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Sammanfattning 

Titel: Strategidiversifiering och organisatorisk prestation i vinstdrivande och icke-

vinstdrivande organisationer. En kvantitativ undersökning av ridsportorganisationer i 

Sverige och Finland. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Elin Andersén 

Handledare: Catherine Lions  

Datum: 2018 - maj 

Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra vinstdrivande och icke-vinstdrivande 

organisationer avseende hur strategidiversifiering påverkar den upplevda organisatoriska 

prestationen. 

Metod: Studien antar en positivistisk forskningsfilosofi och har en hypotetisk-deduktiv 

ansats. Studien har en tvärsnittsdesign och är komparativ. Studien har använt sig av 

primärdata som samlats in genom 1963 utskickade enkäter, varvid 214 returnerats och 

analyserats i statistikprogrammet SPSS.  

Resultat & Slutsats: Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader i 

strategidiversifiering mellan PO och NPO. Studien visar även att det finns signifikanta 

skillnader mellan PO och NPO i den finansiella och kundinriktade dimensionen av 

organisatorisk prestation, men i övrigt skiljer sig inte den organisatoriska prestationen 

mellan organisationsformerna. Resultatet visar även att det inte finns ett samband mellan 

strategidiversifiering och organisatorisk prestation.  

Examensarbetets bidrag: Studien har bidragit teoretiskt genom att ge ytterligare 

kunskap om PO och NPO avseende strategidiversifiering. Studien har även bidragit 

genom att invända mot tidigare forskning avseende den organisatoriska prestationen i PO 

och NPO ur ett multidimensionellt perspektiv. Studien har även givit insikt om en ny 

infallsvinkel avseende strategidiversifieringens påverkan på den organisatoriska 

prestationen genom jämförelse mellan PO och NPO och användandet av organisatorisk 

prestation i flera dimensioner. Praktiskt har studien bidragit genom att öka förståelsen för 

konkurrens mellan organisationsformer i ridsportbranschen. 

Förslag till fortsatt forskning: För vidare forskning föreslås att genomföra liknande 

studier inom andra branscher, men även i andra länder. För att undersöka relationen 

mellan strategidiversifiering och organisatorisk prestation kan framtida studier undersöka 

relationen över tid. Genom att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod 

rekommenderas vidare studier att undersöka hur förändring av 

strategidiversifieringsgraden i en organisation påverkar den organisatoriska prestationen.  

Nyckelord: NPO, icke-vinstdrivande organisationer, PO, vinstdrivande organisationer, 

ridsportbranschen., strategidiversifiering, organisatorisk prestation. 



 

 

Abstract 

Title: Strategy diversification and organizational performance in for-profit and non-profit 

organizations. -A quantitative survey of equestrianorganizations in Sweden and Finland. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Elin Andersén 

Supervisior: Catherine Lions  

Date: 2018 - may 

Aim: The purpose of this study is to compare for-profit and non-profit organizations 

regarding how strategy diversification affects the perceived organizational performance.  

Method: The study assumes a positivistic research philosophy and has a hypothetical-

deductible approach. The study has a cross-sectional design and is comparative. The study 

has used primary data collected by 1963 sent out questionnaires, with 214 returned and 

analyzed in the statistical program SPSS. 

Result & Conclusions: The result shows that there are significant differences in strategy 

diversification between PO and NPO. The study also shows that there are significant 

differences between PO and NPO in the financial and customer-oriented dimension of 

organizational performance, but otherwise, the organizational performance does not 

differ between the organizational forms. The result also shows that there is no link 

between strategy diversification and organizational performance. 

 

Contribution of the thesis: The study has contributed theoretically by providing further 

knowledge of PO and NPO regarding strategy diversification. The study has also 

contributed by objecting to previous research regarding the organizational performance 

of PO and NPO from a multidimensional perspective. The study has also provided insight 

into a new approach to the impact of strategy diversification on organizational 

performance through comparison between PO and NPO and the use of organizational 

performance in several dimensions. Practically, the study has contributed by increasing 

understanding of competition between organizational forms in the equestrian industry. 

 

Suggestions for further research: For further research, it is proposed to conduct  similar 

studies in other sectors, but also in other countries. To investigate the relationship between 

strategy diversification and organizational performance, future studies can study the 

relationship over time. By using a qualitative survey method, studies are also 

recommended to examine how change in strategy diversification in an organization 

affects organizational performance. 

 

Key words: NPO, non-profit organizations, PO, for-profit organizations, equestrian 

industry, strategy diversification, organizational performance. 
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1. Inledning 

I det första kapitlet presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion följt av 

studiens syfte. Kapitlet avslutas med en avgränsning till en specifik bransch samt studiens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

Konceptet strategi är ett brett begrepp som undersökts och utvecklats över tiden. Redan 

tidigt framhävde Chandler (1962) och Ansoff (1965) att strategi är ett resultat av planering 

och analys. Begreppet utvecklades när Mintzberg (1978) presenterade hur strategier kan 

användas för att skapa kontinuerlig utveckling i en organisation.  Porter (1980) 

presenterar att det genom planering och analys av strategier är möjligt att skapa en 

konkurrensfördel i en organisation, vilket kan ske genom att diversifiera strategin.  

De grundläggande idéerna om diversifiering härstammar från diversifieringsteorin 

Modern Portföljteori som tagits fram av Nobelprisvinnaren Harry Markowitz. De 

grundläggande tankarna bygger på att sprida risker och på detta sätt reducera den totala 

risken och optimera avkastning. Dessa grundläggande idéer förekommer även i 

strategidiversifiering i enlighet med Lubatkin och Chatterjee (1994). Ansoff (1957) 

menar att till skillnad från diversifieringsteorin där tillgångar diversifieras så handlar 

strategidiversifiering om att diversifiera marknader och produkter. Barbieri och Mahoney 

(2009) beskriver att strategidiversifiering kan verka i form av att tillämpa olika 

verksamheter. Drivkrafterna bakom strategidiversifiering i form av olika 

verksamhetsområden är att skapa nya marknadsmöjligheter och möjliggöra expansion av 

den befintliga verksamheten, men det kan även användas för att undvika konkurs (ibid). 

För att förstå i hur stor grad en organisations strategidiversifiering är så presenterar 

Rumelt (1974) strategidiversifieringen i form av tre affärsstrategier; the single business 

strategy, the related business strategy och the unrelated business strategy. Dessa strategier 

utgår från hur verksamheten är fördelad i en huvudsaklig kärnverksamhet (the single 

business strategy), verksamhet som är relaterad till kärnverksamheten (the related 

business strategy) eller verksamhet som är orelaterad till kärnverksamheten (the unrelated 

business strategy). Strategidiversifieringsgraden är ett intressant område inom tidigare 

forskning på grund av att den kan påverka den organisatoriska prestationen enligt Palich, 

Cardinal och Miller (2000). 
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För att uppnå de verksamhetsmål som finns i en organisation behövs en effektiv styrning 

enligt O’Boyle och Hassan (2014) samt Hall och O´Dwyer (2017). Detta är möjligt genom 

att följa en tydlig strategi för verksamheten. I tidigare forskning har relationen mellan 

strategidiversifiering och prestation undersökts. Shayne (2005) menar att relationen är 

komplex vilket gör det till ett intressant forskningsområde. Tidigare forskning förespråkar 

att enligt teorin skulle en relaterad affärsstrategi innebära ekonomiska fördelar, men 

praktiska exempel ger tvetydiga resultat (ibid). 

Madella, Bayle och Tome (2005) menar att prestation är associerat med effektivitet av att 

uppnå olika verksamhetsmål samt resultat utgående från intäkter och utgifter i en 

organisation. Men att enbart mäta organisatorisk prestation ur ett finansiellt perspektiv 

har kritiserats av Baruch och Ramalho (2006), eftersom det medför en ensidig bild av 

organisationens verklighet. För att möta kritiken menar Bayle och Robinson (2007) att 

det är möjligt att mäta prestation ur flera olika dimensioner än enbart det finansiella. 

Dessutom påvisar Herman och Renz (1999) samt Winand, Zintz, Bayle och Robinson 

(2010) att organisatorisk prestation är multidimensionell och kräver såväl finansiella som 

icke-finansiella mått. För att möta kraven avseende organisatorisk prestation som en 

multidimensionell helhet presenterar Nowy, Wicker, Feiler och Breuer (2015) den 

organisatoriska prestationen ur 4 olika dimensioner; den finansiella, den kundorienterade, 

den strategiska och den produktinriktade dimensionen. 

Den finansiella dimensionen beskrivs i enlighet med Furubotn och Richter (2005) som 

hur väl en organisations tillgångar förvaltas och används på ett effektivt sätt. Den 

kundorienterade dimensionen eftersträvar att kunna anpassa organisationens verksamhet 

och produkter efter kundens förväntningar (Kaplan & Norton, 1992). Vidare representerar 

det produktinriktade perspektivet användarens uppfattning om kvaliteten på företagets 

produkter, tjänster och rykte enligt Jack och Powers (2015). Slutligen handlar den 

strategiinriktade dimensionen om vad en organisation avser att uppnå men även vad 

organisationen avser att göra, och inte beslutar att göra (Kaplan, 2001). 

Nowy et al. (2015) undersöker hur den organisatoriska prestationen skiljer sig mellan 

vinstdrivande organisationer, for-profit organizations (PO) och icke-vinstdrivande 

organisationer, non-profit organizations (NPO). Att jämföra icke-vinstdrivande 

organisationer med vinstdrivande organisationer är intressant då de verkar inom samma 

bransch på grund av uppstådd konkurrens mellan organisationsformerna enligt Hansmann 
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(1986), Rojas (2000) samt Schiff och Weisbrod (1991). Detta kan bland annat förekomma 

i vården, men även inom sportbranscher. 

Icke-vinstdrivande organisationer har visat sig vara ett intressant forskningsområde på 

grund av dess komplexitet avseende intressenter, organisationsstrukturer, 

finansieringsformer, det ideella arbetet likväl uppgiften som arbetsgivare samt dess 

samhällspåverkan enligt Hall och O´Dwyer (2017). En icke-vinstdrivande organisation 

(NPO) skiljer sig på flera plan från en vinstdrivande organisation (PO). Moore (2000) 

beskriver att en vinstdrivande organisation strävar efter att maximera aktieägarnas 

avkastning vilket är möjligt ur ett långsiktigt perspektiv genom kundorientering och 

lojalitet. Den icke-vinstdrivande organisationens strävan menar Moore (2000) innebär att 

uppnå ett verksamhetsmål i enlighet med medlemmarnas och övriga intressenters 

förväntan. 

De huvudsakliga intäktskällorna för att uppnå de normativa organisatoriska målen skiljer 

sig beroende på organisationsform. Von Schnurbein och Fritz (2017) menar att icke-

vinstdrivande organisationer generellt finansieras av donationer från privatpersoner och 

företag, statliga och kommunala bidrag, intäkter från den organisatoriska verksamheten 

samt intäkter från investeringar. Medan Moore (2000) menar att de vinstdrivande 

organisationerna i huvudsak finansieras av intäkter från försäljning av produkter eller 

tjänster. Vidare presenterar Moore (2000) att det även existerar skillnader i 

prestationsmätning mellan organisationsformen då PO främst inriktas på att öka det egna 

kapitalet, medan NPO fokuserar på effektivitet av att uppnå verksamhetsmålen. På grund 

av de olika organisationsformernas struktur är det intressant att studera dess skillnader 

och likheter. 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns ett behov av att jämföra icke-vinstdrivande organisationer med vinstdrivande 

organisationer. Detta eftersom organisationsformerna kan verka som konkurrenter inom 

samma bransch, vilket motiverar jämförelse av prestation mellan NPO och PO enligt 

Hansmann (1986), Rojas (2000), Schiff och Weisbrod (1991) och Nowy et al. (2015). 

Men att enbart jämföra prestation i NPO och PO ur ett finansiellt perspektiv som inriktar 

sig på effektivitet kritiseras av Baruch och Ramalho (2006).  Detta beror på att det 

finansiella perspektivet ofta mäts utifrån vinstmaximering vilket gynnar vinstdrivande 

organisationer på grund av dess normativa målsättning men medför en missvisande 

jämförelse för icke-vinstdrivande organisationer. 
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Tidigare studier har gjorts för att undersöka om den organisatoriska prestationen skiljer 

sig mellan PO och NPO. Men enligt O’Boyle och Hassan (2014) har tidigare studier 

avseende organisatorisk prestation främst inriktat sig på prestationsinriktade mätsystem 

medan få studier inriktat sig på administrationens betydelse för att uppnå strategiska mål 

och en effektiv organisatorisk prestation. För att jämföra den organisatoriska prestationen 

i NPO och PO ur ett multidimensionellt perspektiv använder sig Nowy et al. (2015) av 

fyra perspektiv; det finansiella, det strategiska, det kundorienterade och det 

produktinriktade perspektivet. Resultatet visar att icke-vinstdrivande organisationer inte 

nödvändigtvis visar sämre organisatorisk prestation än vinstdrivande då flera perspektiv 

är mätbara (ibid). Studier har gjorts för att undersöka organisatorisk prestation i PO och 

NPO men Bayle och Robinson (2007) menar att det finns ett existerande forskningsgap 

avseende hur organisationer arbetar för att uppnå organisatorisk prestation. 

Zhu, Wang och Bart (2016) poängterar att det finns en brist på studier om strategi och 

dess samband med den organisatoriska prestationen inom NPO och PO. Vidare menar 

Zhu et al. (2016) att det finns existerande olikheter mellan NPO och PO och det 

strategiska beslutsfattandet. För att förstå skillnaderna mellan organisationsformerna och 

vilka strategier de använder för att uppnå organisatorisk prestation är det nödvändigt att 

se närmare på målsättningarna som finns bakom de olika organisationsformerna. Moore 

(2000) beskriver skillnaderna mellan målsättningen för organisationsformerna, där 

avkastning för aktieägare är målsättningen för PO och att uppnå verksamhetsmål i 

enlighet med intressenters förväntningar i NPO. Detta menar O’Regan och Oster (2005) 

ligger som grund för att PO tar ett större risktagande än NPO på grund av ett ansvar att 

upprätta tillfredsställelse av vinstmaximering för aktieägarna medan NPO inte ställs inför 

samma krav. 

För att undersöka om strategidiversifiering skiljer sig mellan PO och NPO genomför 

Smith (2009) en jämförande studie. Resultatet visar att kärnverksamhet, relaterad 

verksamhet och orelaterad verksamhet som grad av strategidiversifiering förekommer i 

såväl PO som NPO. Men Smith (2009) poängterar ett forskningsgap avseende hur 

strategidiversifieringen påverkar organisationens prestation. Enligt tidigare forskning 

finns det faktorer som både talar för och emot strategidiversifieringens påverkan på den 

organisatoriska prestationen. Shayne (2005) menar att enligt teorin skulle en relaterad 

affärsstrategi innebära ekonomiska fördelar, men praktiska exempel ger tvetydiga 

resultat. Ramaswamy et al. (2017) beskriver att strategidiversifiering har en positiv 
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inverkan på prestation tack vare en medförd utveckling av institutionerna och marknaden, 

men att den orelaterade affärsstrategin medför ett sämre resultat jämfört med den 

relaterade affärsstrategin. Samtidigt undersöker Shayne (2005) sambandet mellan 

prestation och användning av den relaterade affärsstrategin. Resultatet visar att en 

relaterad affärsstrategi kan medföra ett lägre ekonomiskt resultat jämfört med en mindre 

relaterad affärsstrategi. Både Shayne (2005) och Ramaswamy et al. (2017) undersöker 

vinstdrivande organisationer och en brist på liknande studier avseende icke-vinstdrivande 

organisationer existerar. 

Sammanfattningsvis har tidigare studier undersökt organisatorisk prestation i såväl NPO 

och PO, men enbart ett fåtal studier har jämfört den organisatoriska prestationen i 

organisationsformerna ur ett multidimensionellt perspektiv. Ett fåtal studier, som Smith 

(2009), har jämfört strategidiversifiering i NPO och PO. Andres et al (2017), Ramaswamy 

et al. (2017) och Shayne (2005) har undersökt olika grader av strategidiversifiering och   

dess påverkan på den organisatoriska prestationen i vinstdrivande organisationer, men 

resultaten har varit tvetydiga.  

