvariablerna var ledningsgruppens storlek, bolagets 

storlek samt hur många möten ledningsgruppen hade kring det senaste strategiska beslutet. Dessa 

kontrollvariabler representerar de vanligaste kontrollvariablerna som används vid undersökningar 

kring mångfaldens effekter på strategiska beslut (Carmeli & Schaubroeck, 2006). 
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Ledningsgruppens storlek kontrolleras eftersom antalet medlemmar sägs påverka beslutsfattandet 

(Olson, m.fl. 2007), då fler individer genererar fler perspektiv, mer information samt att risken för 

konflikter ökar. Dessutom kan större grupper innebära större tröghet, vilket leder till långsammare 

beslutsfattande (Carmeli & Schaubroeck, 2006).  

Organisationens storlek mättes i form av hur många anställda det fanns i hela organisationen för år 

2020 (Carmeli & Schaubroeck, 2006). Stora och växande företag tenderar att bilda diversifierade 

ledningsgrupper (Tushman & Romanelli, 1985) där medlemmarna ofta besitter olika perspektiv 

(Schwenk, 1984). 

Antal möten mättes i form av hur många möten de hade under det senaste strategiska beslutet. Fler 

möten kan tyda på att beslutet är mer omfattande och kräver mer diskussioner samt information 

och kan påverka effektiviteten av beslutet samt kvaliteten.  

 

3.8 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är studiens tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet beror på om studien hade utförts på 

nytt och fortfarande gett samma resultat. Är resultaten från den senare studien en reflektion av den 

första studiens resultat, sägs det att studien är av hög reliabilitet (Bryman & Bell, 2003). Skulle en 

studie göras om och få olika resultat vid mätningarna innebär det att måttet inte överensstämmer 

med begreppet som var tänkt att mätas. Reliabilitet går att dela in i tre kategorier: i) stabilitet, 

betyder att om ett urval mäts vid två tillfällen ska resultatet vara detsamma vid båda tillfällena, ii) 

intern reliabilitet, innebär att om en individ svarar på ett visst sätt på en av indikatorerna, ska det 

överensstämma med de andra indikatorerna och iii) interbedömarreliabilitet, vilket handlar om 

huruvida tolkningar kring data stämmer överens (Bryman & Bell, 2003). För att uppnå en hög 

reliabilitet i studien har de utskickade enkäterna till respondenterna varit identiska. Frågorna var 

formulerade och ställda på ett enkelt sätt för att underlätta begripligheten för respondenterna samt 

för att undvika missförstånd. För att ytterligare öka reliabiliteten beskrevs det tydligt att enkäten 

var tänkt att besvaras av VD i bolaget. Genom att understryka vem enkäten var avsedd till 

minimeras risken att andra individer som inte ingår i populationer besvarar enkäten.  
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Validitet handlar om att mäta det som är ämnat att mätas, det vill säga huruvida måttet på ett 

begrepp överensstämmer med det som var avsett att mätas. Skulle en studie göras om och inte visa 

samma resultat kan det innebära att måttet för begreppet inte har applicerats korrekt. Validitet kan 

därför visa hur väl frågorna i enkätundersökningen var utformade för att mäta de olika 

indikatorerna (Bryman & Bell, 2003). Det krävs dock en större svarsfrekvens för att kunna jämföra 

och utvärdera om måttet verkligen mäter det begrepp som det var menat att mäta. För att öka 

validiteten är det därför även viktigt att inte gå miste om respondenter (Bell, m.fl, 2019). För att 

öka validiteten i studien skickades påminnelser ut till samtliga där de ombads att besvara 

enkätundersökningen. Påminnelsen till respondenterna bidrog på så sätt till en större svarsfrekvens. 

Sedan har studien även utgått från redan etablerade studier och använt tydliga definitioner på 

begrepp från tidigare studier. Risken för att måttet inte stämmer överens med det som är avsett att 

mätas minskar eftersom tidigare studier redan har mätt med liknande mått, vilket ökar reliabiliteten 

och validiteten. 

 

3.9 Etiska beaktanden 

Enligt Bell, m.fl. (2019) är det väldigt viktigt för forskare att ta hänsyn till etiska aspekter längs 

med studiens gång. Principen om frivilligt samtycke är ett exempel på en etisk aspekt som bör 

beaktas och handlar om att de potentiella respondenterna har tillräckligt med information kring 

studien för att kunna besluta sig för om de vill delta i undersökningen (Bell m.fl, 2019). För att 

informera de potentiella deltagarna i studien utformades ett följebrev med en beskrivning om vad 

undersökningen handlade om. Deltagarna erbjöds även att kontakta forskarna vid eventuella frågor 

och funderingar. Vidare kunde deltagarna frivilligt välja om de ville delta i undersökningen eller 

inte och de hade möjlighet att när som helst avbryta undersökningen om de inte ville fullfölja den.   

  

En annan etisk aspekt som bör beaktas under forskningsprocessen är konfidentialitetskravet, vilket 

syftar till offentlighet och sekretess (Vetenskapsrådet, 2009). Det innebär att forskarna inte vid 

något tillfälle får utelämna eller dela information om deltagarna till obehöriga. De potentiella 

respondenterna i studien informerades om att undersökningen var helt anonym. Att vara anonym i 

studien innebar att forskarna inte kunde identifiera vem som hade svarat på undersökningen och 

inte heller urskilja respondenterna åt. För att öka anonymiteten använde forskarna en hemlig kopia 
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vid utskick av enkätundersökningen via mail. Hemlig kopia användes för att respondenterna inte 

skulle kunna identifiera vilka andra respondenter som fick möjligheten att delta i undersökningen. 

 

Ännu en viktig etisk aspekt är nyttjandekravet, vilket handlar om att den insamlade informationen 

som respondenterna bidragit med inte får användas i andra syften än forskningssyftet som det var 

avsett för (Vetenskapsrådet, 2009). Det innebär att forskarna inte vid något tillfälle får använda 

informationen de har erhållit i andra ändamål. Den insamlade data kommer av forskarna endast att 

användas i avsikt att utföra studien och inget annat.  

 

4. Empirisk analys 

Kapitlet utgörs av en beskrivning av hur de demografiska variablerna kön, ålder, erfarenhet, 

ursprung samt utbildning påverkar hur ledningsgrupper fattar effektiva strategiska beslut samt 

beslut av kvalitet. Första delen av kapitlet inleds med en redogörelse för den beskrivande 

statistiken, sedan redovisas den interna konsistensen samt korrelationsmatrisen. Avslutningsvis 

presenteras resultatet av den multipla regressionsanalysen och vad det innebär för hypoteserna i 

studien. 

