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Titel: Styrelsens samt företagsledningens sammansättning och dess påverkan på 

företagets internationalisering  

 

Inledning: Att företag har en stark internationell närvaro blir allt viktigare för 

företagens långsiktiga framgång. Dagens affärsaktiviteter och handel blir allt mer 

global. I dessa förhållanden blir styrelsen och ledningen som ska leda bolagets 

verksamhet viktig. För att kunna undersöka styrelsens och ledningens påverkan på 

internationalisering ligger fokus på styrelsens och ledningens sammansättning, som är 

avgörande för deras effektivitet.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara hur företagets internationalisering påverkas 

av styrelsens och företagsledningens sammansättning. 

 

Metod: Undersökningen antar en deduktiv ansats och utgår från befintlig teori för att 

formulera hypoteser om styrelsens samt företagsledningens sammansättning och dess 

påverkan på företagets internationalisering. Undersökningen baseras på en kvantitativ 

metod och omfattar alla stora svenska noterade bolag. 

 

Resultat och slutsats: Undersökningens resultat visar att både styrelsens och 

företagsledningens sammansättning påverkar företagets internationalisering. Den teori 

som undersökningen visade främst stöd för är agentteorin. Resultaten visar att företag 

med högre andel oberoende styrelseledamöter har högre internationalisering. Studien 

påvisar även att företagsledningens egenskaper såsom åldern har påverkan på företagets 

internationalisering.  
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Abstract 
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Date: 2014-05-21 

Authors: Dino Begovic and Adi Hadzimusic 

Supervisor: Timurs Umans 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: The composition of the board of directors and top management team and its 

impact on firm internationalization. 

Introduction: Having a strong international presence is becoming increasingly 

important for long term corporate success. Today's business activities are increasingly 

global. In these conditions, the board and top management team leading the company's 

activities play an important role. In order to investigate the board's and management's 

influence on internationalization, the focus is on the board and top management team 

composition, which is crucial to their effectiveness. 

Purpose: The purpose of this paper is to explain how the firm's internationalization is 

affected by the composition of board of directors and top management team. 

Method: The study uses a deductive approach and is based on existing theory in order 

to formulate hypotheses about the composition of the board and top management team 

and its impact on the firm's internationalization. The study is based on a quantitative 

approach and covers the major Swedish listed companies. 

Results and conclusions: The results show that the composition of board and 

management affect the company's internationalization. The study found primarily 

support of the agency theory. The results show that companies with a higher proportion 

of independent directors have higher internationalization. The study also shows that 

management's characteristics such as age have an impact on the company's 

internationalization.   
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Kapitel 1. Inledning 

Detta avsnitt börjar med att ge en bakgrund om bolagsstyrning för att därefter komma 

in på företagets styrelse samt företagsledning och internationalisering i en 

problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i syftet med arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Bolagsstyrning är den struktur genom vilken företagsledningen kontrolleras genom 

företagets styrelse (Donaldson, 1990). Bolagsstyrning är de system och mekanismer 

som finns att använda för att styra och kontrollera aktiebolag. Bolagsstyrning har 

kommit att hamna i centrum för det moderna företagandet, framför allt i börsbolag och 

andra större företag. God bolagsstyrning går ut på att tillförsäkra att företag drivs på det 

mest effektiva viset för aktieägarna (Sevenius 2010; Svensk kod för bolagsstyrning, 

2010). Styrelsen är det organ som ska kontrollera och övervaka ledningen så att 

företagsledningen handlar i överensstämmelse med ägarnas intressen (Fama och Jensen, 

1983). 

Styrelsen har en central position i bolagsstyrningen. Enligt Svensk kod för 

bolagsstyrning (2010) ska styrelsen svara för bolagets organisation och förvalta bolagets 

angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Att styrelsen har en 

sammansättning som är mångsidig är viktigt för styrelsens och bolagets funktion 

(Svensk kod för bolagsstyrning, 2010). Varken Svensk kod för bolagsstyrning eller 

aktiebolagslagen ger inte så mycket för hur företagsledningen ska vara uppbyggd och 

fungera (Jansson et al, 2010). VDs uppgift är att sköta bolagets löpande förvaltning 

enligt styrelsens instruktioner (Svensk kod för bolagsstyrning, 2010). VD är den enda 

chef som enligt lag måste finnas i företagsledningen i publika aktiebolag, men för de 

flesta noterade företag avser man med begreppet ”företagsledning” också andra höga 

chefer såsom t.ex. ekonomichef, marknadschef och produktionschef (Jansson et al, 

2010; Amason, 1996; Keck, 1997).  

Styrelsen är ett organ för ägarna att styra och kontrollera, så att företagsledningen 

handlar i överensstämmelse med ägarnas intressen (Fama och Jensen, 1983). 