Denna studie avser att fylla ett forskningsgap genom att vidare undersöka 

strategidiversifiering och organisatorisk prestation och ett eventuellt samband mellan 

dessa ur en vinstdrivande och icke-vinstdrivande synvinkel. Smith (2009) menar att de 

organisatoriska ansvarsförbindelserna påverkar organisationens strategiska 

beslutsfattande. Detta motiverar varför ytterligare studier av organisationsformen och 

vilken strategi som används är intressant för vidare förståelse inom administration och 

ledning i såväl NPO och PO. Genom ytterligare studier inom ämnet kan tidigare 

forskningsresultat avseende strategidiversifiering bekräftas eller ifrågasättas. Dessutom 

kan en ny synvinkel avseende strategidiversifieringens eventuella samband med 

organisatorisk prestation i ett flertal dimensioner än det finansiella perspektivet belysas 

och jämföras avseende NPO och PO. 

Genom att utföra ytterligare jämförande studier inom ämnet avser denna studie att bidra 

akademiskt med att undersöka en ny aspekt avseende om det finns ett samband mellan 

strategidiversifiering och organisatorisk prestation. Detta sker genom att jämföra 

relationen avseende PO och NPO. Men även genom ett praktiskt bidrag för att öka 

förståelsen för administration inom såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande 

organisationer. Detta avses ske genom att utgå från Nowy et al. (2015) med avseende på 
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organisatorisk prestation i flera dimensioner i samband med att vidareutveckla studierna 

av Smith (2009) och Zhu et al. (2016) avseende strategidiversifiering i PO och NPO. 

Studiens nyckelord är strategidiversifiering, organisatorisk prestation, vinstdrivande 

organisationer och icke-vinstdrivande organisationer.   

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra vinstdrivande och icke-vinstdrivande 

organisationer avseende hur strategidiversifiering påverkar den upplevda organisatoriska 

prestationen. 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att tillämpas på en specifik bransch, ridsportbranschen. 

Ridsportbranschen kommer i studien att fylla funktionen av ett teoretiskt fall. Branschen 

utgör ett lämpligt empiriskt fält eftersom samma och liknande verksamhet existerar i såväl 

vinstdrivande som icke-vinstdrivande organisationer i enlighet med Nowy et al. (2015) 

samt Smith (2009). O´Boyle och Hassan (2014) menar att det finns ett fåtal studier som 

berör administration i sportbranscher och att vidare studier inom sportbranscher kan bidra 

till en såväl akademisk teoribildning som praktiskt bidrag i form av skapande av riktlinjer 

för ledning inom sportorganisationer. Det finns en brist på studier inom 

strategidiversifiering i sportbranschen och Smith (2009) menar att vidare studier bör 

undersöka hur strategidiversifieringen har ett samband med den organisatoriska 

prestationen. 

Tidigare studier inom ridsportbranschen har avgränsat sig till en empirisk undersökning 

inom ett land. Nowy et al. (2015) undersökte vinstdrivande och icke-vinstdrivande 

ridsportorganisationer i Tyskland och Smith (2009) undersökte ridskolor i Sverige. Nowy 

et al. (2015) beskriver att fler länder bör studeras för att öka förståelsen av 

organisationsformens betydelse. Detta understöds av Torres och Pina (2003) som 

genomför en jämförande studie över landsgränser och beskriver detta som ett givande sätt 

att bidra med applicerbar information på specifika problem med flera lösningar. För att 

skapa ett bredare urval avser jag att samla in data från Sverige och Finland, vilket även 

möjliggör att jämföra mellan länderna, även om detta inte är det väsentliga i studien. 

Länderna har ett liknande klimat för såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande 

sportorganisationer inom ridsportbranschen, vilket gör dem till ett passande urval.  
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1.5 Disposition 

Det inledande kapitlet har diskuterat studiens bakgrund och problemdiskussion följt av 

en utformning av ett syfte och en konkret avgränsning för studien. Nedan följer en 

beskrivning av uppsatsens kommande kapitel som utgår från huvudrubrikerna. 

Teoretisk referensram 

I detta kapitel fördjupas studiens problematisering i tidigare forskning. I den teoretiska 

referensramen tas teorierna property rights, nexus of contracts samt institutionell teori 

upp. Teorierna verkar som en beskrivning av hur den legala strukturen skiljer sig mellan 

de två organisationsformerna; vinstdrivande och icke-vinstdrivande. Detta utgör även en 

grund för jämförelse mellan organisationsformerna i studien. Efter teorierna som 

beskriver organisationsformerna följer en redovisning av tidigare forskning inom 

strategidiversifiering samt organisatorisk prestation.  

Metod 

Uppsatsens tredje kapitel inleds med att diskutera studiens forskningsfilosofi. Sedan 

beskrivs det empiriska studiefältet utifrån tillämpning av den teoretiska referensramen. 

Datainsamlingen, studiens enkät och urval presenteras under egna rubriker. 

Operationalisering och variabler beskrivs samt kvalitetskriterier och metoddiskussion. 

Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen. Först redogörs det för 

beskrivande statistik, sedan presenteras resultat för strategidiversifiering och 

organisatorisk prestation. Kapitlet avslutas med att analysera sambandet mellan 

strategidiversifiering och organisatorisk prestation. 

Resulatdiskussion 

I uppsatsens femte kapitel analyseras studiens resultat utgående från teorierna property 

rights, nexus of contracts och den institutionella teorin samt den tidigare forskningen 

inom strategidiversifiering och organisatorisk prestation.  

Slutsats 

Studien sammanfattas och bidrag samt förslag på vidare studier tas upp. 

Efter slutsatsen följer studiens referenser samt bilagor. Bilagorna utgörs av den enkät som 

använts i studien på svenska och finska. 
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2. Teoretisk referensram 

I studiens andra kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

studien. I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning som berör syftets 

nyckelord. Organisationsform förklaras utifrån teorierna property rights, nexus of 

contracts och den institutionella teorin. Nyckelorden strategidiversifiering och 

organisatorisk prestation presenteras under egna underrubriker som avslutas med varsin 

hypotes. Kapitlet avslutas med strategidiversifieringens påverkan på organisatorisk 

prestation och studiens tredje hypotes presenteras. 

2.1 Teorier avseende organisationsform 

Speckbacher (2003) menar att både NPO och PO har en grundläggande likhet, de 

använder sig av tillförda medel för att skapa och erbjuda produkter och tjänster. Då 

organisationsformerna utövas inom samma bransch kan de dessutom verka som 

konkurrenter, enligt Hansmann (1986), Rojas (2000), Schiff och Weisbrod (1991) och 

Nowy et al. (2015). För att förstå varför vinstdrivande och icke-vinstdrivande 

organisationer både skiljer sig åt, och har likheter med varandra, behövs förståelse för de 

grundläggande organisatoriska strukturerna för organisationsformerna, i enlighet med 

Moore (2000) och Von Schnurbein och Fritz (2017).  För att förklara dessa legala och 

strukturella skillnader kommer organisationsformerna diskuteras i enlighet med 

teorierna; property rights theory, nexus of contracts och den institutionella teorin. 

2.1.1 Property rights theory 

Nowy et al. (2015) menar att för att förstå skillnader mellan organisationsformer behöver 

man förstå äganderätten som medförs av de olika organisationsformerna; vinstdrivande 

eller icke-vinstdrivande. Detta beskrivs som en teori av property rights.  Property rights 

består utav rätten att använda en tillgång, bevara nyttan som medförs av en tillgång, ändra 

tillgångens form och rätt att överföra alla eller några rättigheter till ett ömsesidigt 

överenskommet pris i enlighet med Pejovich (1990) samt Kim och Mahoney (2005).   

Smith (2009) beskriver att olika organisationsformer utmärker sig genom den juridiska 

regleringen och lagar som berör organisationer. Vidare beskriver Smith (2009) att 

organisationsformer kan delas in i föreningar, företag och stiftelser med ytterligare 

indelningar i ekonomiska föreningar, ideella föreningar, aktiebolag, handelsbolag, 

kommanditbolag och enskild näringsverksamhet.   
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2.1.2 Property rights i vinstdrivande organisationer 

Den vinstdrivande organisationens huvudsakliga mål är att öka aktieägarnas välstånd 

genom intäkter från verksamheten i form av försäljning av produkter och tjänster. Detta 

uppnås enligt Moore (2000) genom att eftersträva en kompetens och differentiering på 

marknaden. Smith (2009) presenterar att äganderätten i vinst-drivande organisationer kan 

vara uppdelad på flera poster; aktieägare, styrelse och ledning. Aktieägarna investerar i 

organisationen och har rätt till avkastning, rätt att göra anspråk och rätt att sälja sina 

rättigheter. Aktieägarnas ansvar gentemot organisationen innebär att stå för riskkapital 

(ibid). Styrelsen har det huvudsakliga ansvaret för övervakning av ledningens 

verksamhet, att tillhandahålla servicen som erbjuds i organisationen samt att lägga upp 

strategier för organisationen utifrån den kunskap och erfarenhet som styrelsen besitter i 

enlighet med Judge och Zeithaml (1992) samt Hillman och Dalziel (2003). Ledningen, 

vars huvudsakliga uppgift är att tillfredsställa aktieägarna, är aktiv i den dagliga 

verksamheten och det operativa beslutsfattandet enligt Smith (2009). 

Den enskilda näringsverksamheten är vinstdrivande men skiljer sig från ovanstående på 

grund av att innehavaren är ägare och har fullständiga äganderättigheter. Detta eftersom 

innehavaren gör samtliga investeringar, tillhandahåller resurserna, har fullständigt ansvar 

som juridisk person samt har rätten som beslutsfattare, som har rätt att sälja tillgångarna. 

På grund av detta har innehavaren ofta ett starkt incitament och engagemang i företaget i 

enlighet med Smith (2009). 

2.1.3 Property rights i icke-vinstdrivande organisationer 

Moore (2000) beskriver att den icke-vinstdrivande organisationens huvudsakliga 

normativa mål är att uppnå ett socialt mål, vilket kan finansieras genom bidrag. Även 

donationer från privatpersoner och företag, statliga och kommunala bidrag, intäkter från 

den organisatoriska verksamheten samt intäkter från investeringar exemplifieras av von 

Schnurbein och Fritz (2017) som inkomstkällor för verksamhetsmålen. Moore (2000) 

menar att effektivitet i att uppnå verksamhetsmålen är den främsta strävan i den 

organisatoriska prestationen. 

Smith (2009) presenterar att det finns en svårighet att identifiera äganderätten i icke-

vinstdrivande organisationer. Organisationens medlemmar kan motsvara en äganderätt i 

och med att de betalar medlemsavgift till organisationen och har rösträtt. På motsvarande 

sätt som aktieägare investerar pengar i vinst-drivande organisationer, så investerar 
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medlemmar tid och engagemang i organisationen. Medlemmarna har däremot inte 

överlåtelserätt, inte rätt till utdelning eftersom detta inte förekommer i 

organisationsformen och inte heller någon ansvarsförbindelse, vilket är motsägelsefullt 

för äganderätten i enlighet med Smith (2009) och Franck (2010). Vidare beskriver Smith 

(2009) att medlemmarna utser styrelsen som har beslutsfattande rätt, tillhandahåller 

verksamheten och resurser, administrerar strategier och övervakar, vilket även kan ske av 

regeringen eller den aktuella kommunen som bistår med bidrag. 

2.1.4 Nexus of Contracts 

Teorin om the nexus of contracts beskrivs inte bara som ett kontrakt eller avtal i 

organisationen i enlighet med Eisenberg (1998), utan organisationen förklaras som ett 

ömsesidigt arrangemang. Kay (2018) menar att människorna i en organisation inte enbart 

betraktas som individer, utan som en organisatorisk enhet. Organisationen som nexus of 

contracts består av juridiska avtal och överenskommelser mellan anställda, styrelse, 

leverantörer, kunder, långivare och aktieägare (ibid). Jensen och Meckling (1976) menar 

att kontrakt som uppstår i organisationen och mellan organisationer består av relationer 

mellan individer eftersom organisationen i sig inte kan skapa relationer. Speckbacker 

(2003) menar att en organisation inte alltid består av fullständiga kontrakt. Grossman och 

Hart (1986) beskriver att aktieägarna besitter ansvar gentemot organisationen genom att 

fatta beslut kring ofullständiga kontrakt.  

Eisenberg (1998) beskriver att tanken bakom nexus of contracts är att aktieägarna inte 

äger organisationen, utan istället har ömsesidiga fordringar gentemot organisationen. 

Vidare poängterar Eisenberg (1998) skillnaderna i nexus of contracts genom ägande, 

äganderätt, avtal och kontrakt. Detta beskriver Kay (2018) är en orsak till the principal-

agent problem. Problemet beskrivs av Milgrom och Roberts (1992) som det huvudsakliga 

dilemmat oavsett organisationsform och design. Problemet uppstår mellan beslutsfattare 

och ledning när incitament för individuella mål uppkommer, som är motstridiga gentemot 

organisationens mål. Milgrom och Roberts (1992) menar dock att detta går att kringgå 

genom ömsesidigt arrangemang där människor i olika position inom organisationen var 

och en skapar värde för varandra. Detta sker genom att uppfyllande av organisationens 

mål även gynnar individuella mål i enlighet med Kay (2018). Boatright (2002) framhåller 

att i likhet med principal-agent problemet så finns motsvarande dilemma mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Speckbacher (2003) menar dock att problemet inte 

förekommer i lika stor grad i icke-vinstdrivande organisationer på grund av ett större 
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engagemang till organisationens mål, då arbetet i stor grad utförs av volontär- och 

frivilligt arbete med drivkraft för organisation. Dessutom kan avsaknaden av att 

tillfredsställa aktieägares specifika intressen vara en orsak till ett mer engagerat arbete i 

den icke-vinstdrivande organisationen (ibid). 

Boatright (2002) menar att en organisation består av flera intressentgrupper som var och 

en står i kontraktsposition och förtroende gentemot organisationen. Varje grupp besitter 

ett ansvar att se till sina egna intressen, förhandla och göra överenskommelser med 

individer som verkar i andra grupper inom organisationen. Vidare exemplifierar Boatright 

(2002) att detta kan ske genom att kunder ställer krav på garantier och produktsäkerhet. 

Såväl anställda, kunder, leverantörer och investerare uppoffrar en tillgång i gengäld av en 

motprestation vilket är vad överenskommelsen baserar sig på. Speckbacher (2003) 

beskriver att för icke-vinstdrivande organisationer är det av vikt att identifiera de 

intressentgrupper som har störst inverkan för att uppnå organisationens mål. Dessa kan 

vara de som investerar i organisationen, användare av organisationens tjänster och 

frivilliga arbetare. 

2.1.5 Institutionell teori 

Slatten et al (2011) beskriver att den institutionella teorin bygger på hur sociala 

förfaranden och processer tar en regelliknade form. Luhman och Cunliffe (2013) menar 

att teorin handlar om social legitimitet och hur organisationer anpassar sig till 

omgivningen och skapar trovärdighet. Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver den 

institutionella teorin som hur organisationer förändras och påverkas av sin omgivning och 

hur stabilitet växer fram.  

DiMaggio och Powell (1983) presenterar den institutionella teorin ur fenomenet 

isomoforism som yttrar sig i formerna; tvingande, normativ och mimetisk. Deegan och 

Unerman (2011) beskriver att det tvingande perspektivet har sin grund i kravställningar 

från organisationens intressenter. Det normativa perspektivet bygger på att normer skapas 

genom en stark gruppåverkan. Det mimetiska perspektivet handlar om att organisationer 

antar liknande former för att överleva konkurrenskraftigt. 

Vurro et al. (2010) menar att vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer 

tenderar till att ha olika institutionella logiker. Detta understöds av Ashraf et al. (2017) 

som menar att NPO och PO har stora olikheter i den institutionella logiken som styr 

organisationernas beteende. Ashraf et al. (2017) exemplifierar detta genom att icke-
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vinstdrivande organisationer tenderar att vara mer associerade med en logik av 

eftersträvan av att maximera allmänhetens bästa. Vinstdrivande organisationer associeras 

starkare med marknadslogiken och att skapa vinst till fördel för aktieägarna i enlighet 

med Ashraf et al. (2017) samt Reinhardt et al. (2008). 

2.2 Strategidiversifiering 

Andres et al. (2017) beskriver att idén med strategidiversifiering är att maximera 

värdeskapandet i en organisation genom att utöka de tillväxtalternativ som skapar högst 

värde. Även Hicheon, Hoskisson och William (2004) menar att strategidiversifiering är 

en möjlighet till värdeskapande, men även ett redskap för administration och ledning för 

att uppnå organisatoriska, likväl personliga mål i en organisation.  