 

4.1 Beskrivande statistik 

Enkäten skickades ut till verkställande direktörer i bolag listade på First North. Totalt skickades 

266 enkäter ut och besvarades av 62 bolag, varav 50 gav fullständiga svar. Bortfallet av 12 enkäter 

berodde på att en del respondenter endast hade angivit information om en medlem och inte besvarat 

för resterande ledningsmedlemmar trots att de angivit ett annat antal medlemmar i kontrollfrågan 

om hur många medlemmar det fanns i ledningsgruppen. Det gjorde att en del mått inte gick att 

beräkna för de respondenter som endast hade besvarat enkäten för en ledningsmedlem, exempelvis 

standardavvikelse eller Shannons index. Med 50 respondenter i undersökningen ligger studiens 

totala svarsfrekvens på cirka 19%.  
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4.1.1 Beskrivande statistik för oberoende variabler 

Av medlemmarna i ledningsgrupperna var variationen av män och kvinnor i genomsnitt på 0,33 

där noll innebär en homogen grupp med bara män eller bara kvinnor och ett innebär en heterogen 

grupp med 50 % män och 50 % kvinnor. Den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet för ålder 

bland medlemmarna var cirka 7 år. Antal år medlemmarna suttit i ledningsgrupperna låg mellan 

noll och cirka 8 år med ett genomsnitt på 2,5 år. Av medlemmarna hade även i genomsnitt 82% 

erfarenhet av andra branscher än de branscher de verkar i idag. Variationen av ursprung bland 

medlemmarna låg i genomsnitt på cirka 0,32 där noll, precis som för kön, i detta fall innebär en 

homogen grupp med antingen endast individer med rötter i Sverige eller endast individer med rötter 

från ett annat land än Sverige och ett innebär en heterogen grupp där det är lika stor variation av 

ursprungen. Även för utbildning, med ett medelvärde på 0,56, innebär noll en helt homogen grupp 

medan ett står för en heterogen grupp för ledningsgrupperna i bolagen som deltagit i 

undersökningen. Variationen i utbildning låg i genomsnitt på 0,56 vilket innebär att det i 

genomsnitt är cirka 25% variation i utbildningsnivåer bland bolagens ledningsgrupper (Tabell 4.1). 

Överlag verkar det som att mångfald i urvalet mest finns i form av utbildning (0,56), vilket innebär 

en ganska heterogen grupp med olika utbildningar bland medlemmarna. Minst mångfald finns i 

detta fall i ursprung (0,32), vilket tyder på rätt så homogena ledningsgrupper i form av 

ledningsmedlemmarnas ursprung.   

 

 

4.1.2 Beskrivande statistik för beroende variabler 

Studiens beroende variabler, effektiva strategiska beslut samt strategiska beslut av kvalitet, 

kombinerades i vars en grupp där ett medelvärde togs fram för respektive bolag. I enkäten ombads 

respondenterna ange på en sjupunkts likertsskala i vilken grad de instämmer, 1=Instämmer inte alls 

Tabell 4.1: Beskrivande statistik
Variabler Min Max Medelvärde Std. Avvikelse

Antal ledningsmedlemmar 2.00 11.00 5.0328 1.87054

Kön .00 1.00 .3292 .29722

Ålder .58 16.97 6.9576 3.76865

Antal år i ledningen .00 7.81 2.4785 1.81530

Erfarenhet i andra branscher .00 1.00 .8197 .22500

Ursprung .00 1.00 .3152 .28951

Utbildningsnivå .00 1.00 .5636 .29130

Effektiva strategiska beslut 3.00 6.25 4.5724 .87817

Strategiska beslut av kvalitet 3.33 6.89 5.2375 1.04643
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och 7=Istämmer helt. För variabeln effektiva beslut var det lägsta värdet respondenterna angav 3 

och det högsta värdet 6,25, i genomsnitt svarade respondenterna 4,5 på frågorna om effektiva 

strategiska beslut, vilket indikerar på att de är hyfsat effektiva i sitt strategiska beslutstagande. För 

variabeln beslut av kvalitet låg genomsnittet på 5,2 med lägst på 3,33 och med högst på 6,89. Även 

det höga genomsnittet indikerar på att ledningsgrupperna i bolagen fattar strategiska beslut av 

kvalitet (Tabell 4.1). 

 

4.1.3 Beskrivande statistik för kontrollvariabler 

Kontrollvariabeln i modellen var antal medlemmar i ledningsgruppen och av de 50 bolagen som 

deltog i undersökningen hade de i genomsnitt fem medlemmar i sina ledningsgrupper med två som 

lägst och 11 som högst (Tabell 4.1).  

 

4.2 Intern konsistens 

För att få en uppfattning om den interna konsistensen genomfördes ett reliabilitetstest för grupperna 

effektiva strategiska beslut samt beslut av kvalitet med hjälp av Cronbach’s alfa (Tabell 4.2). 

Cronbach’s alfa är ett statistiskt mått som kan anta ett värde mellan 0 och 1. Måttet används för att 

kontrollera om det föreligger intern konsistens i materialet som används. För att ett mätinstrument 

ska uppvisa hög intern reliabilitet krävs det enligt tumregeln för Cronbach’s alfa ett resultat på 0,7 

eller högre. Effektiva strategiska beslut har ett reliabilitetsmått på 0,701 och strategiska beslut av 

kvalitet har ett mått på 0,812, vilket överstiger tumregeln för Cronbach’s alfa. Att måtten överstiger 

tumregeln visar att grupperna är av hög reliabilitet, det vill säga att de är stabila och konsekventa 

(Bell, m.fl. 2019).  Effektiva strategiska beslut bestod till en början av nio frågor, dock valdes den 

första frågan för variabeln att exkluderas ur modellen, detta på grund av att den interna konsistensen 

blev för låg. Reliabilitetstester genomfördes genom att exkludera några av frågorna och det visade 

sig att den första frågan bidrog till att alfa-värdet drogs ned, det vill säga den interna konsistensen. 
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4.3 Korrelationstest 

Enligt Körner & Wahlgren (2015) är gränsvärdet för att testa material för normalfördelning på 30 

stickprov. Eftersom enkätundersökningen omfattade 50 respondenter ligger det över gränsen och 

innebär att det antas vara normalfördelat. Vidare har ett korrelationstest genomförts för det 

normalfördelade materialet med hjälp av Pearsons-korrelation. Korrelationstestet genomfördes för 

att kunna testa om det finns några samband mellan de beroende variablerna, effektiva strategiska 

beslut samt beslut av kvalitet, och de oberoende variablerna kön, ålder, erfarenhet, ursprung och 

utbildning.  