Hierarkiskt befinner sig styrelsen (i egenskap av bolagsorgan) över företagsledningen 

(Svensk kod för bolagsstyrning, 2010; Blom et al, 2012). Styrelsen utgör den högsta 

hierarkiska nivån i beslutsprocessen i företaget. Medan företagsledningen ägnar sig åt 

https://lnu.se/


 
    

9 

 

att initiera olika förslag och aktiviteter och se till att de blir implementerade (”decision 

management”) så är styrelsens ansvar att fatta beslut om vilka av ledningens förslag 

som ska genomföras och att följa upp hur besluten genomförs samt utöva övervakning 

av förslagens genomförande (”decision control”) (Fama och Jensen, 1983). Styrelsen 

utövar decision control över de beslut som initieras på närmast lägre nivå, 

företagledningen. Utan effektiv kontroll är ”decision managers” benägna att agera utan 

hänsyn till riskbärarnas intressen, och i värsta fall i strid med deras intressen (Fama och 

Jensen, 1983), vilket inte gynnar företaget.  

Det finns utöver styrelsens kontrollroll även andra perspektiv på styrelsens betydelse i 

bolagsstyrningen. Styrelsen finns för att bidra med att säkra de resurser som krävs för 

företagets överlevnad och framgång. Det grundläggande antagandet är att företagets 

överlevnad och framgång är beroende av hur väl företaget lyckas få tillgång till de 

resurser det behöver för att utvecklas framgångsrikt. (Hillman och Dalziel, 2003) Det är 

av stor betydelse hur styrelsen är sammansatt för att styrelsen ska kunna bidra med 

kontroll och resurser som företaget är i behov av (Hillman och Dalziel, 2003). 

Företagets verksamhet är beroende av hur styrelsen och företagsledningen fungerar och 

vilka beslut den fattar. Hur företagets verksamhet ser ut är med andra ord en spegling av 

styrelsens och företagsledningens värderingar och demografiska variabler (Hambrick 

och Mason, 1984). Därmed framgår det att styrelsens sammansättning spelar en viktig 

roll för att styrelsen ska fungera effektivt och utföra sina olika uppgifter.  

Hur styrelsen fungerar påverkar i stor grad organisationens prestation och utveckling 

(Sevenius, 2010). Styrelsen är viktig för att säkerställa företagets framgång och gör det 

möjligt för företag att nå sina mål (Aguilera, 2005; Pye och Pettigrew, 2005). Även 

företagsledares egenskaper kommer att påverka de beslut de tar och dessa beslut 

kommer i sin tur att påverka hur det går för företag (Hambrick och Mason, 1984). I 

dagens ekonomi där gränserna för affärer blir allt mer globala har internationalisering 

blivit allt viktigare. (Barkema och Vermeulen, 1998). Företagets långsiktiga framgång 

och överlevnad beror allt mer på att ha en stark internationell närvaro (Barkema och 

Vermeulen, 1998). Internationell expansion ger företagen möjlighet för tillväxt och 

möjlighet att komma åt kunskap från utlandet (Contractor, Kumar & Kundu, 2007). 

Internationalisering är en viktig tillväxtmöjlighet och möjliggör för företag att 

åstadkomma stordriftsfördelar och få ökat inflytande på marknaden (Ghoshal, 1987; 

Wolf, 1977). Företag med dotterbolag i olika länder har möjlighet att få tillgång till 
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landsspecifika fördelar och kan förbättra sin kunskapsbas, kapacitet och konkurrenskraft 

genom upplevelsebaserat lärande (Barkema & Vermeulen, 1998; Ghoshal och Bartlett, 

1990). Förbättringar inom teknik och kommunikation har fört olika länder närmare och 

gjort det möjligt att sälja produktinnovationer och goda affärsidéer över landsgränderna. 

(Kim och Mauborgne, 1991). Expansion till nya geografiska marknader utgör en viktig 

möjlighet för god tillväxt och värdeskapande (Zaheer, 1995).  

1.2 Problemdiskussion 

Att företag har en stark internationell närvaro blir allt viktigare för företagens 

långsiktiga framgång och överlevnad (Barkema och Vermeulen 1998). 

Internationalisering innebär expansion utöver landets gränser till olika geografiska 

platser och marknader (Hitt, Tihanyi, Miller & Connelly, 2006). Internationalisering 

definieras som utländsk försäljning dividerat med total försäljning. (Capar och Kotabe 

2003). Utländsk försäljning i procent är det mest vanliga måttet för företags 

internationalisering (Tallman och Li, 1996). Att vara framgångsrik på internationella 

marknader är en av de viktigaste utmaningarna som företag ställs inför (Vernon 1966). 

Dagens affärsaktiviteter och handel blir allt mer global, vilket uppmuntrar och sätter 

tryck på företag att utveckla sin internationella närvaro. I dessa förhållanden blir 

styrelsen och ledningen som ska leda bolagets verksamhet viktig (Sevenius, 2010). 

Utgångspunkten i litteraturen är ofta att om en styrelse är sammansatt på rätt sätt så ska 

det också visa sig i företagets resultat (Jansson et al, 2010). Företagets karaktär och 

prestation bestäms till stor del av organisationens centrala aktörer, vilka är styrelsen och 

ledningen (Bird, Buchanan & Rogers, 2004; Aguilera, 2005; Hambrick och Mason, 

1984). Svenska storföretag har blivit mycket mer internationella (Jansson et al, 2010). 