Det finns flera saker som talar både för och emot att använda en mer eller mindre 

diversifierad strategi. Ilbery (1991) menar att utöka kärnverksamheten med flera 

verksamheter, relaterade som mindre relaterade, är ett sätt att använda eventuella 

outnyttjade resurser i organisationen, men att detta även kan medföra risker i form av att 

resurser försvinner från kärnverksamheten. Andres et al. (2017) beskriver att användandet 

av en relaterad strategi kan medföra en möjlighet till expansion. Detta kan ske genom att 

de relaterade verksamheterna har positiv effekt genom att verka som kompletterande för 

kärnverksamheten, men även på grund av synergieffekter i form av ökad kunskap och 

erfarenhet (ibid). 

I tidigare studier avseende strategidiversifiering har främst vinstdrivande organisationer 

varit i fokus och det finns en brist på studier som jämför såväl PO och NPO. Men Smith 

(2009) utför en studie som jämför organisationsformerna. Smith (2009) har utgått från 

strategidiversifiering enligt Rumelts (1974) tre affärsstrategier; the single business 

strategy, the related business strategy och the unrelated business strategy. Indelningen 

avser att använda sig av en kärnverksamhet, relaterad verksamhet till kärnverksamheten 

eller orelaterad verksamhet gentemot kärnverksamheten. Smith (2009) undersöker hur 

strategidiversifieringen ser ut i NPO och PO och resultatet visar att samtliga 

affärsstrategier förekommer i bägge organisationsformer. Signifikanta skillnader i den 

relaterade affärstrategin förekommer dock i resultatet av Smiths (2009) studie. Även i 

tidigare studier inom vinstdrivande organisationer förekommer såväl organisationer med 

en kärnverksamhet (Berger & Ofek, 1995; Lamont & Polk, 2002; Rajan et al., 2000), 

relaterad verksamhet (Ilbery, 1991; Palich et al., 2000; Ramaswamy et al., 2017) och 

orelaterad verksamhet (Holmqvist, 2004; Shayne, 2005; Williamsson, 2001). 
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Det finns faktorer som talar både för och emot en mer eller mindre hög grad av 

strategidiversifiering i enlighet med Ilbery (1991). Dessutom presenterar Smith (2009) att 

en bred grad av strategidiversifiering förekommer i såväl vinstdrivande som icke-

vinstdrivande organisationer i enlighet med Smith (2009) och tidigare forskning påvisar 

samma sak gällande vinstdrivande organisationer. Utifrån dessa faktorer utformas 

studiens första hypotes.  

H1. Strategidiversifieringen skiljer sig inte mellan NPO och PO. 

2.3 Organisatorisk prestation 

Den organisatoriska prestationen är den grundläggande hörnstenen i styrnings- och 

ledningsarbetet i enlighet med Baruch och Ramalho (2006) samt Walton och Dawson 

(2001). Madella et al. (2005) beskriver att organisatorisk prestation är associerat med 

effektivitet av att uppnå olika verksamhetsmål samt resultat utifrån intäkter och utgifter i 

en organisation. Att enbart mäta organisatorisk prestation ur ett finansiellt perspektiv har 

kritiserats, eftersom det medför en ensidig bild av organisationens verklighet och 

försvårar en rättvis jämförelse mellan NPO och PO i enlighet med Baruch och Ramalho 

(2006). Winand et al. (2010) menar att den organisatoriska prestationen är 

multidimensionell och således innefattar såväl finansiella som icke-finansiella mått, 

vilket understöds av Herman och Renz (1999). 

För att presentera den organisatoriska prestationen ur ett multidimensionellt perspektiv 

med både finansiella och icke-finansiella mått kommer den organisatoriska prestationen 

att beskrivas utifrån fyra dimensioner, den finansiella, den kundorienterade, den 

strategiska och den produktinriktade dimensionen i enlighet med Nowy et al. (2015).  

2.3.1 Finansiell dimension 

Den finansiella dimensionen beskrivs av Furubotn och Richter (2005) som hur väl en 

organisations tillgångar förvaltas och används på ett effektivt sätt. En uppgift i den 

finansiella dimensionen menar Perkins et al (2014) är att vara jämförande och på så sätt 

verka som kontroll gentemot tidigare prestationer i organisationen. Även Kaplan och 

Norton (1992) menar att det finansiella perspektivet möjliggör en jämförelse med resultat 

från tidigare år vilket till följd kan medföra en strävan efter att ständigt öka inkomsterna 

och förbättra resultatet. 

I den finansiella dimensionen i PO är ett av de grundläggande syftena att eftersträva 

aktieägarnas intressen och därmed finns också ett starkt incitament för vinstmaximering 
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i enlighet med Moore (2000) samt Schiff och Weisbrod (1991). Noteras bör dock att 

tidigare studier visat ett samband mellan storlek och finansiellt resultat i vinstdrivande 

organisationer enligt Adenauer och Heckelei (2011) samt Chaddad och Mondelli (2013). 

Detta förklaras med att stora organisationer har större förhandlingsstyrka gentemot såväl 

kunder som leverantörer och har dessutom lättare att etablera sig både på nya marknader 

och internationellt (ibid). Smith (2009) beskriver att i mindre vinstdrivande 

organisationer, som exempelvis enskilda firmor ser strukturen annorlunda ut. Då besitter 

en enskild person äganderätten, som även är enda beslutsfattare och kan gynna privata 

intressen. Grant (1996) menar dock att mindre företag inte nödvändigtvis behöver 

presentera sämre än ett större företag.  

NPO skiljer sig drastiskt från PO i den finansiella dimensionen då målet inte är att 

generera så stor vinst som möjligt, istället avser det finansiella perspektivet att 

organisationen går runt och hålls vid liv. Dessutom är en målsättning med det finansiella 

perspektivet i NPO att ha möjlighet att erbjuda aktiviteter för medlemmar och intressenter 

med tillförda medel i enlighet med von Schnurbein och Fritz (2017). Jegers och Lapsley 

(2001) menar därför att mäta finansiell prestation i NPO är komplext på grund av 

organisationsformens grundläggande struktur. Istället för fokus på vinst menar Gardner 

(1999) att det finansiella perspektivet i NPO bör fokuseras på anskaffande av resurser till 

en så liten kostnad som möjligt, relationen mellan intäkter och kostnader samt att 

genomförda aktiviteter uppnår ett önskat resultat enligt organisationens finansiella ram.  

I enlighet med tidigare studier med understöd av Nowy et al. (2015) presenteras att PO i 

genomsnitt har en högre finansiell prestation avseende intäkter, kostnader, ”breakeven” 

och vinst gentemot NPO. Taylor et al. (2009) försvarar dock NPOs lägre finansiella 

resultat med att organisationen drivs runt genom andra intäkter än den egna 

verksamheten, exempelvis genom bidrag. 

2.3.2 Kundorienterad dimension 

Den kundorienterade dimensionen eftersträvar att kunna anpassa organisationens 

verksamhet och produkter efter kundens förväntningar (Kaplan & Norton, 1992). Perkins 

et al. (2014) beskriver att syftet med det kundorienterade perspektivet är att vinna 

förtroende hos kunder genom att erbjuda god service, kvalitetssäkrade produkter, 

kundanpassning, leveransalternativ och goda priser. I tidigare studier har det konstaterats 

att kundtillfredsställelse har ett positivt samband med den organisatoriska prestationen 
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och lönsamheten samt innebär en konkurrensfördel i enlighet med Anderson och Mittal 

(2000), Helgesen (2006), Oliver (1997) samt Yeung och Ennew (2000). 

Yeung et al. (2013) menar att serviceinriktade branscher har en större tendens till högre 

kundtillfredsställelse gentemot branscher som inte har en serviceinriktning, vilket kan 

bero på närheten till kunden. Inom samma bransch kan dessutom konkurrens uppstå 

mellan PO och NPO då de inriktar sig på samma kundkrets och erbjuder samma eller 

liknande tjänster i enlighet med Nowy et al. (2015) och Schiff och Weisbrod (1991). När 

Nowy et al. (2015) jämför PO och NPO avseende den kundorienterade dimensionen så 

visar studien inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan organisationsformerna.  

2.3.3 Produktinriktad dimension 

Det produktinriktade perspektivet representerar användarens uppfattning om kvaliteten 

på företagets produkter, tjänster och rykte enligt Jack och Powers (2015). Kim och 

Mahoney (2005) menar att utifrån teorin om property rights, finns det ett intresse hos 

ägare i vinstdrivande organisationer att erbjuda tjänster som marknaden efterfrågar. 

Genom att erbjuda högkvalitativa tjänster som möter marknadens krav frigörs en 

möjlighet av vinstgenerering för PO i enlighet med Schiff och Weisbrod (1991).  

Breuer och Feiler (2013) menar att det finns en risk att den upplevda kvaliteten hos NPO 

kan vara lägre än i PO då arbetet i NPO ofta består av frivilligt arbete där de som utför 

arbetet inte alltid besitter hög utbildning i jämförelse till PO. Dessutom kan verksamheten 

i NPO bedrivas i offentliga fastigheter som kan vara i behov av renovering, vilket kan ge 

ett intryck av lägre upplevd kvalitet (ibid). Nowy et al. (2015) presenterar att resultat 

avseende den produktinriktade dimensionen inte skiljer sig signifikant mellan PO och 

NPO, men att PO lägger högre vikt vid en kvalitetsaspekt avseende de verksamheter som 

erbjuds gentemot NPO. 

2.3.4 Strategiinriktad dimension 

Den strategiinriktade dimensionen handlar om vad en organisation avser att uppnå, men 

även vad organisationen avser att göra och beslutar att inte göra (Kaplan, 2001). I enlighet 

med Kim och Mahoney (2005) finns det ett intresse hos PO att besvara marknadens 

efterfråga för att skapa möjlighet till att generera vinst. Att generera vinst ligger i 

aktieägarnas intresse och är således ett verksamhetsmål för PO i enlighet med Moore 

(2000). För att uppnå konkurrenskraft och generera vinst menar Johnson, Scholes och 

Whittington (2008) att PO behöver vara flexibla och analysera marknadens reaktioner. 
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Detta har en positiv effekt på den organisatoriska prestationen samt möjliggör vidare 

utveckling av organisationen enligt Shilbury och Moore (2006) samt Wicker och Breuer 

(2013). 

Nowy et al. (2015) konstaterar att ideella organisationer ofta erbjuder ett flertal tjänster 

till sina medlemmar. Nagel (2008) beskriver att NPO, förutom huvudsakliga 

verksamhetsaktiviteter, även erbjuder aktiviteter som inte är kopplade till verksamheten, 

för att främja en social aspekt hos medlemmarna. Detta är förenligt med the unrelated 

business strategy som beskrivs av Rumelt (1974). De sociala värdena är av betydelse i 

icke-vinstdrivande organisationer och på grund av detta lägger man vikt vid att överföra 

värderingar och traditioner enligt Nowy et al. (2012). Detta är förenligt med vad Moore 

(2000) beskriver som ett verksamhetsmål genom att tillfredsställa medlemmarnas 

intressen.  

PO visar sig vara bättre än NPO på att följa strategier och svara på marknadens krav och 

efterfrågan enligt LeRoux och Wright (2010). Detta understöds i studien av Nowy et al. 

(2015) som visar signifikanta skillnader mellan PO och NPO i den strategiinriktade 

dimensionen. 

2.3.5 Upplevd organisatorisk prestation 

Zhu et al. (2016) undersöker det strategiska beslutsfattandet i styrelser och dess påverkan 

på den organisatoriska prestationen i NPO och PO. Studien använder sig av upplevd 

organisatorisk prestation och resultatet visar att det strategiska beslutsfattandet ökar den 

upplevda organisatoriska prestationen för organisationen i såväl NPO som PO. 

Att använda sig av den upplevda organisatoriska förmågan grundar sig i individens 

upplevelse av sig själv, men även hur omvärlden uppfattas (Bandura, 1997; Hansson, 

2008; Kotler & Keller, 2009). Vidare menar Kotler och Keller (2009) att självupplevelse 

innebär att hämta in information och genom att strukturera och analysera informationen 

kunna skapa en bild av omvärlden. Kotler och Keller (2009) motiverar att självupplevelse 

anses vara mer betydande än verkligheten på grund av att individens beteende påverkas i 

större utsträckning av den egna upplevelsen än av verkligheten. 

Nowy et al. (2015) menar att den organisatoriska prestationen inte skiljer sig avsevärt 

som en helhet mellan NPO och PO när flera dimensioner, såväl finansiella som icke-

finansiella ingår. Utifrån detta och ovanstående teoretiska beskrivningar utformas 

följande hypotes: 
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H2: Den organisatoriska prestationen skiljer sig inte mellan NPO och PO. 

2.4 Strategidiversifiering och organisatorisk prestation 

Relationen mellan strategidiversifiering och den organisatoriska prestationen har varit ett 

etablerat ämne för forskning över tid i enlighet med Datta et al. (1991), Palich et al. (2000) 

samt Purkayastha et al. (2012).  

Palich et al. (2000) undersöker forskningsresultat för relationen mellan 

strategidiversifiering och organisatorisk prestation över en 30års period. Resultatet visar 

att en relaterad strategi kan medföra en positiv effekt på den organisatoriska prestationen 

på grund av möjligheten att utnyttja oanvända resurser och således kombinera ett flertal 

aktiviteter för att öka värdet, vilket även understöds av Ilbery (1991). Palich et al. (2000) 

argumenterar även för att en orelaterad strategi kan påverka den organisatoriska 

prestationen negativt genom att ökade kostnader kan uppstå som hämmar prestationen. 

Den orelaterade strategin har även en tendens att öka belastningen för ledningen inom en 

organisation samt försvåra beslutsfattandet (ibid). Att försvåra beslutsfattandet är en 

effekt som kan vara förenligt med den strategiinriktade dimensionen i enlighet med 

Kaplan (2001). 

Tidigare forskning har tvetydiga resultat avseende vilken grad av strategidiversifiering 

som är mest lönsam. Berger och Ofek (1995), Lamont och Polk (2002) samt Rajan et al. 

(2000) förespråkar att en organisation med en inriktning avseende en kärnverksamhet 

som affärsstrategi presterar bättre än organisationer med en mer diversifierad 

affärsstrategi. Tvärtemot presenterar Ramaswamy et al. (2017) att på ett generellt plan 

har strategidiversifiering en positiv inverkan på prestation till följd av en institutionell 

utveckling och ökad etablering på marknaden. Men att det främst är den relaterade 

strategin som medför denna positiva effekt på prestationen, medan den orelaterade 

affärsstrategin medför ett sämre resultat i jämförelse (ibid).  

I motsats till detta presenterar Shayne (2005) att en relaterad affärsstrategi kan medföra 

ett lägre ekonomiskt resultat jämfört med en mindre relaterad affärsstrategi. Den 

ekonomiska eller finansiella aspekten är främst förekommande vid undersökning av 

relationen mellan strategidiversifiering och organisatorisk prestation, men är enligt 

Baruch och Ramalho (2006) inte en fullständig bild av en organisations prestation. Att 

utnyttja resurser på ett effektivt sätt enligt Furubotn och Richter (2005) är en 

bakomliggande orsak till varför en relaterad affärsstrategi inte nödvändigtvis är gynnsam. 
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Andres et al. (2017) menar att en relaterad affärsstrategi kan ge upphov till minskade 

tillgångar för att skapa nya investerings- och utvecklingsmöjligheter och således förklara 

en negativ prestation. Även Holmqvist (2004) och Williamsson (2001) förklarar att en 

följd av den relaterade affärsstrategin är att organisationen enbart besitter kompetens 

inom det aktuella verksamhetsområdet och således går miste om framtida tillväxt- och 

marknadsmöjligheter som går utanför den aktuella kompetensen.  

Studiens tredje och sista hypotes utformas utifrån den tidigare forskningen avseende 

organisationsform och dess betydelse på det strategiska beslutsfattandet i enlighet med 

Smith (2009). Men även i samband med de tvetydiga resultaten från tidigare forskning 

avseende strategidiversifiering och dess påverkan på organisatorisk prestation. 