Korrelation används för att tolka samband mellan två variabler. Korrelationen kan anta ett värde 

mellan -1 och 1 och indikerar på styrkan av sambandet. Det kan även vara ett positivt eller negativt 

tal där -1 innebär ett perfekt negativt samband, noll innebär inget samband medan 1 innebär ett 

perfekt positivt samband. Om det är negativt eller positivt förklarar även riktningen av sambandet, 

det vill säga om det är positivt innebär det att om det ena stiger, stiger även det andra eller om det 

ena faller så faller även det andra, de rör sig alltså i samma riktning. Är det däremot ett negativt 

samband innebär det att om den ena ökar så faller den andra och vice versa (Körner & Wahlgren, 

2012; Bell, m.fl. 2019). Enligt Pallant (2016), har två variabler med en korrelationskoefficient 

mellan 0,1 och 0,29 ett svagt samband och en korrelationskoefficient mellan 0,3 och 0,49 tyder på 

ett medelstarkt samband medan intervallet 0,5 och 1 tyder på ett starkt samband. 

Korrelationsmatrisen (Tabell 4.3) visar en del signifikanta korrelationer mellan de inkluderade 

variablerna. Det största sambandet är mellan strategiska beslut av kvalitet och utbildning (0,491**). 

Det innebär att varierande ledningsgrupper i form av utbildning är mer benägna att bidra till ökad 

kvalitet av de strategiska besluten. Ett annat anmärkningsvärt samband är också mellan den 

beroende variabeln strategiska beslut av kvalitet och men istället med den oberoende variabeln kön 

(0,438**). Det tyder på att en större variation av män och kvinnor i en ledningsgrupp bidrar till 

högre kvalitet av de strategiska besluten. Ett annat anmärkningsvärt samband, är sambandet mellan 

den beroende variabeln beslut av kvalitet och den oberoende variabeln antal år i ledningen, som 

uppvisar en korrelationskoefficient på -0,271. Resultatet visar att det finns ett negativt samband 

mellan strategiska beslut av kvalitet samt antal år medlemmarna har suttit i ledningsgruppen som 

är signifikant på 10-procentsnivån. Det negativa sambandet betyder att ju längre medlemmarna 

suttit i ledningsgruppen desto sämre strategiska beslut av kvalitet fattas1. Det går även att utläsa ett 

 
1 Bör läsas med viss försiktighet eftersom resultatet är signifikant på 10-procentsnivån. 
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negativt samband mellan variabeln effektiva strategiska beslut och kontrollvariabeln antal 

ledningsmedlemmar (-0,258), det negativa sambandet tyder på att ju större ledningsgruppen är, i 

form av antal medlemmar, desto mindre effektiva är de i att fatta strategiska beslut (Tabell 4.3). 

Har variablerna för hög korrelation kan det indikera på multikollinearitet, vilket gör att variablerna 

inte blir signifikanta trots att de i själva verket är signifikanta. För hög korrelation kan även 

innebära att variablerna uppvisar felaktiga värden genom att exempelvis visa ett positivt värde trots 

att de faktiskt är ett negativt värde och vice versa. Gränsen för att undvika multikollinearitet är 

enligt Pallant (2016) en korrelationskoefficient på 0,9. I materialet var det inte några av variablerna 

som visade en så stark korrelation, vilket innebär att de inte ligger i riskzonen för multikollinearitet 

(Tabell 4.3). Multikollinearitet kan även upptäckas i regressionsanalysen under VIF-värdet 

(variance inflation factor) som kommer diskuteras mer i nästa avsnitt. 
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4.4 Multivariat regressionsanalys 

För att undersöka om de beroende variablerna, effektiva strategiska beslut samt beslut av kvalitet, 

påverkades av de oberoende variablerna, det vill säga kön, ålder, erfarenhet, ursprung samt 

utbildningsnivå, genomfördes en multipel regressionsanalys. Multipel regressionsanalys kan 

användas för att utläsa förhållandet mellan en beroende variabel och två eller fler oberoende 

variabler. Eftersom studien har flera oberoende variabler samt en kontrollvariabel genomfördes 

multipla regressioner för att besvara studiens forskningsfråga om hur demografisk mångfald 

påverkar effektiva strategiska beslut samt strategiska beslut av kvalitet. 

 

 

 

I regressionsanalysen går det att utläsa hur mycket variationen i de beroende variablerna som beror 

på de oberoende variablerna, vilket benämns som regressionsanalysens förklaringsgrad, det vill 

säga justerat R2 (Tabell 4.4). Justerat R2 visar det riktiga värdet i populationen till skillnad från 

enbart  R2 som tenderar att visa ett högre värde än det verkliga värdet (Pallant, 2016). För att utläsa 

Tabell 4.4: Multivariat regressionsanalys
 Modell 1 Modell 2

Effektiva

_beslut

Kvalitet_

beslut

Variabler B Std.Error B Std.Error 

Kön 1.093* .453 1.251* .477

Ålder -.038 .032 .019 .034

Antal år i ledningen -.032 .069 -.074 .073

Erfarenhet i andra branscher -.714 .542 -.844 .571

Ursprung -.918* .450 -.078 .474

Utbildningsnivå -1.037* .436 1.237* .460

Antal ledningsmedlemmar -.136* .067 -.087 .071

Constant 6.640*** .723 5.398*** .762

F-value 2.555* 4.516***

Adj. R2 .182 .334

SER .81759 .86172

VIF value, highest 1.327 1.327

n=50 n=50

Note: ***p<0.001; **p<0.01;

*p<0.05; †p<0.1
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om regressionerna i modellerna överhuvudtaget har en signifikant förklaringsgrad undersöks F-

värdet, som bör vara signifikant på 5-procentsnivån. I regressionsanalysen går det även att utläsa 

vilka variabler som är signifikanta, det vill säga vilka oberoende variabler som har en påverkan på 

de beroende variablerna effektiva strategiska beslut samt beslut av kvalitet. Variablernas 

signifikans utläses ur variablernas respektive p-värde. Med en konfidensgrad på 90 % innebär det 

att variabler med ett p-värde som understiger 10 % är signifikanta medan variabler med ett p-värde 

som överstiger 10 % inte anses vara signifikanta i modellen (Pallant, 2016). Vid skapande av 

modeller ska även VIF-värdet tas till beaktning för att undvika multikollinearitet (Pallant, 2016). 

Höga VIF-värden innebär att det finns en risk för multikollinearitet och enligt Pallant (2016) bör 

därför inte VIF-värdet överstiga 2,5. VIF-värdet går att utläsa ur regressionsanalyserna och det 

högsta VIF-värdet för modellerna låg på 1,327 (Tabell 4.4) och tyder på att multikollinearitet 

saknas. Regressionsanalysen består av två modeller vilka innehåller studiens samtliga variabler och 

utgår från att besvara de två hypoteser som formulerades i kapitel tre (Tabell 4.4).  