Det är därför intressant och viktigt att i Sverige undersöka hur både styrelsen och 

ledningen påverkar företagets internationalisering. I en allt större global marknad är 

internationalisering en viktig tillväxtmöjlighet för svenska storföretag vars 

hemmamarknad är begränsad. För att kunna undersöka styrelsens och ledningens 

påverkan på internationalisering kommer fokus ligga på styrelsens och ledningens 

sammansättning som är avgörande för deras effektivitet (Ellstrand, Tihanyi och 

Johnson, 2002; Hambrick och Mason, 1984) och därmed dess förmåga att fungera väl.  

Resursberoendeteoretiska resonemang kan användas för att förklara sambandet mellan 

styrelsesammansättning och internationalisering. Utifrån resursberoendeteoretiska 
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perspektiv kan olika typer av styrelseledamöter bidra med olika fördelaktiga resurser till 

företaget. Mångfald i styrelsen innebär tillgång till mer värdefulla resurser. (Hillman et 

al, 2000). Kvinnliga och utländska styrelseledamöter kan exempelvis ha olika bakgrund 

och annorlunda erfarenhet, perspektiv samt humankapital vilket resulterar i förmågan att 

hantera olika omgivningar. (Terjesen et al, 2009; Carter, Simkins, och Simpson, 2003; 

Hambrick, Cho och Chen, 1996) Därmed skulle fler kvinnor och utländska ledamöter i 

styrelsen kunna tillföra styrelsearbetet bättre information om relevanta förhållanden 

utanför företaget. Styrelsesammansättningen kan vara en viktig mekanism som påverkar 

företagets internationalisering, vilket denna studie avser att undersöka.  

Att vara ett internationellt verksamt företag ställer stora krav på informationshantering. 

(Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995). Vi anser att mångfald i 

styrelsen kan innebära en större tillgång av resurser för att hantera komplexitet och höga 

krav på informationshantering som förknippas med internationalisering. Styrelser med 

olika typer av ledamöter kan vara mer kreativa och kvicka i problemlösning (Watson et 

al, 1993; Fondas och Sassalos, 2000; Dutton och Duncan, 1987). Mångfald i styrelser 

kan öka deras kognitiva komplexitet. Team som är kognitivt komplexa kan vara bättre 

rustade för att förstå internationella marknadsmöjligheter och hantera den utmaning som 

internationalisering är (Murtha, Lenway och Bagozzi 1998). Styrelser med olika typer 

av ledamöter kan också vara mindre känsliga för ”grupptänkande” (Fondas och 

Sassalos, 2000; Bantel & Jackson, 1989). Att sammansättningen av styrelsen kan ha 

påverkan på företagets internationalisering undersöks bland annat i denna studie. 

Styrelsemångfald skulle kunna bidra till att bättre förstå komplexiteten i olika globala 

marknader. Styrelsemångfald kan också förbättra styrelsens beslutsfattande och minska 

graden av osäkerhet som olika miljöer medför (Pfeffer, 1972; Boeker och Goodstein, 

1991). Detta kan göras genom en ökad tillgång till bredare information och olika 

perspektiv.  

Osäkerhet är skadligt för företag eftersom det leder till en mindre viss framtid för 

organisationer. Organisationer måste hantera osäkerhet effektivt för att överleva 

(Alchian, 1950; Singh, 1986). Enligt resursberoendeteorin kan styrelsen vara en 

mekanism för att hantera osäkerhet (Pfeffer, 1972; Boeker och Goodstein, 1991), som 

företag ställs inför när de verkar i olika internationella miljöer. Hillman et al (2000) 

föreslår att olika typer av styrelseledamöter och deras egenskaper kommer att bidra med 

olika fördelaktiga resurser till företaget. Mot bakgrund av detta kommer 
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styrelsemångfald ge värdefulla resurser, vilket bör förbättra företagets prestation 

(Hillman et al, 2000).  

Gruppsammansättningen av styrelser i svenska börsföretag har ansetts vara väldigt 

homogena och nästan bara bestå av medelålders män med likartade bakgrunder.  

Erhardt et al (2003) och Fondas och Sassalos (2000) visar att närvaron av kvinnor i 

styrelsen kan ha en positiv effekt på företagets prestation. Att ha olika etniska 

representanter i styrelsen förbättrar också organisationens prestation (Erhardt et al 

2003). En annan aspekt av styrelsen är styrelsens storlek som också kan ha en positiv 

inverkan på företagets prestation (Coles et al, 2008). När det gäller svenska styrelsens 

storlek har den minskat något under senare tid (Söderström, Berglöf, Holmström, 

Högfeldt och Meyersson Milgrom, 2003).  Fama och Jensen (1983) förklarar också att 

oberoende ledamöter kan stärka företagets prestation genom att vara en 

övervakningsmekanism och på så sätt skydda aktieägarnas intressen via övervakning 

och kontroll. I och med att styrelsesammansättning spelar en viktig roll för företags 

prestation genom kontroll och övervakning borde även styrelsesammansättning ha 

betydelse för företagets internationalisering.  

Företagets internationalisering berörs framför allt av vilka ledamöter som finns i 

styrelsen (Wang et al 2008). En studie av Wang et al.(2008) med fokus på Taiwan visar 

att oberoende styrelseledamöter har en positiv effekt på multinationella affärer. 