H3: Strategidiversifieringens påverkan på den upplevda organisatoriska prestationen 

skiljer sig inte mellan NPO och PO. 
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3. Metod 

I det tredje kapitlet presenteras metodval och tillvägagångssätt. I den första delen av 

metodkapitlet presenteras den forskningsfilosofi som används i studien. Här motiveras 

även väsentliga val för studien. Detta efterföljs av det empiriska forskningsfältet med 

utgångspunkt ur den tidigare forskningens teori, applicerat på ridsportbranschen. Sedan 

beskrivs datainsamling, enkät, urval, operationalisering, analysmetod och 

kvalitetskriterier.   

3.1 Forskningsfilosofi 

Denna studie bygger på en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats, en 

kvantitativ metod som utförs genom en surveystudie i enkätform av komparativ design.  

Bryman och Bell (2017) beskriver en positivistisk forskningsfilosofi som en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt med fokus på objektivitet, vilket även understöds av 

Sohlberg och Sohlberg (2013). Studien avser att på ett objektivt sätt ta sig an en social 

verklighet genom att studera strategidiversifiering och organisatorisk prestation beroende 

på organisationsformen, vilket är förenligt med en positivistisk forskningsfilosofi enligt 

Bryman och Bell (2017). Det finns dock en begränsning i objektiviteten i studien då den 

organisatoriska prestationen mäts genom hur den upplevs av respondenten. Detta bidrar 

till en subjektiv uppfattning som således har en påverkan på studiens objektivitet. Valet 

att ändå använda sig av den upplevda organisatoriska prestationen beror på svårigheten 

att mäta organisatorisk prestation på ett objektivt sätt i enkätform. 

För att objektivt undersöka ett fenomen utgår jag från tidigare forskning som är aktuell 

inom strategidiversifiering, organisatorisk prestation och teorier om organisationsform; 

property rights, nexus of contacts och den institutionella teorin, vilka beskrivs i den 

teoretiska referensramen. Denna forskning ligger som grund för hypotesbildningen som 

sedan kommer att prövas i studien i enlighet med Patel och Davidsson (2011). Bryman 

och Bell (2017) förklarar detta som en deduktiv ansats, att ta ställning till lagbundna 

förklaringar och teorier och sedan bilda hypoteser. Den deduktiva ansatsen är en naturlig 

konsekvens av den positivistiska forskningsfilosofin menar Patel och Davidsson (2011). 

Studiens röda tråd är att utgå från deduktivismen och eftersträva att ge ett såväl 

akademiskt som praktiskt bidrag utifrån ett identifierat forskningsgap.  

Bryman och Bell (2017) beskriver att en kvantitativ forskningsmetod bygger på ett 

deduktivistiskt perspektiv och en positivistisk filosofi. Vidare menar Bryman och Bell 
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(2017) att en kvantitativ metod grundar sig på insamling och analys av data. Detta 

kommer att genomföras i form av en surveyundersökning genom att sända ut enkäter till 

icke-vinstdrivande och vinstdrivande ridsportorganisationer i Finland och Sverige. 

Datainsamlingen i form av en enkätstudie sker genom en tvärsnittsdesign eftersom den 

data som samlas in inte begränsar sig till ett enskilt fall, utan undersöker många 

organisationer. Enligt Saunders et al. (2009) så innebär en tvärsnittsdesign att undersöka 

variabler vid en viss tidpunkt och inte över tid. Detta är förenligt med denna 

enkätundersökning som samlar in data från ett flertal organisationer vid en specifik 

tidpunkt. Bryman och Bell (2017) menar att tvärsnittsdesign är fördelaktigt när man vill 

analysera flera variabler och upptäcka variation eller samband. På grund av detta är 

tvärsnittsdesignen lämplig då relationen mellan strategidiversifiering och organisatorisk 

prestation ska undersökas.  

Bryman och Bell (2017) beskriver att en komparativ design innebär att använda sig av 

identiska metoder i olika fall och exemplifierar organisationer som ett fall av detta. I 

denna studie yttrar sig ridsportbranschen som ett teoretiskt fall och jämförelse sker mellan 

organisationsformerna. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att idén med en 

komparativ design kan vara att öka förståelsen för sociala företeelser. Detta motiverar 

valet av komparativ design, eftersom denna studie avser att öka förståelsen för hur 

organisationer skiljer sig eller har likheter gällande strategidiversifieringsgrad och 

organisatorisk prestation. Studien avser också bidra praktiskt genom ökad förståelse för 

organisationers beslutsfattande avseende strategier och om detta kan leda till ökad 

organisatorisk prestation. Valet av just enkätstudier beror på syftets utformning och det 

empiriska forskningsområdet. På grund av brist på data inom strategidiversifiering i den 

valda branschen är en enkätstudie en passande design för att samla in en större mängd 

data, som kan generaliseras till en större population i enlighet med Sohlberg och Sohlberg 

(2013). 

3.2 Det empiriska studiefältet 

Att jämföra icke-vinstdrivande organisationer med vinstdrivande organisationer är 

intressant då de verkar inom samma bransch på grund av uppstådd konkurrens mellan 

organisationsformerna enligt Hansmann (1986), Rojas (2000) samt Schiff och Weisbrod 

(1991). Detta exemplifierar Nowy et al. (2015) förekommer inom sportbranschen, där 

likvärdig verksamhet utförs och bedrivs av olika organisationsformer med skilda 

drivkrafter. O’Boyle och Hassan (2014) hänvisar att sportbranschen utgör ett intressant 
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empiriskt forskningsfält med utgångspunkt från dess ekonomiska och sociala påverkan i 

nationers välfärd.  

Mer specifikt koncentrerar sig Nowy et al. (2015) på jämförelse mellan NPO och PO 

inom ridsportbranschen, där icke-vinstdrivande organisationer i form av sportklubbar och 

vinstdrivande organisationer i form av ridsportföretag opererar under samma nationella 

takorganisation; Fédération Equestre Nationale. Även Smith (2009) inriktar sig på 

ridsportbranschen, i form av svenska ridskolor som bedrivs av såväl privata företag som 

ideella organisationer. Smith (2009) menar att likvärdig verksamhet inom 

ridsportbranschen i PO och NPO utgörs av ridlektioner, men även tävlingsarrangemang, 

inackordering, ridsportsanläggningar, uthyrning av häst, handkappridning och 

butiksverksamhet.  

Ridsporten har över en halv miljon utövare i fritids- och tävlingssammanhang och är den 

näst största ungdomsidrotten i Sverige. Enbart det ideella arbetet har ett uppskattat värde 

på 280 miljoner kronor årligen (Svenska Ridsportsförbundet, 2017). I Finland är 

omsättningen för hästsportbranschen totalt 830 miljoner euro årligen (Finlands 

Ryttarförbund, 2017). Det finns 480 registrerade ridklubbar och 325 ridskolor i den 

nationella takorganisationen i Finland (Finlands Ryttarförbund, 2017). Motsvarande 

statistik i Sverige utgörs av 895 ridklubbar, varav 450 bedriver ridskoleverksamhet 

(Svenska Ridsportsförbundet, 2017). På grund av det växande intresset för 

ridsportbranschen och dess samhälleliga påverkan utgör branschen ett intressant 

empiriskt forskningsfält för studier inom NPO och PO. 

Utgående från teorin om strategidiversifiering i den teoretiska referensramen presenteras 

här hur Smith (2009) tillämpar strategidiversifiering på ett teoretiskt fall i form av 

ridskolor. Smith (2009) exemplifierar att en single business strategy, eller 

kärnverksamheten för en organisation, kan innebära traditionella ridlektioner i hoppning 

eller dressyr för ridskolor, medan en related business strategy, eller en relaterad 

verksamhet kan vara att erbjuda tjänster som är nära relaterade till den huvudsakliga 

verksamheten, exempelvis som ridning för funktionshindrade, teorilektioner, erbjuda 

andra grenar såsom fälttävlan och voltige och uthyrning av stallplatser. En unrelated 

business strategy, eller orelaterad verksamhet exemplifieras som verksamhet som inte har 

någon direkt anknytning med huvudverksamheten, exempelvis att anordna en hundshow 

på den befintliga anläggningen där kärnverksamheten annars drivs. Detta verkar som 

grund för enkätstudiens utformning av strategidiversifiering. 
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Nowy et al. (2015) presenterar hur den organisatoriska prestationen skiljer sig mellan PO 

och NPO i ridsportbranschen. Detta sker utifrån fyra olika perspektiv, det finansiella 

perspektivet, det kundorienterade perspektivet, produktperspektivet och 

strategiperspektivet. Tillämpningen av de olika perspektiven på ridsportbranschen har 

verkat som grund för utformningen av den organisatoriska prestationen i enkäten. Att 

använda sig av självupplevelse i form av den upplevda organisatoriska prestationen utgår 

från Zhu et al (2016) som mäter organisatorisk prestation på detta sätt i sin studie. 

3.3 Datainsamling 

Vid utformningen av den teoretiska referensramen har sekundärdata använts i form av 

relevanta vetenskapliga artiklar från Högskolan i Gävles databaser. Litteratursökningen 

har skett via Scopus, Taylor & Francis Online, Emerald, JSTOR och Academic Search 

Elite. För att hitta relevant material som grund för den teoretiska referensaramen och 

således även studiens hypotesbildning har nyckelord använts vid sökningen. De aktuella 

nyckelorden har varit “NPO”, “non-profit organizations”, “PO”, “for-profit 

organizations”, “equestrian industry”, “strategy diversification”, “organizational 

performance”, ”financial performance”, ”customer performance”, ”product performance” 

och ”strategy performance”. För att säkerställa tillförlitligheten på de artiklar som använts 

har de vetenskapliga tidskrifternas kvalitet kontrollerats i Association of Business Schools 

(ABS). Majoriteten av de använda vetenskapliga artiklarna håller en god nivå i rankingen 

av Association of Business Schools (ABS). Det förekommer några artiklar av lägre nivå 

som varit relevanta för den teoretiska referensramen och således valts att inkluderats. 

Den genomförda empiriska studien har skett genom insamling av primärdata i form av en 

enkätstudie som tillämpats på svenska och finska ridsportorganisationer. Dahmström 

(2011) menar att primärdata är fördelaktigt på grund av att den är aktuell och kan anpassas 

till studiens frågeställningar. Vidare kan primärdata kompletteras med sekundärdata 

(ibid). Detta är fallet i denna studie där primärdata samlas in via en enkätundersökning 

och ställs mot tidigare forskning i den teoretiska referensramen, i form av tertiärdata. För 

att distribuera enkäten har 1968 e-postadresser samlats in manuellt. Uppgifterna för 

svenska icke-vinstdrivande ridsportorganisationer har främst hämtats från Svenska 

ridsportsförbundets klubbförteckning (Svenska Ridsportsförbundet, 2017). Uppgifterna 

för svenska vinstdrivande organisationer har i huvudsak hämtats från Hästkartans 

kartläggning av hästföretag i Sverige (Hästkartan, 2017). För finska 



 

23 

 

ridsportorganisationer har uppgifterna hämtats från Finlands Ryttarförbunds förteckning 

över ridskolor, stallar och föreningar (Finlands Ryttarförbund, 2017). 

Den valda metoden för datainsamlingen inför enkätutskicket medför delvis begränsningar 

i form av brist på kontroll av att listorna är uppdaterade med samtliga befintliga 

organisationer, men även genom brist på kontroll av att e-postadresserna är uppdaterade 

för varje organisation.  

Valet att skicka ut enkäter via e-post motiveras genom att undvika felmarginaler av att 

flera personer ur samma organisation besvarar enkäten, vilket kan vara fallet om enkäten 

publiceras offentligt. Valet medför dock en begränsning genom att svaren hanteras 

anonymt och vid behov av att sända ut en påminnelse för enkäten är det inte möjligt att 

rensa ur organisationer som redan besvarat enkäten. 

När samtliga svar har samlats in sammanställs dessa i statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Svarsalternativen omvandlas till siffror och 

frågeställningarna om strategidiversifiering och organisatorisk prestation sammanställs 

och viktas i excel före de bifogas till SPSS. Efter detta sker analys, signifikanstest och 

korrelation av datan i SPSS. 

3.4 Enkät 

Enkäten (se bilaga 1) har utformats i Google Formulär och består av åtta frågor. Enkäten 

inleds med en kort beskrivning av forskningsfält och syfte och eventuella frågor hänvisas 

per e-post. Fråga 1-4 avser grundläggande frågor om organisationens utformning, såsom 

organisationsform, land, anställda och respondentens ställning inom organisationen. 

Fråga 5-8 utgörs av studiens egentliga syfte och avser organisationens inriktning, 

verksamheter, strategidiversifiering och organisatorisk prestation. För att öka förståelsen 

för studiens fråga avseende organisatorisk prestation har samtliga dimensioner i den 

organisatoriska prestationen definierats med hänvisning till den teoretiska referensramen.  

Genom mailkontakt med Elin Smith, författare av The sport of governance: A study 

comparing Swedish riding schools, har jag fått tillgång till den enkät som användes vid 

ovan nämnda studie. Den första frågan i min enkät avseende organisationsform utgår från 

Smith (2009), men har kompletterats med kommanditbolag samt öppet bolag för de 

finlandssvenska respondenterna. 

Frågeställningen avseende strategidiversifiering i Smiths (2009) enkät har legat som 

grund för utformningen av denna studies fråga 6 och 7. Verksamheterna som används i 
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strategidiversifieringen skiljer sig en del från de aktiviteter som Smith (2009) använt sig 

av. Detta beror på att Smith (2009) inriktat sig på ridskolor, medan denna studie inriktar 

sig på ridsportbranschen som helhet.  

Som kontrollvariabler fungerar fråga 3 och 4 vilka avser organisationens storlek i form 

av antalet anställda och respondentens ställning i organisationen. Ställningen avser att 

kontrollera att den som besvarar enkäten är kompetent och har tillräcklig kunskap för den 

berörda organisationen. På grund av att enkäten skickats till organisationernas 

kontaktpersoner har majoriteten av respondenterna suttit i position som ordförande, ägare 

eller vd, men även som styrelsemedlemmar, ansvarig chef eller kassörer. 

I denna studie har följande aktiviteter använts i enkäten; ridlektioner med häst, utbildning 

av ryttare utan häst (teori), utbildning av häst (inridning, tillridning), inackordering, 

försäljning av häst, tävlingsarrangemang, hästrehabilitering, turridning (alt. uthyrning av 

häst), hovslageri, avelsverksamhet, ridning för funktionsnedsatta, butiksverksamhet, 

caféverksamhet, evenemang utan koppling till häst samt det egna alternativet ”annat” som 

respondenten själv kan fylla i. 

 Detta skiljer sig en aning från Smith (2009) som har ridlektioner skilt fördelade i 

hoppning, dressyr, fälttävlan, voltige, körning och western. Jag har i min studie valt att 

slå samman samtliga grenar gemensamt under ridlektion och istället frågat vilken 

inriktning verksamheten har i fråga 5. Organisationens inriktning har alternativen 

hoppning, dressyr, fälttävlan, western, voltige, islandshäst och övrigt. Valet beror på 

avsikten att underlätta sammanställningen av resultatet avseende ridlektioner. Smith 

(2009) har även verksamheterna daghem och fritids, vilka inte innefattas i min enkät på 

grund utav att dessa främst inriktas på ridskolor. Utöver detta innefattar min enkät 

avelsverksamhet, hovslageri och hästrehabilitering vilket skiljer sig från Smith (2009). 

 Utformningen av enkätens sista fråga om den organisatoriska prestationen har utgått från 

hur Zhu et al. (2016) som använder sig av upplevd organisatorisk prestation. Zhu et al. 

(2016) använder sig av tre perspektiv avseende organisatorisk prestation; finansiell 

prestation, ställning i branschen och innovation. Jag har istället valt att använda mig av 

de dimensioner som presenteras av Nowy et al. (2015); den finansiella, den kundinritade, 

den produktinriktade och strategiinriktade dimensionen som beskrivs närmare i den 

teoretiska referensramen. 
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3.5 Urval 

Den empiriska datan samlas in via ett formulär som sänds ut till vinstdrivande och icke-

vinstdrivande ridsportorganisationer i Finland och Sverige. På grund av det höga 

bortfallet och den ojämna svarsfrekvensen avseende NPO och PO i studien av Smith 

(2009), har jag valt att inrikta mig på samtliga NPO och PO organisationer inom 

ridsportbranschen. Ett stort bortfall påverkar det representativa urvalet negativt i enlighet 

med Bryman och Bell (2017) och Sohlberg och Sohlberg (2013). För att utöka urvalet 

ytterligare har jag valt att inte enbart inrikta mig på ett land utan urvalet utvidgas för PO 

och NPO i både Sverige och Finland. Tanken är att urvalet ska bli större och möjliggöra 

en större generaliserbarhet och representativitet på studiens resultat. Genom att innefatta 

två länder i studien är det även möjligt att göra jämförelser mellan länderna, även om 

detta är inte det väsentliga i studien. 