 

För att summera kapitlet användes de två hypoteserna som skapades i kapitel två, det vill säga den 

demografiska mångfaldens påverkan på effektiva strategiska beslut samt beslut av kvalitet, för att 

testas mot den insamlade empirin i studien. Resultaten representerar 50 svar från VD i 

ledningsgrupper i motsvarande antal bolag listade på First North. 

 

4.4.1 Modell 1 

Studiens första hypotes var följande: 

  

Hypotes 1: Demografiskt mångfald i ledningsgrupper associeras med mindre effektiva strategiska 

beslut. – Accepteras delvis 

 

Den första modellen syftar till att besvara den första hypotesen i studien. Den första modellens 

förklaringsgrad är på 0,182 med ett signifikant F-värde på 2,555 på fem-procentsnivån. Det innebär 

att variansen i den beroende variabeln effektiva strategiska beslut går att förklaras av den första 

modellen med 18,2 %. I modellen är de signifikanta oberoende variablerna på fem-procentsnivån 

kön (1,093) ursprung (-0,918) samt utbildning (-1,037) (Tabell 4.4). Variablerna, ursprung och 
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utbildning med negativa värden tyder på att de har en negativ påverkan på effektiva strategiska 

beslut och är i led med tidigare forskning som påvisar att demografisk mångfald i form av ursprung 

samt utbildning i ledningsgrupper påverkar effektiva strategiska beslut negativt (Tsui & O’Reilly, 

1989; Hambrick, m.fl. 1996). Variabeln kön är signifikant men visar istället att det har en positiv 

påverkan på effektiva strategiska beslut. Det positiva värdet innebär på så sätt att en blandning av 

män och kvinnor i en ledningsgrupp istället leder till effektiva strategiska beslut. Det innebär att 

antagandet om att en variation av män och kvinnor i ledningsgruppen leder till mindre effektiva 

beslut inte stämde och inte heller stämmer överens med tidigare forskning (Lizarraga, m.fl., 2007) 

(Tabell 4.4). 

 

Kontrollvariabeln, antal ledningsmedlemmar, som användes i modellen visade sig också vara 

signifikant (0,136*). Det negativa värdet betyder att antal ledningsmedlemmar har en negativ 

påverkan på effektiva beslut. Det innebär att ju fler medlemmar det finns i ledningsgruppen, desto 

mindre effektiva beslut. De resterande oberoende variablerna, det vill säga ålder samt antal år i 

ledningen som faller under kategorin erfarenhet tillsammans med variabeln erfarenhet av andra 

branscher är i första modellen negativa men inte signifikanta. Det innebär att det inte går att dra 

några slutsatser om dessa variabler, då det inte går att påvisa att demografisk mångfald i form av 

ålder och erfarenhet har en signifikant påverkan på effektiva strategiska beslut.  Resultatet är på så 

sätt inte i led med tidigare forskning som istället har påvisat negativa men signifikanta värden för 

ålderns och erfarenhetens effekt på effektiva strategiska beslut (Tihanyi, Ellstrand, Daily & Dalton, 

2000; Bantel, 1993; Wiersema & Bantel, 1992). Detta medför att hypotesen delvis kan accepteras, 

då resultaten kön, ursprung samt utbildning var i led med den första hypotesen, vilket innebär att 

demografisk mångfald i ledningsgruppen delvis associeras med mindre effektiva strategiska beslut.  

 

4.4.2 Modell 2 

Studiens andra hypotes var följande: 

  

Hypotes 2: Demografiska mångfald i ledningsgrupper associeras med strategiska beslut av hög 

kvalitet. – Accepteras delvis 

 

Den andra modellen avser den andra hypotesen i studien. Modellen stöds av F-värdet som är 

signifikant på 0,1-procentsnivån (4,516), vilket tyder på att regressionen är signifikant. Modellens 
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justerade R2 ligger på 0,334 och innebär att variationen i strategiska beslut av kvalitet förklaras 

med 33,4 % av variationerna i de oberoende variablerna (Pallant, 2016). De signifikanta oberoende 

variablerna på fem-procentsnivån som stöds av hypotesen i andra modellen var kön (1,251) och 

utbildning (1,237) (Tabell 4.4). Båda variablerna hade positiva värden som indikerar på att de har 

en positiv påverkan på strategiska beslut av kvalitet. Tolkningen är att större demografisk mångfald 

i form av män och kvinnor samt utbildningsnivåer i ledningsgrupper leder till högre kvalitet av de 

strategiska besluten. Resultatet stämmer överens med Smith, m.fl. (2006) och Awino (2013) 

antaganden om att demografisk mångfald i form av kön och utbildning leder till strategiska beslut 

av kvalitet.  

 

Kontrollvariabeln i modellen var densamma som för första modellen, det vill säga antal 

medlemmar i ledningsgruppen. Kontrollvariabeln var inte signifikant i modellen (-0,087) vilket 

leder till att det inte går att påvisa att ledningsgruppens storlek har en påverkan på strategiska beslut 

av kvalitet. Variablerna som inte stöds av den andra hypotesen är ålder, antal år i ledningen, 

erfarenhet i andra branscher samt ursprung. Ålder uppvisade ett positivt men inte signifikant 

betavärde medan resterande variabler uppvisade negativa betavärden men inte heller signifikanta i 

modellen (Tabell 4.4). Det är således inte möjligt att dra några slutsatser kring hur dessa variabler 

påverkar strategiska beslut av kvalitet, vilket inte är i led med tidigare studier som påvisat att 

variablerna har en signifikant positiv effekt på strategiska beslut av kvalitet (Goll, Sambharya & 

Tucci, 2001; Awino, 2013). Det finns på så sätt delvis stöd för andra hypotesen och därför 

accepteras den också delvis, då det visade sig att kön och utbildning var i led med den andra 

hypotesen. Det innebär att demografisk mångfald i ledningsgrupper till en viss del associeras med 

strategiska beslut av hög kvalitet.  
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5. Diskussion och slutsats 

Avsikten med studien var att undersöka om demografisk mångfald i toppledningsgrupper leder till 

strategiska beslut av kvalitet samt effektiva strategiska beslut, där kvalitet och effektivitet är 

beroende faktorer. Studien koncentrerade sig på ledningsgrupper i First North bolag på den svenska 

marknaden. För att utföra studien har Upper Echelon Theory använts för att studera 

ledningsgruppernas demografiska karaktärsdrag och dess påverkan på de strategiska besluten. 

Avsikten med detta kapitlet är att föra en diskussion kring studiens viktigaste resultat och på så sätt 

bidra till att förklara vilka oberoende variabler som påverkar effektivitet och kvalitet inom 

ledningsgrupper med demografisk mångfald, enligt studiens forskningsfråga och forskningssyfte.  