Oberoende styrelseledamöter är en viktig övervakningsmekanism för att hindra 

ledningens opportunism när företag utökar sin verksamhet i internationella marknader 

(Wang et al, 2008). En styrelse med fler oberoende ledamöter har större möjlighet att 

avskeda en dåligt presterande VD, med tanke på den stora press och komplexitet som 

multinationell konkurrens innebär. När företag involveras i multinationella affärer kan 

oberoende styrelseledamöter minska agentproblematiken bland olika intressegrupper, 

förbättra prestationen i multinationella affärer och minska informationsassymmetri 

(Wang et al. 2008).  

Oberoende styrelseledamöter kan således ha en positiv effekt på företagets 

internationalisering (Wang et al, 2008), men styrelsens sammansättning har flera 

aspekter och kan inte begränsas till endast klassificering av beroende och oberoende 

styrelseledamöter. Forskare har pekat på att styrelsemångfald kan vara relaterat till 

företagets prestation (Erhardt et al, 2003; Fondas och Sassalos, 2000). På så sätt bör 
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även andra väsentliga aspekter rörande styrelsesammansättning som vi har fångat upp i 

teorin (kön, etnicitet, styrelsens storlek) inverka på svenska företagens 

internationalisering, vilket vi avser undersöka. 

En annan grupp som har betydelse för hur det går för företaget är företagsledningen 

(Hambrick och Mason, 1984). I svenska börsföretag är företagsledningen en tämligen 

homogen grupp personer. Graden av mångfald i företagsledningarna är således låg 

(Jansson et al, 2010). Den stora homogeniteten i företagsledningen kan förklaras av vad 

som brukar kallas för homosocial reproduktion, vilket innebär att människor attraheras 

av andra som är lika en själv (Stafsudd, 2006). Företagsledningarna i de största svenska 

företagen utgörs nästan enbart av medelålders män med svensk bakgrund (Stafsudd, 

2006). Företagsledningens egenskaper kan ha påverkan på hur det går för företaget 

(Hamrick och Mason, 1984). 

Egenskaper hos företagsledarna kan ha påverkan på förmågan att hantera information 

(Hart och Mellons, 1970; Herrmann & Datta, 2006; Nielsen & Nielsen 2011). Att vara 

ett internationellt verksamt företag ställer stora krav på informationshantering i 

företagsledningen. (Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995). De 

ökade informationshanteringskraven är relaterade till skillnaderna mellan den inhemska 

och främmande miljön, såsom olika regleringar, olika nationella kulturer, 

marknadsförhållanden, och kundernas vanor (Birkinshaw et al, 2001). När företag är 

verksamma på internationella marknader, ökar kraven på att hantera information och 

blir mer komplexa (Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995). I dessa 

förhållanden spelar företagsledarna en viktig roll, då deras egenskaper har ett stort 

inflytande på företagets förmåga att bearbeta information (Hart och Mellons, 1970; 

Roth, 1995) i samband med internationalisering. Utifrån ”upper echelon” teoretiska 

resonemang kan företagsledarna ha egenskaper som möjliggör effektiv hantering av 

information (Hart och Mellons, 1970; Hermann & Datta, 2006; Hambrick och Mason, 

1984; Nielsen & Nielsen, 2011), för att kunna hantera internationell komplexitet. 

Exempelvis har äldre företagsledare mindre fysisk och mental uthållighet jämfört med 

sina yngre ledamöter (Hart och Mellons, 1970; Child, 1974) och därmed sämre 

kapacitet att hantera information. Företagsledare med längre varaktighet har också ofta 

begränsade informationskällor och engagerar sig i informationssamling och analys i 

mindre utsträckning (Tushman och Romanelli, 1985; Miller, 1991). Svenska 

företagsledningens ålder och varaktighet kan därmed vara två viktiga faktorer som vi 
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har fångat upp i teorin, som påverkar företags internationalisering, vilket gör dessa 

variabler intressanta att undersöka, eftersom de kan ha stor betydelse för hur det går för 

företaget. Ett tredje viktigt element av företagsledningen är dess storlek. Vid 

problemlösning av stora och komplexa problem kan större grupper ha mer resurser och 

större förmågor att lösa olika problem (Hill, 1982). Därför undersöker vi även i vår 

studie företagsledningens storlek och dess påverkan på svenska företags 

internationalisering.  