Enkäten (se bilaga 1) sänds via e-post som ett Google formulär till kontaktpersonen i varje 

organisation. Enkäten har sänts ut till 1968 ridsportorganisationer och 214 har returnerats 

ifyllda. Detta ger en svarsfrekvens på 10,9%. Eftersom enkäten sänts ut till såväl Sverige 

och Finland har den distribuerats på både svenska och finska. 112 respondenter har 

besvarat att deras organisation bedrivs i Finland och 100 respondenter har besvarat att 

organisationen bedrivs i Sverige, 2 har besvarat övriga länder än Finland och Sverige. 

904 enkäter skickades till finska organisationer och 1064 till svenska organisationer, 

vilket ger en svarsfrekvens på 12,4% från Finland och 9,4% från Sverige. En påminnelse 

har sänts ut efter enkätens ursprungliga utskick för att öka svarsfrekvensen. Noterbart är 

att studien har en relativt låg svarsfrekvens, vilket påverkar generaliserbarheten till en 

större population negativt enligt Bryman och Bell (2017). På grund av detta hanteras 

resultatet snarare som indikatorer, än att generalisera hur majoriteten av svenska och 

finska ridsportorganisationer faktiskt tillämpar strategidiversifiering och hur det påverkar 

den organisatoriska prestationen.  

 

3.6 Operationalisering 

Under denna rubrik presenteras hur frågeformulärets frågor och svarsalternativens 

viktning för att möjliggöra korrelation och analys. 

Operationaliseringen beskrivs av Bryman och Bell (2017) som ett av de viktigaste stegen 

i den kvantitativa studiens process. I detta stadium sker en utformning av de begrepp som 
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ska undersökas. För att beskriva de begrepp som ska operationaliseras så presenteras 

studiens hypoteser nedan: 

H1. Strategidiversifieringen skiljer sig inte mellan NPO och PO.  

H2: Den organisatoriska prestationen skiljer sig inte mellan NPO och PO. 

H3: Strategidiversifieringens påverkan av den upplevda organisatoriska prestationen 

skiljer sig inte mellan NPO och PO. 

I följande rubriker presenteras operationaliseringen av strategidiversifiering och 

organisatorisk prestation. 

3.6.1 Grad av strategidiversifiering 

I likhet med studien av Smith (2009) mäts strategidiversifieringen genom graden av 

diversifiering. I frågeformuläret anger respondenten vilka av följande verksamheter som 

bedrivs inom organisationen:  

Traditionella ridlektioner med häst, teorilektioner utan häst, utbildning av häst, 

hästrehabilitering, ridning för funktionsnedsatta, inackordering, uthyrning av faciliteter, 

tävlingsarrangör, butiksverksamhet, turridning, hovslageri, evenemang utan koppling till 

häst och caféverksamhet.  

Respondenten får sedan kategorisera de verksamheter som bedrivs utifrån fyra kategorier 

i avseende hur relaterade verksamheterna är, i likhet med Smith (2009).  

Kategori 1, kärnverksamhet.  

Kategori 2, nära relaterad verksamhet till kärnverksamheten.  

Kategori 3, relaterad verksamhet till kärnverksamheten.  

Kategori 4, orelaterad verksamhet till kärnverksamheten.  

För att göra resultatet mätbart viktas svarsalternativen i de olika kategorierna utifrån 

graden av hur relaterade aktiviteterna är till kärnverksamheten. Detta sker genom att 

svarsalternativen i kategori 1 multipliceras med talet 1, svarsalternativen i kategori 2 

multipliceras med talet 2, kategori 3 multipliceras med talet 3 och kategori 4 multipliceras 

med talet 4. Resultatet delas med antalet verksamhetsaktiviteter som respondenten 

angivit. På detta sätt skapas en skala från 1-4 där strategivariabel där resultatet 1 

motsvarar en kärnverksamhet (single business strategy) och ju högre grad desto mer 
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relaterad och orelaterad affärsstrategi förekommer i enlighet med studien av Smith 

(2009). Exempelvis om en respondent anger att den bedriver 4 verksamhetsgrenar; 

ridlektioner, teorilektioner, avelsverksamhet och inackordering. Respondenten anger 

sedan att ridlektioner och teorilektioner är organisationens kärnverksamhet, det vill säga 

kategori 1. Inackordering anges som nära relaterad verksamhet till kärnverksamheten, 

kategori 2 och avelsverksamhet anges som relaterad verksamhet till kärnverksamheten, 

kategori 3. Således blir strategivariabeln (2*1 + 1*2 + 1*3) / 4= 1,75. 

3.6.2 Organisatorisk prestation 

Den organisatoriska prestationen mäts ur samma utgångspunkt som i Zhu et al. (2016). 

Detta sker genom en mätning av den upplevda organisatoriska prestationen genom en 5 

poängs skala. I skalen 1-5 motsvarar 1 en otillfredsställande organisatorisk prestation och 

5 motsvarar en mycket tillfredställande organisatorisk prestation. Till skillnad från Zhu 

et al (2016) som använder finansiell prestation, relativ plats på marknaden och 

engagemang för innovation, kommer jag utgå från Nowy et al (2015) fyra perspektiv. De 

fyra perspektiven utgörs av; finansiellt perspektiv, kundperspektiv, produktperspektiv 

och strategiskt perspektiv. Den organisatoriska prestationen kommer mätas som ett index 

i likhet med Zhu et al. (2015) där samtliga dimensioner slås ihop och delas med fyra. 

Dimensionerna kommer även jämföras var och en för sig mellan organisationsformerna. 

För att testa indexets reliabilitet och för att mäta om operationaliseringen är lämplig har 

Cronbach’s alpha genomförts. Den organisatoriska prestationen i denna studie har ett 

alpha på 0,69, vilket är precis under den accepterade nivån 0,7. Utan den finansiella 

prestationen är Cronbachs alpha 0,75. På grund av detta kommer analyserna av den 

organisatoriska prestationen både ske som ett index, men även med dimensionerna var 

för sig. 

3.7 Analysmetod 

Analysen av respondenternas svar på enkäten sker i programmet SPSS. För att kunna 

analysera svaren omvandlas frågorna till variabler. För att undersöka signifikanta 

skillnader mellan PO och NPO genomförs Mann-Whitneys test avseende organisationens 

verksamhet, inriktning, strategidiversifieringsgrad och organisatorisk prestation.  

För att undersöka om det finns ett samband mellan strategidiversifiering och 

organisatorisk prestation används de viktade variablerna från excel avseende 
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strategidiversifieringsgrad och organisatoriskt prestationsindex. Sambandet undersöks 

genom att utföra Spearman’s correlation.  

3.7.1 Mann-Whitneys test 

I enlighet med Smith (2009) används Mann-Whitneys test för att undersöka om det finns 

signifikanta skillnader mellan organisationsformerna; vinstdrivande och icke-

vinstdrivande. Mann-Whitneys test är lämpligt att använda då nominal och ordinaldata 

förekommer.  

Formeln för Mann-Whitneys test är följande: 

 Formel 1. Mann-Whitneys test 

 

U=Mann-Whitney test 

N1 = sample size one 

N2= Sample size two 

Ri = Rank of the sample size 

Den acceptabla signifikansnivån för Mann-Whitneys test är 5%. 

3.7.2 Spearman’s correlation 

För att besvara studiens tredje hypotes angående om det finns ett samband mellan 

strategidiversifiering och organisatorisk prestation kommer Spearman’s correlation att 

användas, i likhet som i studien av Smith (2009). Sperman’s correlation är en fördelaktig 

analysmetod om en eller båda variabler är ordinalvariabler i enlighet med Bryman och 

Bell (2017). Detta är fallet i den aktuella studien då, variablernas kategorier kan 

rangordnas. Anledningen till att enbart korrelationsanalys utförs för att mäta sambandet 

mellan variablerna beror på att variabeln organisatorisk prestation bygger på 

självupplevelse. Detta medför att variabeln mäter en attityd hos respondenten. Att 

använda variabeln i exempelvis mulitpel linjär regression är därför inte försvarbart enligt 

MacCullim, Zhang, Preacher och Rucker (2002) som menar att dikotomisering av 

ordinalvariabler har en negativ effekt genom förlust av effektstorlek, falsk statistisk 

signifikans, vilket kan undvikas genom korrelationsanalys. 
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Formeln för Spearmans’s correlations är följande: 

Formel 2. Spearman's correlation 

 

 

di = difference in paired ranks  

n = number of cases 

Vid genomförandet av Spearman’s correlation fås korrelationskoefficienten ”Spearman’s 

rho”. Spearmans rho antar ett värde mellan -1 och +1. Där +1 visar en mycket stark positiv 

korrelation och -1 visar en mycket stark negativ korrelation. Värdet 0 visar ingen 

korrelation i enlighet med Bryman och Bell (2017). 

 

3.8 Kvalitetskriterier 

För att granska studiens och metodvalens kvalitet utgår jag från validitet och reliabilitet 

som enligt Bryman och Bell (2017) är viktiga kriterier för en kvantitativ studie. 

3.8.1 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2017) är validitet ett av de viktigaste kvalitetskriterierna för 

forskning. Detta eftersom validiteten mäter trovärdigheten och giltigheten i att ett begrepp 

mäter det som avses att mätas (Ejlertsson, 2015). Bryman och Bell (2017) exemplifierar 

validiteten som begreppsvaliditet samt intern och extern validitet. 

Studiens enkät är främst utformad av mestadels slutna frågor, i likhet med Smith (2009). 

Detta kan medföra en problematik kring begreppsvaliditeten, som beskrivs av Ejlertsson 

(2015), för hur enkätfrågorna faktiskt mäter de begrepp som de avser att mäta. För att 

förhindra negativ begreppsvaliditet menar Bryman och Bell (2017) att validiteten kan 

säkerställas med hjälp av att använda frågor som formulerats och använts i tidigare 

forskning. För att förbättra begreppsvaliditeten i denna studie har frågorna avseende 

strategidiversifiering utgått från samma frågor som i den enkät som använts av Smith 

(2009). Smith (2009) har ytterligare utgått från två tidigare fallstudier vid utformningen 

av frågorna, vilka presenteras i Collin & Smith (2003). Poängteras bör dock att frågorna 

inte är identiska med de frågor som använts i enkäten av Smith (2009), då frågorna i denna 
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studie är anpassade till hela ridsportbranschen och inte enbart ridskolor. Detta stöds i 

enlighet med Ejlertsson (2015) som menar att vikten i begreppsvaliditeten inte enbart 

beror på uppbyggnad av tidigare forskning utan även på hur väl frågorna är relaterade till 

syftet.  

Den interna validiteten innebär i vilken utsträckning och hur trovärdigt ett samband 

mellan två variabler som mäts i en studie är (Bryman & Bell, 2017; Saunders et al., 2009). 

Den interna validiteten är av betydelse i denna studie, eftersom sambandet mellan 

strategidiversifiering och organisatorisk prestation är en av det viktigaste analyserna som 

utförs i studien. För att öka den interna validiteten har således kontrollvariabler använts i 

form av storlek, genom antal anställda i organisationen samt respondenternas ställning i 

organisationen. Den interna validiteten utgörs också av replikerbarhet i enlighet med 

Bryman och Bell (2017). För att öka replikerbarheten har enkäten utgått från tidigare 

studiers utformning och skillnader från dessa har beskrivits i metodkapitlet. Dessutom 

finns studiens enkät med som en bilaga i arbetet, vilket gör det möjligt för framtida studier 

att upprepa frågeställningarna och öka den interna validiteten.  

Den externa validiteten innefattar hur resultatet från en undersökning kan generaliseras 

till en större population och andra områden (Bryman & Bell, 2017; Saunders et al., 2009). 

Generaliserbarhet hanteras med stor försiktighet i denna studie på grund av den låga 

svarsfrekvens som enkätstudien inneburit. Den låga svarsfrekvensen har en negativ effekt 

på sambandets giltighet i enlighet med Bryman och Bell (2017) och därför är 

generaliserbarheten begränsad. Istället hanteras resultaten som indikatorer och inte som 

generaliserbarhet för den stora populationens majoritet. 

 

3.8.2 Reliabilitet 

Saunders et al. (2009) beskriver hur reliabiliteten mäter ett måtts tillförlitlighet. För att 

uppnå reliabilitet i en enkät menar Ejlertsson (2015) att tillförlitligheten ökar av att frågor 

ställs på samma sätt upprepande gånger och således även besvaras på samma sätt.  

Denna studie baserar sig på hur Smith (2009) mäter strategidiversifiering. För att mäta 

reliabiliteten avseende strategidiversifiering har Cronbach’s alpha användts. I enlighet 

med Smith (2009) har strategidiversifieringsgraden ett Cronbach’s alpha på 0,81. 

Saunders et al. (2009) menar att Cronbach ́s alpha mäter sambandet mellan frågor som 

avser mäta samma begrepp i en utsträckning mellan 0-1. Vidare menar Saunders et al. 
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(2009) att i en accepterad nivå bör koefficienten överstiga 0,7 vilket är fallet i studien av 

Smith (2009). 

I denna studie har även Cronbach’s alpha använts för att mäta reliabiliteten för den 

organisatoriska prestationens index. Cronbach’s alpha för indexet är 0,69, vilket är just 

under den accepterade nivån på 0,7. Om dimensionen finansiellt perspektiv tas bort från 

indexet är alpha 0,75. För att öka reliabiliteten i studien har därför den organisatoriska 

prestationen analyserats både som ett index, men även med varje dimension var för sig 

som konsekvens av indexets alpha.   

3.9 Metoddiskussion 

För att sammanfatta metodkapitlet kommer studiens metodval och dess konsekvenser att 

analyseras. Utformningen av en kvantitativ enkätstudie har bidragit med ny information, 

i form av primärdata. Detta innebär att den insamlade primärdatan har en fördel i form av 

operationaliseringen, måtten som mäts är anpassade efter de aktuella forskningsfrågorna 

och forskningsgapet. Detta är en fördel gentemot användning av sekundärdata som inte 

nödvändigtvis är anpassad efter studiens syfte i enlighet med Bryman & Bell (2017). 

Valet att genomföra en enkätundersökning har dock brister i och med en låg svarsfrekvens 

på 10,9%. Detta har en negativ effekt på studiens generaliserbarhet till en större 

population och motiverar ett ifrågasättande av studiens reliabilitet. Som följd av detta 

hanteras samtliga resultat enbart som indikationer.  

 

Sambandet mellan strategidiversifiering och organisatorisk prestation har analyserats 

genom korrelationsanalys i form av Spearman’s correlation. Tidigare studier som Andrés 

et al. (2017), Ramaswamy et al. (2017) och Shayne (2005) har använt sig av multipel 

regressionsanalys. Vilket enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är en mer 

avancerad metod som tar i beaktande att resultatet inte är falskt eller påverkas av andra 

variabler. Andrés et al. (2017), Ramaswamy et al. (2017) och Shayne (2005) har använt 

sig av marknadsmässiga och redovisningsmässiga mått för att mäta organisatorisk 

prestation. Detta skiljer sig från min studie som mäter organisatorisk prestation utifrån 

självupplevelse. På grund av detta mäter denna studier attityder kring organisatorisk 

prestation, varvid det enligt MacCullim et al. (2002) skulle riskera att medföra negativa 

effekter att genomföra multipel regression.  
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Det bör dock kommenteras att valet att använda sig av organisatorisk prestation ur en 

aspekt som mäter självupplevelse har en påverkan på de analyser som går att dra från 

sambandet mellan strategidiversifiering och organisatorisk prestation. Genom att använda 

sig av redovisningsmässiga mått hade det varit möjligt att utföra regressioner och således 

på en mer ingående nivå analysera ett linjärt samband mellan variablerna. Anledningen 

till att exempelvis redovisningsmässiga mått inte har använts beror på att den 

organisatoriska prestationen på ett mer fördelaktigt sätt kunde mätas genom 

självupplevelse i och med valet av att utföra en enkätstudie. Dessutom har studiens 

komparativa design att jämföra organisationsformerna; vinstdrivande och icke-

vinstdrivande varit den huvudsakliga fokuseringen. Detta har dock haft en negativ effekt 

för att utförligare kunna mäta sambandet mellan strategidiversifiering och organisatorisk 

prestation och bör därför lyftas upp. 
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4. Resultat 

I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat och analys. Inledningsvis redogörs den 

beskrivande statistiken, sedan redogörs resultaten för strategidiversifiering och 

organisatorisk prestation. Kapitlet avslutas med korrelationsanalys av 

strategidiversifiering och organisatorisk prestation.  