5.1 Demografisk mångfalds påverkan på effektiva strategiska beslut 

Studiens regressionsanalys har indikerar att en del oberoende variabler av demografisk mångfald 

har en negativ påverkan på effektiviteten av strategiska beslut som ledningsgruppen i dynamiska 

företag fattar. De demografiska karaktärsdragen, ursprung och utbildning, har i studien en negativ 

påverkan på effektiva strategiska beslut vilket är i led med tidigare forskning som påvisar att 

demografisk mångfald i form av ursprung samt utbildning i ledningsgrupper påverkar effektiva 

strategiska beslut negativt (Tsui & O’Reilly, 1989; Hambrick, m.fl. 1996).  

 

Mångfald i form av ursprung inom ledningsgruppen visade sig ha en negativ påverkan på 

effektivitet av strategiska beslut. I tidigare studier har det förklarats att mångfald i form av ursprung 

inom ledningsgrupper är mindre effektiv till följd av framförallt kommunikationsbrister (Jackson, 

m.fl. 2003). En potentiell förklaring till vad kommunikationsbristen i en mångfaldig grupp i form 

av ursprung kan bero på är att medlemmarna har skilda åsikter. De skilda åsikterna resulterar i att 

besluten drar ut på tiden och på så sätt påverkar effektiviteten (Milliken & Martins, 1996). En annan 

viktig förklaring till att strategiska beslut bli mindre effektiva är den tidsmässiga svårigheten kring 

behandling av mycket information (Milliken & Martins, 1996). Resultatet kan förklaras utifrån 

tidigare forskning som menar att mångfaldiga grupper i form av ursprung finner svårigheter i 

bearbetandet av mycket information. En potentiell förklaring till det är många delade meningar 

kring vad som är viktigt för strategiska beslut (Milliken & Martins, 1996).  

 

Mångfald i form av olika utbildningsnivåer inom ledningsgruppen visade sig också ha en negativ 

påverkan på effektiviteten av strategiska beslut. Resultatet kan potentiellt förklaras utifrån vad 



 

38 

 

tidigare forskning hävdar om att demografisk mångfald i utbildning bidrar till mindre effektiva 

strategiska beslut (Pelled, 1996; Eisenhardt, 2008; Olson, m.fl., 2007; Tuggle, m.fl., 2010). 

Forskning menar att varierande utbildningsnivåer är sammankopplad med väl uttänkta, mer 

varierande perspektiv och mer övervägande, vilket kräver bearbetning och tid och därför leder till 

mindre effektiva strategiska beslut. Tuggle m.fl., (2010) menar att ledningsmedlemmar med 

bredare variation av utbildningsnivåer fattar mindre effektiva beslut då de samlar så mycket 

information som möjligt för bearbetning inför beslutfattandet, vilket inte alltid är relevant samt är 

tidskrävande (Eisenhardt, 2008).  

 

Vidare visar studiens regressionsanalys att kön har en positiv påverkan på effektiva strategiska 

beslut. Det innebär att antagandet om att mångfald i form av kön bland ledningsmedlemmarna leder 

till mindre effektiva beslut inte stämde och inte heller stämmer överens med tidigare forskning som 

visat på en sämre kommunikation på grund av en större variation av män och kvinnor i en 

ledningsgrupp (Lizarraga, m.fl., 2007). Forskningen menar på att män och kvinnor finner 

svårigheter i att komma fram till ett beslut då de fokuserar på olika saker, vilket innebär 

långsammare beslutfattandet (Lizarraga, m.fl., 2007). Kvinnor tenderar att fokusera på osäkerheter 

samt dynamiken som finns i gruppen (Lizarraga, m.fl., 2007), medan män istället fokuserar mer på 

målet med strategiska beslut (Lizarraga, m.fl., 2007). Att resultatet i studien visar att en variation 

av män och kvinnor inte leder till mindre effektiva beslut kan potentiellt bero på att Sverige är ett 

jämställt land där gapet mellan kön har planats ut och inte utgör ett problem i arbetslivet längre. På 

så sätt kan vårt resultat istället tolkas som att det istället fungerar att vara heterogena i form av kön 

när det kommer till effektiva strategiska beslut.  

 

Resterande oberoende variabler, ålder och erfarenhet, har inte en signifikant påverkan på effektiva 

strategiska beslut i studien. Resultatet är följaktligen inte i led med tidigare forskning som istället 

har påvisat negativa och signifikanta värden för ålderns och erfarenhetens påverkan på effektiva 

strategiska beslut (Tihanyi, m.fl. 2000; Bantel, 1993; Wiersema & Bantel, 1992). Tidigare 

forskning menar att mångfald i form av ålder fördröjer beslutfattandet då en kombination av äldre 

och yngre medlemmar skapar friktion i anknytning till hur beslut ska fattas. Detta då de äldre 

medlemmar är fokuserade på analysarbetet, medan de yngre medlemmar är öppna för förändring 

samt att de är mer riskbenägna (Hambrick & Mason, 1984). Vidare visade även erfarenhet en icke 

signifikant påverkan vilket inte stämde överens med tidigare forskning. Tidigare studier menar att 

mångfald i form av erfarenhet är mindre effektiv till följd av oenigheter kring hur beslutet ska fattas 
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av medlemmar.  Detta då medlemmarna med mindre erfarenhet är innovativa och har ett behov av 

visa sig ambitiösa. Däremot medlemmar med mer erfarenhet tenderar vara risks aversa (Kor, 2006). 

Sammanfattningsvis kommer en mer heterogen ledningsgrupp i form av ursprung och utbildning 

påverka effektiva strategiska beslut på ett negativt sätt. Att resultaten inte var signifikant i studien 

kan potentiellt bero på att kunskap och information är tillgängligt på ett annat sätt idag. Kunskapen 

som äldre eller mer erfarna ledningsmedlemmar besitter går att utveckla och erhålla snabbare idag, 

särskilt i bolag som befinner sig i en tillväxtfas där förändringar och nyskapelser sker konstant.  

 

Avslutningsvis har mångfald i form av utbildning och ursprung en negativ påverkan på effektiva 

strategiska beslut, vilket innebär att ju större variation av utbildningsnivåer och ursprung bland 

medlemmarna desto mindre effektiva beslut i ett tillväxtbolag. Kön däremot har en positiv 

påverkan vilket betyder att en variation av män och kvinnor leder till mer effektiva beslut i 

ledningsgruppen i ett tillväxtbolag. Resultaten i studien kring effektiva strategiska beslut bidrar till 

ökad kunskap om hur demografisk mångfald i ledningsgrupper i tillväxtbolag påverkar 

effektiviteten av de strategiska besluten. Resultatet i första modellen är till nytta för tillväxtbolag 

som funderar på att tillsätta en ledningsgrupp, eftersom effektiva strategiska beslut är viktigt i ett 

snabbväxande bolag för att hinna anpassa sig efter förändringar och på så sätt göra goda framsteg 

(Eisenhardt, 2008). Vidare är resultatet även till nytta för potentiella investerare som vill investera 

i ett tillväxtbolag med en ledningsgrupp med bättre förutsättningar till att fatta effektiva strategiska 

beslut som kan öka bolagets framgång.  