Det finns brist på vetenskapliga studier som behandlar styrelsen samt ledningen och 

företagets internationalisering, särskilt i Sverige. Vi har inte funnit någon tidigare 

vetenskaplig undersökning i Sverige som behandlar styrelsen samt ledningen och 

företagets internationalisering. Denna studie bidrar till att fylla detta gap genom att vara 

den första undersökningen som i en svensk kontext undersöker och förklarar hur 

svenska styrelsens samt ledningens sammansättning påverkar företagets 

internationalisering. Det finns dessutom brist på vetenskapliga studier som omfattar 

undersökning av både styrelsen och ledningen i företag, vilket vår studie gör. När det 

gäller styrelsens samt ledningens sammansättning i svenska börsföretag så har de 

ansetts vara väldigt homogena (Söderström et al, 2003; Jansson et al 2010). Trenden 

under senare tid är att kvinnors och utländska ledamöters andel av svenska 

börsföretagens styrelser har ökat (Söderström et al, 2003). De svenska företagen utgör 

en bra kontext för denna undersökning, på grund av att svenska storföretag har blivit 

mycket mer internationella (Jansson et al, 2010). Internationalisering är en viktig 

tillväxtmöjlighet för svenska storföretag vars hemmamarknad är begränsad. En ökad 

heterogenitet och allsidighet skulle kunna tillföra styrelsen och ledningen bättre 

information om relevanta förhållanden utanför företaget och öka den internationella 

ekonomiska aktiviteten med andra länder. Undersökningen kan ge svenska företag 

kunskap om hur styrelsens samt ledningens sammansättning påverkar företagets 

internationalisering.  

Genom att i Sverige undersöka olika aspekter av styrelsens och företagsledningens 

sammansättning, mer specifikt styrelseledamöternas kön, etnicitet, oberoende, 

styrelsens storlek samt företagsledningens ålder, varaktighet i ledningen och ledningens 

storlek, kan studien ge ökad kunskap angående hur olika styrelseegenskaper samt 

egenskaper hos företagsledningen i Sverige kan påverka företagens internationalisering. 
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Undersökningen inkluderar olika aspekter av styrelsen och företagsledningen i Sverige 

och dess påverkan på företags internationalisering.  

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen är vår problemformulering följande: 

- Hur påverkas företagets internationalisering av styrelsens och företagsledningens 

sammansättning? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur företagets internationalisering påverkas av 

styrelsens och företagsledningens sammansättning. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 

Detta avsnitt börjar med att ge en bakgrund om bolagsstyrning för att därefter komma in 

på företagets styrelse samt företagsledning och internationalisering i en 

problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i syftet med arbetet. 

Kapitel 2 Metod 

I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten, forskningsansats, teorival och 

vetenskapligt förhållningssätt, som vi har använt oss av i genomförandet av vår studie. 

Vi presenterar även argumentation för de val som vi har gjort.  

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I teorikapitlet ges en beskrivning av de teorier som kommer att användas i studien. Vi 

inleder med en grund om företagets internationalisering. Vi ger därefter en beskrivning 

av olika befintliga teorier som kan användas för att förklara styrelsens och 

företagsledningens påverkan på företagets internationalisering. Med utgångspunkt i 

befintlig teori formuleras hypoteser som sedan prövas. 
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Kapitel 4 Empirisk metod 

I detta kapitel beskriver vi undersökningsmetod, undersökningsdesign, metod för 

datainsamling och operationalisering. I operationaliseringen redogörs för hur våra 

variabler kommer att mätas. I detta kapitel beskrivs också hur data kommer att 

analyseras. 

Kapitel 5. Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras resultat av det empiriska materialet i form av statistiska tester. 

Vi ger även kommentarer till de statistiska testerna som presenteras i kapitlet.  

Kapitel 6. Analys av empiriska resultat 

I detta kapitel analyseras resultaten som har redovisats i föregående kapitel fem. Vi 

diskuterar huruvida hypoteserna stöds eller inte och ger möjliga förklaringar till varför 

de stöds eller inte stöds.  

Kapitel 7 Slutsatser och implikationer 

I detta kapitel ges en presentation av de slutsatser som vi har kommit fram till i vår 

undersökning och som besvarar undersökningens problemformulering och syfte. 

Därefter presenteras undersökningens teoretiska och praktiska bidrag och även förslag 

till fortsatt forskning. 
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Kapitel 2. Metod 

I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten, forskningsansats, teorival 

och vetenskapligt förhållningssätt, som vi har använt oss av i genomförandet av vår 

studie. Vi presenterar även argumentation för de val som vi har gjort.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie avser att förklara hur företagets internationalisering påverkas av styrelsens 

och företagsledningens sammansättning. Vi har valt att lyfta fram teorier kring 

styrelsens och företagsledningens sammansättning samt faktorer som är identifierade i 

dessa teorier och som kan ha påverkan på företagets internationalisering. Utifrån dessa 

teorier har vi formulerat hypoteser som sedan testas empiriskt.  

2.2 Forskningsansats  

Undersökningen syftar till att i Sverige studera styrelsers och företagsledningars 

sammansättning och dess inverkan på företags internationalisering. Vi kommer att 

arbeta deduktivt och kan sägas följa bevisandets väg. Då det existerar befintliga teorier 

som kan användas i studien kommer vi att anta en deduktiv forskningsansats (prövning 

av teorier). Eftersom det redan existerade befintliga teorier att tillämpa på vårt ämne var 

det inte lämpligt att genomföra en kvalitativ undersökning, som enligt Bryman och Bell 

(2005) ska användas vid teorigenerering. Enligt Patel och Davidsson (2011) 

kännetecknas en deduktiv ansats av att man utifrån allmänna principer och befintlig 

teori drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds 

hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Vi kommer att utgå från 

befintlig teori för att formulera hypoteser om styrelsens samt ledningens 

sammansättning och dess påverkan på företagets internationalisering. Hypoteserna 

prövas sedan empiriskt (Patel och Davidson 2011). Slutligen relateras resultaten till den 

redan befintliga teorin. (Patel och Davidson, 2011).  