4.1 Beskrivande statistik 

I nedanstående avsnitt illustreras studiens beskrivande statistik, vilken ligger som grund 

för de analyser som utförs i studien. Först beskrivs organisationsformen, dess indelning i 

PO och NPO, sedan beskrivs organisationernas storlek. Detta efterföljs av 

organisationsformernas indelning av inriktning och verksamhet.  

4.1.1 Organisationsform 

I tabell 1 och 2 beskrivs organisationsformen utifrån bolagsform och indelning i PO och 

NPO.  

Tabell 1. Organisationsform 

 

 Frequency Percent 

Valid Aktiebolag 46 21,5% 

Enskild firma/näringsidkare 46 21,5% 

Ideell förening 106 49,5% 

Handelsbolag/Öppet bolag 6 2,8% 

Kommanditbolag 3 1,4% 

Övrigt 7 3,3% 

Total 214 100,0% 

  

Tabell 2. Fördelning PO och NPO 

 

 Frequency Percent 

Valid PO 102 47,7% 

NPO 112 52,3% 

Total 214 100,0% 

 

Inledningsvis i tabell 1 presenteras fördelningen av organisationsform för studien. I 

tabell 2 presenteras fördelningen mellan PO och NPO. Resultaten visar en relativt jämn 

fördelning. PO består av 47,7% av svaren och inkluderar aktiebolag, enskild 

firma/näringsidkare, handelsbolag/öppet bolag samt kommanditbolag. NPO består av 
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ideella föreningar, men även av exempelvis stiftelser som respondenterna angett under 

alternativet övrigt. I Finland är fördelningen 58,9% PO och 41,1% NPO. I Sverige är 

motsvarande fördelning 34% PO och 66% NPO. Jämförelser mellan PO och NPO kan 

med fördel genomföras på grund av de välbalanserade svarsfrekvenserna mellan 

organisationsformerna. 

 

Nedan presenteras organisationernas storlek i ett diagram. 

 

Figur 1. Heltidsanställda 

 

I figur 1 presenteras antalet heltidsanställda som ett diagram. PO visas som den blå stapeln 

och har en fördelning enligt följande: 19,6% har inte några anställda, 77,5% har 1-5 

anställda, 1 % har 11-15 anställda och 2% har 16-20 anställda. I NPO är fördelningen; 

60,7% har inte några anställda, 33% har 1-5 anställda, 1,8% har 6-10 anställda, 0,9% har 

11-15 anställda och 0,9% har 6-20 anställda. Således är NPO dominerande inom gruppen 

för 0 anställda, medan PO är dominerande i gruppen för 1-5 anställda. 
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4.1.2 Verksamhetens inriktning i PO och NPO 

I nedanstående tabell presenteras verksamheternas inriktning. 

Tabell 3. Inriktning 

 

 

Responses Z-value, 

Mann-Whitney N % 

Vilken inriktning har verksamhetena Hoppning, total 

PO 

NPO 

136 

53 

83 

31,1% 

27,7% 

33,7% 

-3,354* 

Dressyr, total 

PO 

NPO 

143 

59 

84 

32,7% 

30,9% 

34,1% 

-2,656* 

Fälttävlan, total 

PO 

NPO 

30 

15 

15 

6,9% 

7,9% 

6,1% 

-,276 

Western, total 

PO 

NPO 

14 

4 

10 

3,2% 

2,1% 

4,1% 

-1,476 

Island, total 

PO 

NPO 

26 

17 

9 

5,9% 

8,9% 

3,7% 

-1,926 

Voltige, total 

PO 

NPO 

10 

4 

6 

2,3% 

2,1% 

2,4% 

-,496 

Annan, total 

PO 

NPO 

78 

39 

39 

17,8% 

20,4% 

15,9% 

-,517 

Total 

PO 

NPO 

437 

191 

246 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. *<0,05 

I tabell tre beskrivs studiens fördelning av verksamhetens inriktning. I kolumnen N 

visas antal respondenter för varje rad och i kolumnen % visas den totala andelen i 

procent. För varje rad visas det totala resultatet, sedan visas resultatet för PO och NPO 

var för sig. Mann-Whitneys test har utförts för att undersöka signifikanta skillnader 

mellan resultaten avseende NPO och PO. Signifikanta skillnader utgörs av ett värde 

lägre än 0,05. Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan NPO och PO 

avseende inriktningarna hoppning och dressyr där verksamheterna är främst 

förekommande i NPO 
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4.1.3 Organisationens verksamheter i PO och NPO 

I detta avsnitt presenteras organisationernas verksamhet och fördelning avseende 

organisationsform. 

Tabell 4. Verksamhet 

 

 

Responses Z-value, 

Mann-Whitney N Percent 

Vilken verksamhet bedrivsa Ridlektion 

 PO 

 NPO 

133 

75 

58 

14,2% 

15,2% 

13,1% 

-2,115* 

Teori 

PO 

NPO 

113 

50 

63 

12,0% 

10,1% 

14,2% 

-2,659* 

Hästutbildning 

PO 

NPO 

64 

51 

13 

6,8% 

10,3% 

2,9% 

-6,852* 

Inackordering 

PO 

NPO 

102 

65 

37 

10,9% 

13,2% 

8,3% 

-4,816* 

Försäljning 

PO 

NPO 

32 

30 

2 

3,4% 

6,1% 

0,5% 

-6,019* 

Tävling 

PO 

NPO 

144 

39 

105 

15,4% 

7,9% 

23,6% 

-8,992* 

Hästrehabilitering 

PO 

NPO 

12 

11 

1 

1,3% 

2,2% 

0,2% 

-4,640* 

Turridning 

PO 

NPO 

47 

39 

8 

5,0% 

7,9% 

1,8% 

-6,390* 

Uthyrning av facilitet 

PO 

NPO 

44 

23 

21 

4,7% 

4,7% 

4,7% 

-2,301* 

Hovslagare 

PO 

NPO 

14 

14 

0 

1,5% 

2,8% 

0,0% 

-4,671* 

Avelsverksamhet 

PO 

NPO 

38 

37 

1 

4,1% 

7,5% 

0,2% 

-7,120* 
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Ridning för funktionsnedsatta 

PO 

NPO 

45 

16 

29 

4,8% 

3,2% 

6,5% 

-1,070 

Butiksverksamhet 

PO 

NPO 

10 

9 

1 

1,1% 

1,8% 

0,2% 

-3,048* 

Caféverksamhet 

PO 

NPO 

60 

6 

54 

6,4% 

1,2% 

12,2% 

-6,910* 

Evenemang utan häst 

PO 

NPO 

19 

4 

15 

2,0% 

0,8% 

3,4% 

-1,809 

Annan 

PO 

NPO 

61 

25 

36 

6,5% 

5,1% 

8,1% 

-1,032 

Total 

PO 

NPO 

938 

494 

444 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

 

 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  

*<0,05 

 

I tabell två beskrivs studiens fördelning av organisationernas verksamheter. I kolumnen 

N visas antal respondenter för varje rad och i kolumnen % visas den totala andelen i 

procent. För varje rad visas det totala resultatet, sedan visas resultatet för PO och NPO 

var för sig. Mann-Whitneys test har utförts för att undersöka signifikanta skillnader 

mellan resultaten avseende NPO och PO. Signifikanta skillnader utgörs av ett värde lägre 

än 0,05. Resultatet visar flertalet signifikanta skillnader. Ridning för funktionsnedsatta, 

evenemang utan koppling till häst och annan verksamhet har inte några signifikanta 

skillnader. Teori, tävling och caféverksamhet förekommer främst i NPO och resterande 

verksamheter förekommer främst i PO. 
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4.2 Strategidiversifierig i NPO och PO 

I detta avsnitt presenteras strategidiversifieringen i organisationsformerna PO och NPO. 

 

Tabell 5. Strategidiversifiering 

Grad av strategidiversifiering   

PO N Valid 102 

Missing 0 

Mean  2,5173 

Std. Error of Mean ,05544 

Median 2,5600 

Mode 2,00a 

Std. Deviation ,55989 

Range 2,63 

Minimum 1,00 

Maximum 3,63 

NPO N Valid 112 

Missing 0 

Mean 2,3521 

Std. Error of Mean ,05910 

Median 2,3300 

Mode 2,00 

Std. Deviation ,62547 

Range 2,75 

Minimum 1,00 

Maximum 3,75 

a. Multiple modes exist. The smallest value 

is shown 

 
 

 

 

Tabell 6. Mann-Whitneys test -Strategidiversifiering 

 

 Strategidiversifieringsgrad 

Mann-Whitney U 4775,500 

Z -2,072 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,038 

a. Grouping Variable: PO eller NPO 
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I tabell 5 beskrivs strategidiversifieringsgraden i PO och NPO. PO har en median på 2,56 

vilket är en lite högre median än NPO på 2,33. Den lägsta uppmätta 

strategidiversifieringen är 1,00 och förekommer i såväl PO och NPO. Den högsta 

uppmätta strategidiversifieringen förekommer i NPO med värdet 3,75. I Finland är 

medianen för strategidiversifieringen i PO 2,75 jämfört med 2,265 i Sverige, men i övrigt 

förekommer inte några signifikanta skillnader mellan länderna. För att undersöka om det 

finns några signifikanta skillnader mellan PO och NPO avseende strategidiversifiering 

görs Mann-Whitneys test som illustreras i tabell 6. Testet visar ett signifikansvärde på 

0,038 vilket är mindre än 0,05 och således förkastas hypotes 1 avseende att det inte råder 

några skillnader mellan NPO och PO avseende strategidiversifiering. 

4.3 Organisatorisk prestation i NPO och PO 

I detta avsnitt presenteras organisationernas prestation först som index genom tabell 6 

och ett diagram, följt av en beskrivning. Sedan presenteras varje dimension var för sig. 

 

Tabell 7. Organisatorisk prestation 

 

Organisationens prestation index   

PO N Valid 102 

Missing 0 

Mean 3,85049 

Std. Error of Mean ,058832 

Median 3,87500 

Mode 4,000 

Std. Deviation ,594175 

Range 3,250 

Minimum 1,750 

Maximum 5,000 

NPO N Valid 112 

Missing 0 

Mean 3,90625 

Std. Error of Mean ,056021 

Median 4,00000 

Mode 4,000 

Std. Deviation ,592868 

Range 3,000 

Minimum 2,000 

Maximum 5,000 
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Figur 2. Organisatorisk prestation index 

Den organisatoriska prestationen presenteras i tabell 7 och illustreras i figur 2 

utifrån beskrivande data. NPO har en högre median på 4,0 jämfört med 3,875 för 

PO och även ett högre minimivärde på 2,0 jämfört med 1,75 för PO. Vid 

jämförelse mellan Sverige och Finland yttrar sig en skillnad avseende PO då 

Sverige har en högre median på 4.125 jämfört med Finlands 3,75. Medianen för 

NPO i både Sverige och Finland är identisk på 4,0. I ovanstående diagram 

illustreras den organisatoriska prestationen som index i PO och NPO. I 

efterföljande beskrivs och illustreras den organisatoriska prestationens 

dimensioner enskilt. För att undersöka om det finns några signifikanta skillnader 

mellan PO och NPO genomförs Mann-Whitneys test. I det organisatoriska 

prestationens index finns inte några signifikanta skillnader mellan PO och NPO. 
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Tabell 8. Organisatorisk prestation - Finansiell dimension 

N 

 

Organisationens prestation -finansiell 

Total 1 2 3 4 5  

PO eller 

NPO 

PO Count 7 23 39 24 9 102 

% within PO 

eller NPO 

6,9% 22,5% 38,2% 23,5% 8,8% 100,0

% 

NP

O 

Count 7 5 37 42 21 112 

% within PO 

eller NPO 

6,3% 4,5% 33,0% 37,5% 18,8% 100,0

% 

Total Count 14 28 76 66 30 214 

% within PO 

eller NPO 

6,5% 13,1% 35,5% 30,8% 14,0% 100,0

% 

 

 
Figur 3. Finansiell prestation 

 

I tabell 8 presenteras organisationens finansiella prestation utgående från PO, NPO och 

som en total. Anmärkningsvärt för resultatet är att PO upplever en lägre organisatorisk 

prestation jämfört med NPO. PO har ett medianvärde på 3,0 medan NPO har ett 

medianvärde på 4,0. Detta illustreras i figur 3. 
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Tabell 9. Organisatorisk prestation -Kundinriktad dimension 

 

 

Organisationens prestation -kund 

Total 1 2 3 4 5  

PO eller 

NPO 

PO Count 1 0 8 50 43 102 

% within PO eller 

NPO 

1,0% 0,0% 7,8% 49,0% 42,2% 100,0% 

NPO Count 0 2 25 59 26 112 

% within PO eller 

NPO 

0,0% 1,8% 22,3% 52,7% 23,2% 100,0% 

Total Count 1 2 33 109 69 214 

% within PO eller  

NPO 

0,5% 0,9% 15,4% 50,9% 32,2% 100,0% 

 

 
 

Figur 4. Kundinriktad prestation 

I tabell 9 presenteras den organisatoriska prestationen ur den kundinriktade dimensionen 

utgående från PO, NPO och som total. Den kundinriktade prestationen illustreras i figur 

4. I PO är det lägsta upplevda värdet 1, medan i NPO är det lägsta upplevda värdet 2. 

Bägge organisationsformer har ett medianvärde på 4,0. PO upplever i större grad den 

kundinriktade dimensionen som mycket tillfredsställande i jämförelse med NPO. 
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Tabell 10. Organisatorisk prestation -Produktdimension 

 

Organisationens prestation -produkt 

Total 1 2 3 4 5  

PO eller 

NPO 

PO Count 1 0 7 58 36 102 

% within PO eller 

NPO 

1,0% 0,0% 6,9% 56,9% 35,3% 100,0% 

NPO Count 0 1 14 68 29 112 

% within PO eller 

NPO 

0,0% 0,9% 12,5% 60,7% 25,9% 100,0% 

Total Count 1 1 21 126 65 214 

% within PO eller 

NPO 

0,5% 0,5% 9,8% 58,9% 30,4% 100,0% 

 
 

Figur 5. Produktinriktad prestation 

I tabell 10 presenteras den organisatoriska prestationen ur den produktinriktade 

dimensionen utifrån PO, NPO och som total. I PO är det lägsta upplevda värdet 1, medan 

i NPO är det lägsta upplevda värdet 2. Bägge organisationsformer har ett medianvärde på 

4,0. Detta illustreras i figur 5. 



 

44 

 

Tabell 11. Organisatorisk prestation - strategiinriktad dimension 

 

 

Organisationens prestation -strategi 

Total 2 3 4 5  

PO eller NPO PO Count 7 26 51 18 102 

% within PO eller NPO 6,9% 25,5% 50,0% 17,6% 100,0% 

NPO Count 4 18 69 21 112 

% within PO eller NPO 3,6% 16,1% 61,6% 18,8% 100,0% 

Total Count 11 44 120 39 214 

% within PO eller NPO 5,1% 20,6% 56,1% 18,2% 100,0% 

 

 

Figur 6. Strategiinriktad prestation 

 

I tabell 11 presenteras den organisatoriska prestationen ur den strategiinriktade 

dimensionen utifrån PO, NPO och som total. Detta illustreras även i figur 6. I både PO 

och NPO är det lägsta upplevda värdet 2. Bägge organisationsformer har ett medianvärde 

på 4,0, men NPO har en högre upplevd organisatorisk prestation ur den strategiinriktade 

dimensionen gentemot PO. 
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Tabell 12. Mann-Whitneys test -Organisatorisk prestation 

 

 Finansiell Produkt Strategi Kund Index 

Mann-Whitney U 4026,000 5016,000 5060,500 4226,000  5276,000 

Z -3,884 -1,757 -1,601 -3,604 -,974 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,079 ,109 ,000 ,330 

a. Grouping Variable: PO eller NPO 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att av samtliga dimensioner av den organisatoriska 

prestationen har den finansiella dimensionen lägst resultat. Anmärkningsvärt är att PO 

upplever en lägre finansiell prestation jämfört med NPO. Högst resultat utgörs av de 

kundinriktade och produktinriktade dimensionerna för såväl PO och NPO. 