 

5.2 Demografisk mångfalds påverkan på strategiska beslut av kvalitet 

Genom vägledning av ”The Upper Echelon Theory”, som innebar att studera en ledningsgrupps 

demografiska karaktärsdrag för att undersöka dess påverkan på strategiska beslut (Hambrick & 

Mason, 1984), studerades demografisk mångfald i ledningsgrupper i tillväxtbolag som är listade 

på First North och dess påverkan på strategiska beslut av kvalitet. Regressionsanalysen i studien 

har påvisat att en del av de studerande demografiska karaktärsdragen påverkar kvaliteten på de 

strategiska besluten. Demografisk mångfald i form av kön och utbildning har visat sig ha en positiv 

påverkan på strategiska beslut av kvalitet och är i led med tidigare forskning kring demografisk 

mångfald (Dwyer, m.fl., 2003; Awino, 2013).  
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En potentiell förklaring för att kön påverkar strategiska beslut av kvalitet är att män och kvinnor i 

en ledningsgrupp bidrar till perspektiv från olika synvinklar. De olika perspektiven som framgår 

av en mångfaldig ledningsgrupp i form av kön förbättrar problemlösningen eftersom de olika 

perspektiven som skapas leder till att mer information bearbetas och att fler alternativ utvärderas 

(Dwyer, m.fl., 2003). För att skapa strategiska beslut av hög kvalitet är det på så sätt viktigt för 

ledningsgruppen att identifiera större problemområden och samla mycket information för att 

undvika svårigheter under beslutsfattandet som potentiellt kan försämra kvaliteten (Schweiger, 

m.fl, 1986). En central del är även att utbyta perspektiv och diskutera dessa för att skapa fler 

möjliga alternativ som i sin tur bidrar till högre kvalitet av de strategiska besluten (Hurt & Abebe, 

2015; Ben-Amar, m.fl, 2013; Dooley & Fryxell, 1999; Amason, 1996)  

  

En bredare variation av utbildningsnivåer bland ledningsmedlemmarna visade sig också ha en 

positiv påverkan på strategiska beslut av kvalitet. Resultatet kan potentiellt förklaras utifrån vad 

tidigare forskning hävdar om att demografisk mångfald i form av utbildning bidrar till strategiska 

beslut av högre kvalitet (Cambrea, m.fl. 2017; Bantel, 1992; Wiersema & Bantel, 1992). Resultatet 

kan eventuellt bero på att de olika nivåerna av utbildning bidrar till innovation genom varierande 

kompetenser och kunskaper, vilket enligt Bantel & Jackson (1989) är bra för att formulera 

strategiska beslut av kvalitet. Medlemmarnas olika insikter som skapats av olika utbildningsnivåer 

bidrar även till fler perspektiv och en större informationssamling inför beslutstagandet (Cambrea, 

m.fl. 2017).  Strategiska beslut av högre kvalitet skapas enligt Hurt & Abebe (2015) genom 

varierande perspektiv som alstras genom innovativt tänkande och grundliga diskussioner mellan 

medlemmarna.  

 

Ålder visade sig inte vara signifikant av modellen vilket inte stöds av tidigare forskning som påvisat 

positiva och signifikanta resultat (Goll, m.fl., 2001). Mahadeo, m.fl. (2012) beskriver att olika 

åldrar bland medlemmarna genererar högre kvalitet eftersom medlemmarna kompletterar varandra 

med aktuell information, nytänkande och fler perspektiv. Båda variablerna för erfarenhet, det vill 

säga antal år i ledningen samt erfarenhet i andra branscher visade inte heller signifikanta resultat 

vilket gör att inga slutsatser kan dras kring erfarenhetens påverkan på strategiska beslut av kvalitet. 

Resultatet stöds inte heller av tidigare forskning som istället kommit fram till att erfarenhet har en 

positiv signifikant påverkan på strategiska beslut av kvalitet (Awino, 2013). Tidigare forskning 

menar att olika nivåer av erfarenhet innebär olika sätt att angripa och lösa problem, vilket främjar 

kvaliteten av de strategiska besluten (Wu, m.fl. (2017). Även ursprung i studien visade sig inte vara 
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signifikant vilket gör att inga slutsatser kring dess påverkan kan dras i analysen. Resultatet i studien 

stöds på så sätt inte av tidigare forskning kring hur ursprung påverkar strategiska beslut av kvalitet 

(Milliken & Martins, 1996). Forskarna hävdar att medlemmar med olika bakgrunder i form av 

ursprung bidrar till fler alternativ och olika perspektiv vid beslutsfattandet som ökar kvaliteten 

(Milliken & Martins, 1996). En potentiell förklaring till varför ålder och erfarenhet inte var 

signifikant i studien kan bero på att information sprids snabbare på grund av utvecklad teknologi 

vilket gör informationen mer tillgängligt och lätthanterligt för alla vid samlande och utvärdering. 

Sedan kan en potentiell förklaring till varför ursprung inte var signifikant först och främst bero på 

att variationen av ursprung var låg i ledningsgrupperna. Det kan innebära att de medlemmarna med 

varierande ursprung inte delar med sig av sina åsikter och perspektiv eftersom de håller tillbaka på 

grund av att de känner sig som en minoritet i gruppen. Det leder till minskade diskussioner och 

färre varierande perspektiv som annars hade bidragit till en högre kvalitet. 