En fördel med en deduktivt ansats är att objektiviteten i forskningen antas kunna stärkas 

just genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori. Forskningsprocessen blir då i 

mindre grad färgad av den enskilde forskarens subjektiva uppfattningar. (Patel och 

Davidson, 2011). En nackdel med en deduktiv ansats är att forskaren enbart letar efter 

den information som ger stöd åt de förväntningar forskaren hade och kan riskera att inte 
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ta hänsyn till annan viktig information (Jacobsen, 2002). I vårt fall minimeras denna 

risk genom att utgå från teorier med stor dominans och utbredning inom 

bolagsstyrningen, som resursberoendeteorin, agentteorin och upper echelon teorin, vilka 

har haft mest bäring i forskning om styrelser och ledning (Jansson et al, 2010).  

Ett alternativ till den deduktiva ansatsen är att arbeta induktivt. Forskaren kan då 

studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 

vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori 

(Patel och Davidson 2011). Den induktiva ansatsen är inte lämplig för vår studie, på 

grund av att det redan existerar befintliga teorier kring vårt problem. Det finns också 

risk med induktion att man egentligen inte vet något om teorins räckvidd, generalitet, 

eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag som är typiskt för en speciell 

situation, eller grupp av människor. (Patel och Davidson 2011).  

2.3 Teorival  

Vår studie har således betoning på ett deduktivt arbetssätt där vi ur den befintliga teorin 

härleder hypoteser som sedan empiriskt prövas. Utgångspunkt kommer att tas i teorier 

som är viktiga för vår undersökning, eftersom de berör vårt problem och kan uppfylla 

vårt syfte med studien. Dessa bolagsstyrningsteorier är resursberoendeteorin, upper 

echelon teorin och agentteorin. Resursberoendeteorin betonar att företagets framgång är 

beroende av hur väl företaget lyckas få tillgång till de resurser det behöver för att 

utvecklas framgångsrikt (Pfeffer och Salancik, 1978). Vad och hur styrelsen kan bidra 

med resurser avgörs i väsentlig utsträckning av styrelsens sammansättning. 

Resursberoendeteorin kommer att användas för att förklara hur olika typer av 

styrelseledamöter kommer att bidra med olika fördelaktiga resurser till företaget, vilket 

kan påverka företagets internationalisering.  

Upper echelons teorins utgångspunkt är att företagets verksamhet är beroende av och är 

en spegling av styrelseledamöternas och företagsledarnas egenskaper (Hambrick och 

Mason, 1984). Företagsledarnas egenskaper har ett starkt inflytande på företagets 

förmåga att hantera information (Roth, 1995), vilket är viktigt i samband med 

internationalisering (Hitt et al 1994, Jones och Hill, 1988; Hansen, 2002; Schulz 2001; 

Kim och Mauborgne, 1995, Roth, 1995). Upper echelons teorin kan användas för att 

förklara att företagsledare kan besitta egenskaper som gör det möjligt för dem att 
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effektivt hantera information, för att kunna hantera internationell komplexitet. Således 

kan företagsledarnas egenskaper ha påverkan på företagets internationalisering.  

Agentteorin betonar styrelsens kontrollfunktion över företagsledningen. Från ett 

agentteoretiskt perspektiv är företagsledningens intressen inte nödvändigtvis förenade 

med aktieägarnas intressen på grund av separation mellan ägande och kontroll i 

organisationer. (Fama och Jensen, 1983). Baserat på agentteorin kan en stor 

handlingsfrihet för företagsledningen tillåta företagsledare att jobba för personlig 

vinning och nytta och vara negativt relaterat till företagets prestation (Fama, 1980; 

Fama och Jensen, 1983; Jensen och Meckling, 1976; Jensen och Ruback, 1983). Högsta 

ledningen kan faktiskt vilja utveckla sitt företags internationella verksamhet 

uttryckligen för att expandera sin handlingsfrihet (Carpenter och Golden 1997). Enligt 

agentteorin är styrelsen en viktig kontrollmekanism för att skydda aktieägarnas 

intressen från ledningens opportunism (Hillman och Dalziel, 2003). För att utföra 

kontroll och övervakning är styrelseledamöternas oberoende av ledningen nödvändigt 

(Zahra och Pearce, 1989). Styrelsens övervakning via oberoende ledamöter kan bidra 

till att minska agentkostander och förbättra företagets prestation (Hillman och Dalziel, 

2003). Vi väljer att fokusera på den viktigaste variabeln som påverkar möjligheten att 

utöva kontrollfunktionen, vilket är antalet oberoende ledamöter i styrelsen (Roberts et 

al, 2005). Oberoende ledamöter i styrelsen kan vara en viktig övervakningsmekanism 

för att minska ledningens opportunism när företag utökar verksamheten till den 

internationella marknaden (Wang et al, 2008). 