Anmärkningsvärt för den strategiska dimensionen är att ingen av respondenterna har 

angivit att organisationens strategidimension som inte alls tillfredsställande. För att 

undersöka hypotes 2 ytterligare genomförs Mann-Whitneys test på varje dimension av 

den organisatoriska prestationen vilket visas i tabell 12. I den finansiella dimensionen och 

den kundorienterade dimensionen finns signifikanta skillnader mellan PO och NPO. Men 

i produktdimensionen och det strateginriktade prestationen finns inte några signifikanta 

skillnader. 

4.4 Samband mellan NPO och PO 

Till näst presenteras relationen mellan strategidiversifiering och organisatorisk prestation 

genom Spearman’s korrelation.  

 

Tabell 13. Spearman's correlation 

 

 Strategidiversifiering 

Organisationens 

prestation index 

Spearman's rho Kärnverksamhet och övrig 

verksamhet -viktad 

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,068 

Sig. (2-tailed) . ,320 

N 214 214 

Organisationens prestation 

index 

Correlation 

Coefficient 

-,068 1,000 

Sig. (2-tailed) ,320 . 

N 214 214 
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Resultatet för att testa korrelationen mellan strategidiversifiering och organisatorisk 

prestation, i tabell 13, visar en svagt negativ korrelation i och med Spearman’s rho på -

,068. En negativ korrelation innebär att höga värden på den ena variabeln innebär låga 

variabler på den andra variabeln, vilket betyder att det finns ett mycket svagt samband 

mellan hög organisatorisk prestation och låg strategidiversifiering. Testet utförs även 

avseende Spearman’s korrelation då PO och NPO analyseras var för sig, men resultatet 

för båda organisationsformer visar likväl en mycket svag negativ korrelation. 

Test utförs även avseende korrelation mellan strategidiversifiering och varje enskild 

dimension i den organisatoriska prestationen. I PO noteras en mycket svag positiv 

korrelation avseende strategidiversifiering och den finansiella prestationen med ett 

Spearman’s rho på (r= 0,022). I NPO är korrelationen mycket svagt negativ (r = -0,097). 

Avseende korrelationen strategidiversifiering och kundinriktad prestation är Spearman’s 

rho mycket svagt negativ i PO (r = -0,093), avseende NPO är resultatet (r = 0,005). 

Korrelationen avseende produktinriktad prestation är i PO (r= -0,082) och NPO (r = -

0,037) mycket svagt negativ. Även i korrelationen avseende strategiinriktad prestation är 

korrelationen mycket svagt negativ i både PO (r = -0,055) och NPO (r = -0,008). Eftersom 

Spearman’s rho inte är nära varken -1 eller +1 så finns inte ett samband mellan 

strategidiversifiering och den organisatoriska prestationen. 
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5. Resultatdiskussion 

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat och hypoteser och återspeglas mot den 

teoretiska referensramen för att lyfta fram studiens syfte. 

5.1 Strategidiversifiering i PO och NPO 

Resultatet avseende strategidiversifieringen visar signifikans på 0,05-nivån vilket 

överensstämmer med de signifikansnivåer som framkommit för relaterad verksamhet i 

studien av Smith (2009). Således finns det signifikanta skillnader mellan PO och NPO 

avseende strategidiversifiering och hypotes 1 förkastas.  

 

PO har en högre median avseende strategidiversifiering än NPO vilket innebär en 

affärsstrategi med en högre grad av relaterad och orelaterad verksamhet, vilket är vanligt 

förekommande i vinstdrivande organisationer i enlighet med Ilbery (1991), Palich et al. 

(2000) och Ramaswamy et al. (2017). En orsak till att PO har en högre 

strategidiversifieringsgrad kan bero på riskreducering men även för att maximera 

värdeskapandet i organisationen i enlighet med Andres et al. (2017). Orsaken till detta är 

förenligt med de grundläggande teorierna om vinstdrivande organisationer, som i 

property rights theory avser att maximera avkastningen för ägare i enlighet med Moore 

(2000). I mindre vinstdrivande organisationer, som exempelvis enskild 

näringsverksamhet har innehavaren, i enlighet med property rights theory, fullständiga 

äganderättigheter (Smith, 2009). Att innehavaren har fullständiga äganderättigheter 

innebär även rätten som beslutsfattare som således inte behöver ta hänsyn till övriga 

personer som besitter äganderätt, vilket förekommer i andra organisationsformer. Detta 

möjliggör att snabbt utföra strategiska beslut utgående från egna incitament och för 

organisationens bästa. Detta kan vara en orsak till studiens resultat som visar en högre 

grad av relaterad verksamhet i PO i jämförelse med NPO, där äganderätten är fördelad på 

flera personer såsom medlemmar och styrelse, vilket innebär att flera åsikter bör tas i 

beaktande utifrån vilken affärsstrategi som ska följas i enlighet med Smith (2009) och 

Franck (2010).   

 

Även NPO har en relaterad affärsstrategi trots signifikanta skillnader mellan PO. Detta 

stämmer överens med Smiths (2009) resultat om att relaterade affärsstrategier även 

förekommer i NPO. NPO bedriver i högre grad evenemang utan koppling till häst, som 

främst verkat som en orelaterad verksamhet till kärnverksamheten. Följden av detta blir 
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en högre strategidiversifieringsgrad. Att NPO erbjuder evenemang utan koppling till häst 

är förenligt med den institutionella teorin avseende institutionell logik där av Ashraf et 

al. (2017) menar att NPO strävar efter att maximera allmänhetens bästa. Att erbjuda 

evenemang utan koppling till häst kan exempelvis innebära att en arrangera en hundshow 

i ett ridhus eller dylikt, som har en social aspekt och således gynnar fler än bara 

organisationens medlemmar.  

Att både PO och NPO använder sig av såväl kärnverksamhet, relaterad verksamhet och 

orelaterad verksamhet baserat på Rumelts (1974), är förenligt med tidigare studier av 

Smith (2009), Berger & Ofek (1995), Lamont & Polk (2002), Rajan et al. (2000), Ilbery 

(1991), Palich et al. (2000), Ramaswamy et al. (2017), Holmqvist (2004), Shayne (2005) 

och Williamsson (2001). En anledning till detta kan grunda sig i det mimetiska 

perspektivet i den institutionella teorin i enlighet med Deegan & Underman (2011). 

Utifrån det mimetiska perspektivet kan organisationer anta likartade mönster för att klara 

av uppstådd konkurrens (ibid). Då både PO och NPO verkar inom samma bransch och 

utför liknande verksamhet kan konkurrens vara aktuellt mellan organisationsformerna i 

enlighet med Hansmann (1986), Rojas (2000), Schiff och Weisbrod (1991) och Nowy et 

al. (2015). Utifrån det mimetiska perspektivet kan de likartade affärsstrategierna vara ett 

svar på konkurrensen mellan organisationsformerna. 

 

5.2 Organisatorisk prestation i PO och NPO 

Ur ett helhetsperspektiv finns det inte några signifikanta skillnader mellan PO och NPO 

avseende den organisatoriska prestationen som ett totalindex. Detta överensstämmer med 

Nowy et al. (2015), som menar att när flera dimensioner är mätbara, finns det inte några 

avsevärda skillnader mellan PO och NPO. Men när de olika dimensionerna analyseras 

var för sig noteras anmärkningsvärda skillnader avseende den finansiella prestationen. 

Signifikanta skillnader noteras mellan PO och NPO, där PO visar en lägre upplevd 

finansiell prestation jämfört med NPO. Detta avviker från tidigare studier som menar att 

PO presterar avsevärt bättre finansiellt än NPO (Nowy et al., 2015). En orsak till att PO 

presterar lägre än NPO är förenligt med sambandet mellan storlek och finansiell 

prestation som beskrivs av Adenauer och Heckelei (2011) samt Chaddad och Mondelli 

(2013), där större organisation har en högre finansiell prestation. I denna studie 

förekommer främst mindre organisationer och PO är främst representerat av 

organisationer med 1-5 anställda vilket kan förklara den lägre finansiella prestationen.  
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Även i den kundorienterade dimensionen förekommer signifikans på 0,05-nivån, således 

finns det signifikanta skillnader mellan PO och NPO. Detta resultat skiljer sig från Nowy 

et al (2015) som menar att det inte förekommer några signifikanta skillnader mellan PO 

och NPO. De verksamheter som bedrivs i bägge organisationsformer, exempelvis 

ridlektioner, teori, tävlingsarrangemang och ridning för funktionsnedsatta innebär en 

ständig närhet till kunden. Detta kan vara en förklaring till att bägge organisationsformer 

upplever en relativt hög kundtillfredsställelse i enlighet med Yeung et al. (2013) som 

menar att närhet till kunden har en positiv effekt på kundtillfredsställelsen. 

I den produktinriktade dimensionen finns inte några signifikanta skillnader mellan PO 

och NPO, vilket överensstämmer med resultatet från Nowy et al. (2015) men skiljer sig 

från Breuer och Feiler (2013). Produktkvaliteten upplevs som relativt hög vilket är 

förenligt med teorin om nexus of contracts. Utifrån teorin menar Boatright (2002) att det 

finns en kontraktsposition mellan organisationen och intressentgrupper. Medlemmar och 

kunder kan verka som en intressentgrupp och organisationens ansvar gentemot denna 

intressentgrupp är att erbjuda produkter eller tjänster som intressentgruppen efterfrågar 

och kravställer (ibid). Detta kan ske genom att medlemmar eller kunder exempelvis väljer 

att delta i den teorilektionen som motsvarar deras kvalitetskrav. Ur den institutionella 

teorin menar Ashraf et al. (2017) att PO är präglad av marknadslogiken och därför 

erbjuder produkter som eftertraktas på marknaden. Medan Speckbacher (2003) i teorin 

om nexus of contracts menar att användare av organisationens tjänster är en av de grupper 

som har störst inverkan på att uppnå organisationens mål. Av den anledningen finns det 

även incitament för NPO att erbjuda attraktiva produkter och tjänster som medlemmarna 

efterfrågar. 

I den strategiinriktade dimensionen finns inte några signifikanta skillnader mellan PO och 

NPO, vilket motsäger tidigare studier av LeRoux och Wright (2010) samt Nowy et al. 

(2015) som menar att PO har en högre strategiinriktad prestation. Den goda 

strategiinriktade prestationen i PO motiveras av ett grundläggande intresse av att besvara 

marknadens efterfrågan och således möjliggöra en potentiell vinst enligt Kim och 

Mahoney (2005). Detta är förenligt med den institutionella logiken i PO som beskrivs av 

Ashraf et al. (2017) och Reinhardt et al. (2008). Men anledningen till att det inte finns 

några signifikanta skillnader och att NPO presterar liknande som PO kan härröras till 

teorin om nexus of contracts. Detta genom att the-principal-agent problem som beskrivs 

av Milgrom och Roberts (1992), inte är lika förekommande i NPO enligt Speckbacher 
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(2003). Orsaken kan hänföras till Kay (2018) avseende äganderätt och kontrakt, eftersom 

NPO inte har samma åtagande gentemot att uppfylla aktieägarnas intressen. Istället menar 

Speckbacher (2003) att icke-vinstdrivande organisationer har ett stort engagemang till 

organisationens mål, eftersom arbetet i stort baserar sig på frivilliga och volontärarbete. 

Dessa arbetstagare har en drivkraft och motivation för organisationen och dess 

verksamhet, vilket innebär att uppfylla organisationens mål även tillgodoser individuella 

mål i enlighet med Kay (2018).  

Sammanfattningsvis visar denna studies resultat att det inte finns några signifikanta 

skillnader mellan NPO och PO som ett organisatoriskt prestationsindex. Men vid 

granskning av varje dimension av den organisatoriska prestationen enskilt förekommer 

signifikanta skillnader mellan NPO och PO i den finansiella och kundinriktade 

dimensionen. På grund av denna anledning förkastas hypotes 2 delvis. 

5.3 Strategidiversifieringens påverkan på den organisatoriska prestationen 

Tidigare forskning har talat för ett samband mellan graden av strategidiversifiering och 

organisatorisk prestation, såväl positivt (Lamont & Polk, 2002; Rajan et al., 2000) som 

negativt (Holmqvist, 2004; Shayne, 2005; Williamsson, 2001). Men då den tidigare 

forskningen främst har fokuserat på vinstdrivande organisationer finns ett forskningsgap 

om strategidiversifieringens påverkan på den organisatoriska prestationen skiljer sig 

mellan PO och NPO. Tidigare forskning har inte heller undersökt om 

strategidiversifieringens påverkan på den organisatoriska prestationen i olika 

dimensioner, vilket även denna studie undersökt närmare.  

Studiens resultat visar att det inte finns ett samband mellan strategidiversifiering och 

organisatorisk prestation varken som helhet eller då PO och NPO analyseras var för sig. 

Studien visar också att det inte finns något samband mellan strategidiversifiering och 

organisationens prestation då dimensionerna testas var för sig och indelningen i PO eller 

NPO påverkar inte sambandet. Detta kan även understödjas av att tidigare forskning fått 

tvetydiga resultat angående sambandet mellan strategidiversifiering och organisatorisk 

prestation (Holmqvist, 2004; Lamont & Polk, 2002; Rajan et al., 2000 Shayne, 2005; 

Williamsson, 2001). På grund av detta bekräftas hypotes 3; Strategidiversifieringens 

påverkan av den upplevda organisatoriska prestationen skiljer sig inte mellan PO och 

NPO.  
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Trots de strukturella skillnaderna som existerar mellan PO och NPO utifrån teorin om 

property rights (Smith 2009), så motiverar förkastandet av studiens tredje hypotes att det 

finns en existerande konkurrens mellan organisationsformerna i enlighet med Hansmann 

(1986), Rojas (2000), Schiff och Weisbrod (1991) och Nowy et al. (2015). Detta kan 

således förklaras av det mimetiska perspektivet i den institutionella teorin i enlighet med 

Deegan och Unerman (2011). 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

I studiens avslutande kapitel presenteras studiens slutsats och bidrag. Vidare presenteras 

även studiens begränsningar och förslag till vidare forskning.  

6.1 Studiens slutsats 

Tidigare studier inom strategidiversifiering har främst inriktat sig på vinstdrivande 

organisationer och vilket samband strategidiversifieringsgraden har på den finansiella 

prestationen (Berger & Ofek, 1995; Lamont & Polk, 2002; Rajan et al., 2000; Ilbery, 

1991; Palich et al., 2000; Ramaswamy et al., 2017; Holmqvist, 2004; Shayne, 2005; 

Williamsson, 2001). Men då det konstaterats av Hansmann (1986), Rojas (2000), Schiff 

och Weisbrod (1991) och Nowy et al. (2015) att det förekommer konkurrens mellan 

organisationsformer som verkar inom samma bransch och bedriver liknande verksamhet 

så uppstår ett gap i forskningen i form av brist på liknande studier inom icke-

vinstdrivande organisationer och jämförande studier mellan organisationsformerna. 

Dessutom kritiseras användningen av finansiell prestation som mått på den 

organisatoriska prestationen av Baruch och Ramalho (2006).  

Denna studie särskiljer sig från tidigare studier genom att belysa strategidiversifiering i 

ett nytt perspekiv, genom att jämföra två organisationsformer, PO och NPO. Men även 

genom att undersöka organisatorisk prestation genom ett multidimensionellt perspektiv. 

Utifrån detta utformas studiens syfte; att jämföra vinstdrivande och icke-vinstdrivande 

organisationer avseende hur strategidiversifiering påverkar den upplevda organisatoriska 

prestationen. 

För att besvara detta utformas tre hypoteser, som berör nyckelorden strategidiversifiering 

i PO och NPO, organisatorisk prestation i PO och NPO samt strategidiversifieringens 

påverkan av den organisatoriska prestationen i PO och NPO. Studiens resultat visar att 

det finns signifikanta skillnader i strategidiversifiering mellan grupperna PO och NPO. 