 

En förutsättning för att de strategiska besluten ska vara av högre kvalitet i ett tillväxtbolag är att 

demografisk mångfald i ledningsgruppen i termer av kön och utbildning påverkar de strategiska 

besluten positivt vilket genererar högre kvalitet. Genom att ha en mer heterogen ledningsgrupp i 

form av en variation av män och kvinnor med olika utbildningsnivåer kan dessa medlemmar skapa 

värde för organisationen genom att fatta strategiska beslut av högre kvalitet (Hamde, 2008), vilket 

är viktigt för tillväxtbolagens framgång (Knight, m.fl., 1999). Studiens resultat kan vara av värde 

för tillväxtbolag som planerar att tillsätta nya ledningsmedlemmar. En variation av kön och 

utbildning visade sig ha en positiv påverkan vilket kan fungera som en vägledning till en 

ledningsgrupp som fattar strategiska beslut av kvalitet. Eftersom kvaliteten av de strategiska 

besluten är viktigt för företagens framgång, är det därför av stor vikt för företag i en tillväxtfas att 

fatta strategiska beslut av kvalitet för att vara konkurrenskraftiga (Knight, m.fl., 1999). Genom att 

exempelvis anställa fler kvinnor i ledningsgruppen som till största del består av män eller vice 

versa. Även genom att anställa individer med andra utbildningsnivåer, än den vanligaste 

utbildningsnivån som förekommer i ledningsgruppen, leder till högre kvalitet av de strategiska 

besluten för tillväxtbolag. Vidare kan det även som tidigare nämnt vara av vikt för investerare att 

investera i ett tillväxtbolag som har möjligheter i att fatta strategiska beslut av högre kvalitet som 

i sin tur kan gynna företagets framtidsutsikter. 
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5.3 Kontrollvariabelns påverkan 

Kontrollvariabeln, antal ledningsmedlemmar, visade ett negativt men signifikant värde vid 

effektiva strategiska beslut. Det negativa värdet tyder på att antal ledningsmedlemmar har en 

negativ påverkan på effektiva strategiska beslut. Det innebär desto fler medlemmar det finns inom 

ledningsgruppen, desto mindre effektiva strategiska beslut kommer fattas. Tidigare studier visar på 

att ledningsgruppens storlek påverkar beslutfattandet (Olson, m.fl., 2007), detta då större grupper 

innebär större tröghet, vilket gör beslutfattandet långsammare (Carmeli & Schaubroeck, 2006). 

Kontrollvariabeln, antal ledningsmedlemmar, visade en avsaknad av signifikant påverkan på 

strategiska beslut av kvalitet. Detta går emot tidigare forskning som menar att ju fler medlemmar i 

ledningsgruppen innebär fler perspektiv och på så sätt ökar kvalitén av strategiska beslut (Carmeli 

& Schaubroeck, 2006).  

 

5.4 Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om demografisk mångfald inom ledningsgrupper ledder till beslut 

av kvalitet samt effektiva beslut. Studien hare koncentrerat sig på ledningsgrupper i First North 

bolag på den svenska marknaden. Resultatet från studien visade att en del variabler av demografisk 

mångfald påverkar kvaliteten av strategiska beslut samt effektiviteten av strategiska beslut i 

tillväxtbolag, och att andra inte har någon påverkan. Undersökningen visade att ursprung och 

utbildning i heterogena ledningsgrupper har negativ påverkan på effektivitet i dynamiska företag. 

Andra variabler av demografisk mångfald, det vill säga ålder och erfarenhet, har däremot ingen 

påverkan på effektiviteten av strategiska beslut. Dock visades i studien istället att mångfald i form 

av kön ökar effektiviteten, vilket gick emot studiens hypotes. Vidare visade studiens resultat att ju 

större demografisk mångfald i form av män och kvinnor samt utbildningsnivåer i ledningsgrupper 

desto högre grad av kvalitet på de strategiska besluten. Resultatet från studiens kontrollvariabel har 

visat att desto fler medlemmar det finns inom ledningsgruppen, desto mindre effektiva strategiska 

beslut kommer fattas. Dock visade kontrollvariabeln ingen påverkan på strategiska beslut av 

kvalitet.  
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5.5 Bidrag och implikationer 

Studien genomfördes för att förklara den demografiska mångfaldens påverkan på strategiska beslut 

i ledningsgrupper för bolag som är listade på First North. Studiens fokus var hur demografiska 

karaktärsdrag i form av kön, ålder, erfarenhet, ursprung samt utbildning påverkade hur effektiva 

de strategiska besluten var samt om de var av hög kvalitet med stöd av the Upper Echelon Theory. 

I teoriavsnittet främjar studien på så sett The Upper Echelon Theory, vilken antyder att 

ledningsgruppernas egenskaper, särskilt de demografiska, kan påverka det strategiska 

beslutsfattandet. Med hjälp av teorin och tidigare forskning har studien undersökt de demografiska 

karaktärsdragens påverkan på effektiva strategiska beslut samt strategiska beslut av kvalitet till 

skillnad från tidigare studier som har fokuserat på det resultatet i organisationen. Tidigare forskning 

har undersökt hur ledningsgruppers demografiska karaktärsdrag influerar de strategiska besluten 

som i sin tur har en påverkan på resultatet. Eftersom de strategiska besluten leder till resultat i 

organisationer (Hambrick & Mason, 1984) är det viktigt att studera vilka faktorer i demografisk 

mångfald som utgör effektiva strategiska beslut samt strategiska beslut av kvalitet.  

 

Den aktuella studien bidrar till litteraturen genom att bekräfta de motstridiga resultaten om hur 

demografisk mångfald i ledningsgruppen påverkar strategiska beslut (Umans, 2012), vilket 

ytterligare bidrar till debatter i litteraturen kring ämnet som ett ”dubbeleggat svärd”. Studien visar 

på att de studerade demografiska karaktärsdragen i ledningsgruppen inte alla har en betydelsefull 

påverkan på effektiva strategiska beslut samt strategiska beslut av kvalitet. De karaktärsdrag som 

studien kan konstatera har en negativ påverkan och på så sätt bidrar till teorin är mångfald i form 

av ursprung samt utbildning. Vidare bidrar studien till debatterna kring de delade meningarna om 

hur mångfald i form av kön påverkar strategiska beslut, som i studien visade sig ha en positiv 

påverkan på effektiva strategiska beslut. Studien bidrar även till teorin genom att påvisa att 

demografisk mångfald i form av kön och utbildning har en positiv påverkan på strategiska beslut 

av kvalitet i ledningsgrupper.   

 

Studien kan även bidra med samhälleliga bidrag. Sverige är ett av de mest jämställda länderna i 

världen, vilket innebär att de lägger stor vikt vid jämlikhet och rättigheter. Studien kan på så sätt 

bidra med en påminnelse till samhället och arbetsgivare, om vikten av att ha en jämlik 

ledningsgrupp. Kön var exempelvis en av de demografiska karaktärsdrag som visade sig ha en 

positiv påverkan på både effektiva strategiska beslut samt beslut av kvalitet. Många av de studerade 

ledningsgrupperna i bolagen på First North bestod till största del av män. Det kan vara en indikation 



 

44 

 

på att det behövs en större variation av män och kvinnor i ledningsgruppen eftersom det gynnar 

effektiviteten samt kvaliteten av det strategiska beslutsfattandet.  