I studien lyfter vi även fram forskning om fördelar med internationalisering, såsom 

större marknadsmöjligheter, möjligheter för tillväxt samt uppnående av 

konkurrensfördelar. (Buhner, 1987; Barkema och Vermeulen 1998). Teorier om 

företags internationalisering tas också upp i den teoretiska referensramen. (Dunnings, 

2001; Johanson och Vahlne, 1977).  

2.4 Vetenskaplig utgångspunkt  

Det deduktiva synsättet är förenat med positivism (Bryman och Bell, 2005). Positivism 

innebär bland annat att man genom forskning kan kartlägga en objektiv verklighet 

genom bruk av objektiva metoder och resultatet från olika undersökningar kan kopplas 

samman. (Jacobsen, 2002). Teorins syfte utifrån positivismen är att generera hypoteser 

som kan prövas och på så sätt göra att det går att ta ställning till lagmässiga förklaringar. 
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Vetenskapen ska vara värderingsfri, dvs. objektiv (Bryman och Bell, 2005). Fokus 

ligger på förklaring av mänskligt beteende (Bryman och Bell, 2005). Med tanke på att 

vi kommer att använda teori för att generera hypoteser som ska prövas har vi således en 

positivistisk inriktning. Den positivistiska inriktningen har vi också på grund av att vår 

studie syftar till att i Sverige förklara styrelsesammansättningens och 

företagsledningssammansättningens påverkan på företags internationalisering i en 

objektiv verklighet, genom bruk av objektiva mått. 

Till skillnad från positivismen är hermeneutik en syn som bygger på förståelse och 

tolkning (Bryman och Bell, 2005). Ett tolkande synsätt lägger tonvikten på hur 

individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. I huvudsak betonas ett induktivt 

synsätt på relationen mellan teori och forskning, där tyngden läggs på generering av 

teorier. På grund av att vi inte avsåg studera hur människor uppfattar verkligheten, har 

vår undersökning således en positivistisk inriktning, eftersom studien syftar till att 

förklara styrelsesammansättningens och företagsledningssammansättningens påverkan 

på företagets internationalisering och bygger på objektiva och neutrala metoder och 

mått (Jacobsen, 2002).  
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Kapitel 3. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet ges en beskrivning av de teorier som kommer att användas i studien. Vi 

inleder med en grund om företagets internationalisering. Vi ger därefter en beskrivning 

av olika befintliga teorier som kan användas för att förklara styrelsens och 

företagsledningens påverkan på företagets internationalisering. Med utgångspunkt i 

befintlig teori formuleras hypoteser som sedan prövas.   

3.1 Företagets internationalisering 

Den pågående globaliseringen av marknader är ett stort ekonomiskt fenomen, som i 

grunden har förändrat konkurrensförhållandena som företag står inför. Globalisering av 

marknaden är en process som präglas av växande förbindelser bland nationella 

marknader med avseende på konsumenter, företagets produktionsaktiviteter och 

omfattningen av marknaden där företaget konkurrerar. I en global marknad har olika 

hemmamarknader integrerats över nationella gränser. Konkurrens mellan företagen sker 

på en global nivå och ett företags konkurrenskraft i ett land påverkas av dess position i 

andra länder. Globalisering av marknaden ger möjligheter för expansion och utvidgning 

av både försäljning och vinst (Wiersema och Bowen, 2008). Internationalisering är en 

strategi som innebär att företag utvidgar försäljningen av sina varor och tjänster utöver 

nationella gränser till olika geografiska områden eller marknader. (Hitt, Tihanyi, Miller 

& Conelly, 2006; Geringer, Beamish & da Costa, 1989; Thomas & Eden, 2004). En 

motivation för utlandsverksamhet är att företag genom internationalisering, kan få goda 

konkurrensfördelar i värdlandet, som inte kan uppnås på hemmaplan (Vernon, 1979). 

Enligt Dunnings (2001) eclectic teori kan det finnas olika fördelar som förklarar varför 

företag internationaliseras. Företagsspecifika fördelar innebär att företag kan äga eller 

ha tillgång till specifika resurser (t ex. kunskap om marknaden, tillgång till information, 

humankapital) och förmågor som ger konkurrensfördelar till företaget. Företaget uppnår 

fördelar gentemot konkurrenterna genom att överföra företagsspecifika fördelar över 

nationsgränserna. (Dunning, 1995; Arnett och Madhavaram, 2012). Johanson och 

Vahlne (1997) utvecklar en teoretisk modell för att förklara hur företag 

internationaliseras. Fysisk distans är ett koncept i modellen som innebär att företag först 

expanderar till marknader som är fysiskt nära och senare till mer avlägsna marknader. 

Modellen baseras på empiriska observationer som visar att svenska företag ofta 

utvecklar internationell verksamhet genom att börja med att exportera till ett land, för 
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att därefter etablera försäljning via dotterbolag och sedan i vissa fall eventuellt starta 

produktion i utländska marknader (Johanson och Vahlne, 1977).  