Vidare framkommer det att den organisatoriska prestationen som helhet inte skiljer sig 

avsevärt mellan organisationsformerna. Men då den organisatoriska prestationens 

dimensioner analyseras var för sig upplever NPO en högre finansiell prestation gentemot 

PO och signifikanta skillnader förekommer i den kundinriktade dimensionen, där PO i 

större grad upplever den kundinriktade dimensionen som mycket tillfredsställande i 

jämförelse med NPO. Inget samband mellan strategidiversifiering och organisatorisk 

prestation i varken PO eller NPO förekommer. 
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Utifrån den ovanstående sammanfattningen av studien så kan följande slutsatser 

presenteras. Men före det bör en brist i generaliserbarheten för studien betonas på grund 

av en låg svarsfrekvens i studiens enkätundersökning, vilket närmare kommer presenteras 

i studiens begränsningar. Av denna anledning kommer nedanstående slutsatser således att 

enbart verka som indikatorer. Den huvudsakliga slutsatsen kan presenteras som att det 

inte finns någon specifik grad av strategidiversifiering som har en idealisk påverkan på 

den organisatoriska prestationen. En grundläggande följd av detta blir att individuella 

förutsättningar i varje enskild organisation väger tyngre för den organisatoriska 

prestationen än vad en särskild affärsstrategi medför.  

Vidare kan en slutsats dras genom att bekräfta tidigare studiers avseende att konkurrens 

förekommer mellan organisationsformerna. Detta motiveras ytterligare genom att studien 

indikerar att NPO upplever en högre tillfredställelse av den finansiella prestationen i 

jämförelse med PO. Detta motsäger tidigare forskning av Nowy et al. (2015), som menar 

att PO presterar bättre ur ett finansiellt perspektiv än NPO. Att bidra med denna nya 

kunskap har varit möjligt genom att undersöka ett nytt empiriskt område tack vare 

primärdata som skapats genom en enkätstudie och inriktas mot det uttalade 

forskningsgapet. Primärdatan består främst av mindre organisationer, vilket även kan vara 

en anledning till att PO upplever en lägre finansiell prestation i den aktuella studien. Detta 

är förenligt med Adenauer och Heckelei (2011) samt Chaddad och Mondelli (2013) som 

menar att det finns ett samband mellan storlek och finansiell prestation i PO. Detta väcker 

ytterligare nya frågeställningar avseende storlekens betydelse i relationen mellan PO och 

NPO. Presterar mindre icke-vinstdrivande organisationer bättre än mindre vinstdrivande 

organisationer och hur presterar större icke-vinstdrivande organisationer gentemot större 

vinstdrivande organisationer? 

Orsaken till att likartad verksamhet bedrivs i såväl PO som NPO kan förklaras genom den 

institutionella teorin i enlighet med Deegan och Unerman (2011). Ur den mimetiska 

synvinkeln tar organisationerna en liknande form för att stå emot konkurrens. Detta kan 

även vara en förklaring till att såväl kärnverksamhet, relaterad verksamhet och orelaterad 

verksamhet förekommer i båda organisationsformer.  Men trots detta kan en annan 

slutsats dras från studien i form av att konkurrensen inte är fullständig.  Detta visar sig i 

studien genom att det förekommer verksamheter inom branschen som är mer eller mindre 

dominerade av enbart NPO eller PO, vilket motsäger konkurrens. Förklaringen till detta 

kan hittas i skillnader avseende den institutionella logiken i organisationsformerna, men 
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även i de grundläggande organisatoriska målsättningarna i organisationsformerna utifrån 

property rights samt till vilken intressegrupp organisationerna främst inriktar sig för att 

uppfylla organisationens mål i enlighet med teorin om nexus of contracts.  

Då denna studie har ett empiriskt fält som avgränsar sig till ridsportbranschen, i likhet 

som i studierna av Smith (2009) samt Nowy et al. (2015), uppstår frågor om hur 

konkurrenssituationen ser ut mellan PO och NPO i andra sportbranscher. Skiljer sig 

verksamhetsgrenarna som bedrivs av PO och NPO, så att organisationsformerna 

kompletterar varandra, eller inriktar sig organisationsformerna till samma kundkrets, med 

samma verksamhet i enlighet med Nowy et al. (2015) och Schiff och Weisbrod (1991)? 

Genom att höja blicken från sportbranscher kan vårdbranschen vara ett intressant 

empiriskt fält eftersom samma verksamhet erbjuds i såväl offentlig som privat sjukvård. 

En intressant vidare frågeställning är då hur den organisatoriska prestationen upplevs och 

hur detta påverkar konkurrensen, som i sin tur påverkar kundkretsen och prisbilden.  

Slutligen kan det konstateras att både PO och NPO har en stor inverkan på samhället 

genom att de finns i många olika branscher. Konkurrensen mellan organisationsformerna 

kan vara fördelaktig för utvecklingen av organisationer genom att erbjuda kvalitativa 

produkter och tjänster med eftersträvan att öka kundtillfredsställelsen och vara fortsatt 

konkurrenskraftiga på marknaden. För att uppnå detta krävs det att organisationernas 

administration och strategiska dimension effektiveras, vilket förutsätter att kunna utnyttja 

den finansiella prestationen på ett fördelaktigt sätt.  

6.2 Studiens bidrag 

Nedan kommer studiens bidrag att presenteras. Bidraget kommer delas upp i ett teoretiskt 

och ett praktiskt bidrag. Det teoretiska bidraget avser det forskningsgap som presenterats 

i studien medan det praktiska bidraget avser det branschspecifika bidraget gällande 

vinstdrivande och icke-vinstdrivande ridsportorganisationer. 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studien belyser en ny synvinkel på relationen mellan strategidiversifiering och 

organisatorisk prestation. Detta sker genom att på ett likvärdigt sätt jämföra vinstdrivande 

och icke-vinstdrivande organisationer.  Tidigare forskning har främst inriktat sig på 

vinstdrivande organisationer och den organisatoriska prestationen ur ett finansiellt 

perspektiv. Denna studie fyller det identifierade forskningsgapet genom att istället för att 

analysera organisationsformerna var och en för sig, ställa dem mot varandra. Dessutom 
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besvarar studien på tidigare forsknings kritik mot att mäta organisatorisk prestation ur ett 

ensidigt finansiellt perspektiv. Studien bidrar således även teoretiskt genom att undersöka 

den organisatoriska prestationen ur ett multidimensionellt perspektiv som medför en mer 

komplex förståelse för organisatorisk prestation i olika organisationsformer.  

Studien bidrar teoretisk genom att skapa ny data i form av primärdata utifrån studiens 

enkätundersökning. Detta har tillfört ett helt nytt underlag för empirisk undersökning och 

analys inom strategidiversifiering och organisatorisk prestation, som kan komplettera den 

befintliga sekundärdata som förekommer. Genom att använda sig av primärdata som 

sträcker sig över ett nytt område, vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer i 

Sverige och Finland, skapas möjlighet för nya upptäckter som inte tidigare identifieras i 

befintliga sekundärdata. Följande har skett genom analys av den organisatoriska 

prestationens dimensioner. Detta har bidragit till ny kunskap som indikerar att den 

upplevda finansiella prestationen kan vara bättre i icke-vinstdrivande organisationer än i 

vinstdrivande organisationer, vilket är revolutionerande och inte har förekommit i tidigare 

forskning. Även skillnader i det kundorienterade perspektivet har belysts och ifrågasätter 

tidigare forskningsresultat. Detta har bidragit med att ytterligare påvisa att konkurrens är 

förekommande mellan de olika organisationsformerna, vilket är relevant för vidare 

forskning inom administration och ledning i organisationer. 

Studien bidrar även med att motsäga tidigare forskning som talat för ett såväl positivt som 

negativt samband mellan strategidiversifiering och organisatorisk prestation. Detta sker 

genom att indikera på att det inte finns något samband mellan de två variablerna. Att 

studiens indikerat på motsägelsefulla resultat gentemot tidigare forskning bidrar även 

med att visa att det finna ett fortsatt behov att jämföra PO och NPO och undersöka 

strategidiversifiering och organisatorisk prestation ytterligare.  

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag riktas till ridsportorganisationer som bedrivs såväl som 

vinstdrivande och som icke-vinstdrivande organisationer. Det praktiska bidraget innebär 

framförallt att bekräfta den konkurrens som kan existera mellan vinstdrivande och icke-

vinstdrivande organisationer inom ridsportbranschen. Detta fyller en praktisk funktion 

genom att påvisa ett behov av effektiv styrning och administration inom organisationen 

för att bibehålla en konkurrenskraftig plats på marknaden.  

 



 

56 

 

Genom att hänföra organisationsformernas beteende utifrån den institutionella teorin 

förklarar även studien på vilket sätt konkurrensfördelar kan förekomma beroende på om 

organisationen är vinstdrivande eller inte. Detta förklarar exempelvis varför båda 

organisationsformer inte är representerade i alla verksamheter som tagits upp i denna 

studie. Exempelvis är vinstdrivande organisationer den dominanta organisationsformen i 

försäljning, hästrehabilitering, hovslageri, avelsverksamhet och butiksverksamhet.  Detta 

innebär att konkurrens mellan organisationsformerna inte förekommer i samma 

utsträckning i dessa verksamhetsgrenar, vilket kan bero på att PO drivs av en 

marknadsmässig logik, medan NPO drivs av en logik som gynnar allmänhetens bästa och 

därför är dominanta i tävlingsarrangemang. Denna verksamhet kan ses som mer nytta för 

allmänheten genom att skapa utrymme för tävlingsdeltagare, domare och publik, men 

samtidigt är en verksamhetsgren som inte är särskilt vinstgenererande. På detta sätt kan 

studien bidra praktiskt genom att motivera hur olika verksamhetsgrenar är gynnsamma 

för olika organisationsformer. 

 

Det praktiska bidraget verkar också i form av att det inte konstateras något samband 

mellan strategidiversifiering och organisatorisk prestation. Detta har betydelse inom 

administrationen och ledningen av ridsportorganisationer, genom att det inte förekommer 

någon särskild grad av strategidiversifiering som verkar mer framgångsrik än andra. På 

grund av detta finns det inte någon optimal affärsstrategi av kärnverksamhet, relaterad 

verksamhet eller orelaterad verksamhet att sträva efter. Istället kan organisationerna välja 

strategi utifrån de individuella förutsättningar som finns i varje organisation. 

 

6.3 Studiens begränsningar 

I studien har primärdata samlats in genom att enkäter har skickats till 

ridsportorganisationer i Finland och Sverige. Av de 1968 enkäter som sändes ut, 

returnerades 214 enkäter, vilket ger en svarsprocent på 10,9%. Enkätens svarsfrekvens 

kan betraktas som låg och är studiens främsta begränsning i form att det påverkar 

resultatets generaliserbarhet negativt. En ökad svarsfrekvens hade gett ett mer trovärdigt 

resultat. Dessutom begränsas studien av att verka som ett teoretiskt fall i form av 

ridsportbranschen, vilket gör att generaliserbarheten till övriga branscher, sportbranscher 

som övriga, är begränsad. Således kan resultatet från studien inte tolkas som en 

generaliserbar verklighet för en hel population, utan snarare som en indikator. 
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Ytterligare en begränsning är förekommande på grund av att den organisatoriska 

prestationen mäts genom självupplevelse. Detta innebär att resultatet grundar sig i 

organisationernas egna självupplevelser avseende prestation, vilket inte behöver vara 

fullständigt korrekt i jämförelse med verkligheten. Dessutom innebär den självupplevda 

organisatoriska prestationen en begränsning av analysmetod. Detta beror på att 

självupplevelsen innebär att studien mäter en populations attityd varvid 

korrelationsanalys är den främsta metoden för att undersöka ett samband med avseende 

av ordinalvariabler. Om studien hade använt sig av finansiella eller redovisningsmässiga 

mått hade det varit möjligt att genomföra en multipel regression, där kontrollvariabler 

kunde tas i beaktande och ett linjärt samband undersöks. Men då det i och med den 

organisatoriska prestationens utformning inte är försvarbart att genomföra multipel 

regression förekommer således denna begränsning. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

För att bekräfta denna studies resultat och öka generaliserbarheten bör liknande studier 

genomföras i andra branscher och i andra länder. Denna studie har haft ett urval från 

Sverige och Finland, Smith (2009) har studerat ridsportbranschen i Sverige och Nowy et 

al. (2015) har studerat ridsportbranschen i Tyskland. För att ytterligare undersöka den 

befintliga branschen, ridsportbranschen är ett förslag till vidare studier att använda ett 

urval utanför Europa, förslagsvis Amerika. Men vidare studier bör inte enbart fokusera 

på ridsportbranschen, utan för att skapa generaliserbarhet till sportindustrin som helhet 

bör även andra sportorganisationer undersökas, exempelvis fotboll, tennis, golf och 

hockey. Dessutom bör även andra branscher utanför sportindustrin studeras, där en 

konkurrens mellan organisationsformerna också kan vara förekommande. I detta fall 

föreslår jag att vårdbranschen är ett relevant teoretiskt fält. Oavsett framtida bransch 

rekommenderar jag att eftersträva en högre svarsfrekvens i urvalet, då detta har varit 

denna studies främsta begräsning för generaliserbarhet. 

 

Vidare forskning bör ytterligare undersöka hur den multidimensionella organisatoriska 

prestationen skiljer sig mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer. Detta 

motiveras av att denna studies resultat skiljer sig från tidigare studier. Förslagsvis vore 

det intressant att närmare undersöka varför och på vilket sätt den finansiella prestationen 

kan upplevas som högre i icke-vinstdrivande organisationer, jämfört med vinstdrivande. 
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Detta kunde ske genom att ytterligare splittra upp begreppet finansiell prestation och 

undersöka den finansiella dimensionen på ett djupare plan med fler perspektiv.  

 

Avseende relationen mellan strategidiversifiering och organisatorisk prestation är ett 

möjligt förslag till vidare studier att undersöka sambandet över tid i PO och NPO. Detta 

för att se om den organisatoriska prestationen på olika strategidiversifieringsnivåer hålls 

konstanta, utvecklas eller försämras. För att genomföra en undersökning om 

strategidiversifieringens påverkan över tid skulle jag rekommendera att använda en 

kvantitativ metod med sekundärdata, för att skapa ett så stort urval som möjligt. Ett annat 

förslag till att undersöka strategidiversifieringsgradens påverkan på den organisatoriska 

prestationen är genom en kvalitativ metod genomföra intervjuer. På detta sätt vore det 

möjligt att undersöka hur förändringar i strategidiversifieringsgraden påverkar den 

organisatoriska prestationen positivt, negativt eller inte alls. Detta kan exempelvis 

undersökas om en organisation tidigare haft en relaterad affärsstrategi sedan väljer att 

reducera verksamhetsgrenar och enbart inrikta sig på en kärnverksamhet och vad detta 

har för följder på den organisatoriska prestationen. Genom en kvalitativ metod är det 

möjligt att öka förståelsen till strategidiversifiering och den organisatoriska prestationen, 

men även att ställa följdfrågor som uppkommer under forskningsprocessens gång. 
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Bilaga 2 -Enkät finska 
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Miten organisaation saavutukset koetaan?  
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Jotta organisaation tuloksesta saadaan oikeanlainen kuva, voidaan tulos jakaa neljään eri osa-

alueeseen: taloudelliseen, asiakaslähtöiseen, tuotelähtöiseen sekä strategialähtöiseen osa-alueeseen. 

Jotta seuraavaan kysymykseen olisi helpompi vastata, kuvaillaan seuraavaksi jokainen osaalue 

erikseen: 

A. Taloudellinen osa-alue tarkoittaa kuinka hyvin organisaation varoja hallinnoidaan ja käytetään 

tehokkaalla tavalla. Kysymys A koskee taloudellisia saavutuksia. 

B. Asiakaslähtöisellä osa-alueella haetaan vastausta siihen, kuinka hyvin organisaation palvelut ja 

tuotteet vastaavat asiakkaan odotuksia. Kysymys B koskee asikaslähtöistä osaaluetta. 

C. Tuotelähtöinen osa-alue edustaa asiakkaan laadullista käsitystä yrityksen tuotteista, palveluista ja 

maineesta. Kysymys C koskee tuotelähtöistä osa-aluetta. 

D. Strategialähtöinen osa-alue käsittää sen, mitä organisaatio aikoo saavuttaa, mutta myös sitä, mitä 

organisaatio aikoo tehdä ja päättää olla tekemättä. Kysymys D koskee strategialähtöistä osa-aluetta. 

Merkitse, kuinka koette näiden eri osa-alueiden toteutuvan teidän organisaatiossanne. 1= tulos ei 

tyydytä lainkaan, 5=tulos on erittäin hyvä.  

8. * 
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