 

5.6 Begränsningar och förslag på framtida forskning 

Ämnet i studien är som tidigare nämnt väldigt omdiskuterat och studerat, trots det finns det fler 

intressanta faktorer att tillägga för framtida forskning. En begränsning i studien har varit tidsbristen 

och studiens omfattning och på så sett har en del aspekter, värda att undersökas, utelämnats. På så 

sätt är en av rekommendationerna för framtida forskning inom ledningsgrupper att möjligtvis 

replikera studien och istället använda andra karaktärsdrag som är mer fokuserade på 

personlighetsdrag, så som flexibilitet, nätverksförmåga, prestationsförmåga samt målfokusering. 

Då dessa karaktärsdrag kan anses vara bidragande faktorer till de strategiska besluten.  

 

En annan begränsning i studien har varit att ledningsgrupperna i bolagen på First North haft en låg 

variation av mångfald i exempelvis ursprung. Den låga variationen av mångfald i ursprung har 

gjort att resultatet har blivit begränsat vilket även kan beror på för få observationer per variabel. 

Rekommendationen inför framtida forskning är därför att försöka öka antalet respondenter. 

Forskning rekommenderar 10 observationer per variabel (Miller & Kunce, 1973), dock menar 

andra forskare att det även går att dra slutsatser med minst fem observationer per variabel (Hair, 

Black, Babin, Anderson, & Tatham, 1998), vilket studien har utgått ifrån. Trots de få svaren, 

representerar studien cirka 19 % av populationen.  

 

Ytterligare en begränsning i studien var att bolagen på First North som valdes att studeras hade inte 

tillräckligt med variation i de oberoende variablerna vilket även begränsat resultatet. Det kan dels 

bero på att bolagen på First North är verksamma i olika branscher, med olika nivåer av demografisk 

mångfald. En annan rekommendation är därför att applicera studien i andra branscher eller en 

specifik bransch. Särskilt intressant hade det varit i branscher där det råder en bredare demografisk 

mångfald, i termer av kön, ålder, erfarenhet, utbildning samt ursprung, i ledningsgruppen. Exempel 

på branscher att studera är matindustrin eller modeindustrin då dessa marknader också är utsatta 

för snabba förändringar.  

 

Tidigare forskning har fokuserat på att studera demografisk mångfald utifrån en gemensam 

kategori, det vill säga genom att slå ihop de demografiska karaktärsdragen i en kategori (Gachugu, 
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Awino, Iraki, & Machuki, 2019; Murray, 1989). Vår studie visar däremot att demografisk mångfald 

bör separeras och studeras individuellt för att underlätta analysarbetet och för att få ett mer konkret 

resultat. Vilket är en rekommendation inför framtida forskning. 
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Bilaga 4 – Tabeller 

 

 

Tabell 4.1: Beskrivande statistik
Variabler Min Max Medelvärde Std. Avvikelse

Antal ledningsmedlemmar 2.00 11.00 5.0328 1.87054

Kön .00 1.00 .3292 .29722

Ålder .58 16.97 6.9576 3.76865

Antal år i ledningen .00 7.81 2.4785 1.81530

Erfarenhet i andra branscher .00 1.00 .8197 .22500

Ursprung .00 1.00 .3152 .28951

Utbildningsnivå .00 1.00 .5636 .29130

Effektiva strategiska beslut 3.00 6.25 4.5724 .87817

Strategiska beslut av kvalitet 3.33 6.89 5.2375 1.04643
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Tabell 4.2: Chronbach's alpha

Effektiva strategiska beslut Mått

1) Vi hann alltid diskutera klart det som fanns 

på mötesagendorna inom utsatta mötestider

2) Vi la alltid stor vikt vid att ta snabba beslut 

under beslutstagandet

3) Vi samlade alltid färsk information inför 

beslutstagandet 

4) Diskussionerna baserades alltid på aktuell 

information under beslutstagandet 

5) Vi behövde alltid komplettera med 

information under beslutstagandet 

6) Alla var löpande överens kring underlag för 

beslutstagandet som diskuterades under 

mötenas gång 

7) Alla bidrog alltid med sina åsikter och 

preferenser vid beslutstagande 

8) Under mötena uppstod alltid konflikter kring 

beslutstagandet

Antal: 8

Alpha: .701

Strategiska beslut av kvalitet Mått

1) Alla samlade alltid mycket information inför 

beslutstagandet

2) Allas insamlade underlag diskuterades alltid 

under beslutstagandet

3) Vi kunde alltid i ett tidigt stadium fastställa 

bakomliggande problem under beslutstagandet

4) Alla bidrog alltid med olika perspektiv under 

beslutstagandet

5) Alla bidrog alltid med innovativa perspektiv 

under beslagtagandet

6) Allas perspektiv diskuterades alltid under 

beslutstagandet

7) Alla utvecklade alltid många olika 

handlingsalternativ inför beslutstagandet   

8) Vi brukade alltid överväga flera olika 

alternativ under beslutstagandet  

9) Allas alternativ och förslag togs alltid till 

beaktning under beslutstagandet

Antal: 9

Alpha: .812
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Tabell 4.3: Pearsons Korrelationskoefficient

Variabler Kön Ålder
Antal år i 

ledningen

Erfarenhet i 

andra 

branscher

Ursprung
Utbildnings

nivå

Antal 

ledningsmed

lemmar

Effektiva 

(strategiska 

beslut)

Kvalitet 

(strategiska 

beslut)

Kön

Ålder -.011

Antal år i ledningen -.175 .009

Erfarenhet i andra

branscher
-.032 .150 -.171

Ursprung .389** .164 -.054 .059

Utbildningsnivå .231 -.034 .254† -.012 .038

Antal 

ledningsmedlemmar
.077 .074 .183 .061 -.003 .245†

Effektiva (strategiska

beslut)
.165 -.195 -.049 -.185 -.200 -.170 -.258*

Kvalitet (strategiska .438** .064 -.271† -.194 .136 .491** -.289* .089

Not: ***p<0.001;

**p<0.01; *p<0.05;

†p<0.10

Tabell 4.4: Multivariat regressionsanalys
 Modell 1 Modell 2

Effektiva

_beslut

Kvalitet_

beslut

Variabler B Std.Error B Std.Error 

Kön 1.093* .453 1.251* .477

Ålder -.038 .032 .019 .034

Antal år i ledningen -.032 .069 -.074 .073

Erfarenhet i andra branscher -.714 .542 -.844 .571

Ursprung -.918* .450 -.078 .474

Utbildningsnivå -1.037* .436 1.237* .460

Antal ledningsmedlemmar -.136* .067 -.087 .071

Constant 6.640*** .723 5.398*** .762

F-value 2.555* 4.516***

Adj. R2 .182 .334

SER .81759 .86172

VIF value, highest 1.327 1.327

n=50 n=50

Note: ***p<0.001; **p<0.01;

*p<0.05; †p<0.1
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