Att vara verksam i olika miljöer och marknader ökar mängden olika idéer som ett 

företag är utsatt för (Huber, 1991), vilket leder till en mer omfattande kunskapsbas och 

starkare teknisk kapacitet (March, 1991). Att lära sig olika sätt att göra saker främjar 

innovation. Styrelser och ledningar med erfarenhet av olika miljöer är mer produktiva 

än de som inte har sådan erfarenhet (Walsh, 1995). Nya marknader konfronterar 

företaget med nya konsumentbehov, vilket leder till nya lösningar och starkare teknisk 

kompetens (Argyres, 1996). Att arbeta i olika nationella marknader som initialt är 

obekanta i termer av kunder, leverantörer, konkurrenter och partners triggar nya 

lösningar som ytterligare förbättrar företagets kapacitet (Levitt och March, 1988; Miller 

och Chen, 1994, 1996). Företag som är verksamma i olika marknader kan lära sig något 

av var och en av dessa marknader (Miller och Chen, 1996). Företag som finns kvar 

inom en bransch i ett visst land med välbekanta rutiner, kan prestera bra på kort sikt 

(Miller, 1993, 1994). Men att arbeta inom en välbekant miljö leder till att man inte ser 

möjligheter utanför den speciella miljö man befinner sig i. (Levinthal och March, 1993). 

Företag som har relativt få konkurrenter och kunder konfronteras med en begränsad 

mängd av utmaningar, vilket skadar prestationen på lång sikt (Miller och Chen, 1994, 

1996).  

Företagets långsiktiga framgång beror allt mer på att ha en stark internationell närvaro 

(Barkema och Vermeulen 1998). Internationalisering är väsentligt eftersom det ger 

större möjligheter för tillväxt (Wolf 1977; Hitt, Hoskisson och Kim 1997) och lärande 

(Ghoshal 1987). Internationalisering gör det möjligt för företag att utnyttja FoU-

kostander (forskning och utveckling) och kunskap i olika länder (Kim och Mauborgne 

1991, 1996). Internationalisering är betydelsefullt eftersom det erbjuder större 

marknadsmöjligheter (Buhner, 1987)  

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) betonar informationshanteringens avgörande 

betydelse för att reducera osäkerhet avseende utländska marknader och verksamheter. 

Att vara ett internationellt verksamt företag ställer stora krav på informationshantering i 

styrelsen och ledning. (Egelhoff , 1991; Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995). 

Företag står inför stora informationshanteringskrav i många situationer på grund av 

tvetydighet i miljön och komplexiteten i organisatoriska aktiviteter (Ungson et al, 
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1981). Informationshanteringskrav är betydligt större för styrelse och ledning när de 

hanterar en komplex uppsättning av olika verksamheter (Haunschild och Miner, 1997). 

Verksamhet i internationella marknader är känt för att avsevärt öka kraven på 

informationshantering för styrelse och ledning. (Egelhoff , 1991; Hansen, 2002; Kim 

och Mauborgne, 1995, Roth, 1995; Ghoshal et al, 1994; Schulz 2001). Dessa krav kan 

öka i den internationella miljön av flera skäl. De ökade informationshanteringskraven är 

relaterade till osäkerheter som är förknippade med skillnaderna mellan den inhemska 

och främmande miljön, såsom olika regleringar, olika nationella kulturer, 

marknadsförhållanden, och kundernas vanor (Birkinshaw et al, 2001; Schulz, 2001). 

Internationell expansion kan också leda till ökade informationshanteringskrav på grund 

av det ökade fysiska avståndet mellan huvudkontor och utländska dotterbolag. Avstånd 

mellan regioner kan förstärka vikten av informationshantering. (Roth och O'Donnell , 

1996, Wolf och Egelhoff , 2002) . Styrelse och ledning står inför högre krav på 

informationshantering på grund av de osäkerheter som är förknippade med utländsk 

verksamhet (Schulz, 2001; Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Birkinshaw et al, 2001). För 

att fatta effektiva beslut och få tillgång till fördelarna med internationalisering, krävs det 

att styrelse och ledning effektivt kan hantera stora mängder information och hantera 

osäkerhet. Enligt resursberoendeteorin är styrelsen en viktig mekanism för att hantera 

osäkerhet i miljön (Pfeffer, 1972; Boeker och Goodstein, 1991). Företagsledarna spelar 

också en viktig roll, då deras egenskaper har ett stort inflytande på företagets förmåga 

att bearbeta information (Hart och Mellons, 1970; Roth, 1995) i samband med 

internationalisering. Utifrån upper echelon theorin kan företagsledarna besitta 

egenskaper som möjliggör effektiv hantering av information (Hart och Mellons, 1970; 

Hambrick och Mason, 1984; Nielsen & Nielsen, 2011), för att kunna hantera 

internationalisering. En organisationens utfall och prestation ses utifrån upper echelon 

teorin som en reflektion av egenskaper hos kraftfulla aktörer i en organisation 

(Hambrick och Mason, 1984). Ett företags verksamhet reflekteras av ledningens och 

styrelsens egenskaper och perspektiv (Hambrick och Mason, 1984).  

3.2 Företagsledningens roll och egenskaper 

Företagsledningens huvudsakliga roll är strategiimplementering och genomförande av 

olika processer. Medan ansvaret för formulering av strategi ligger hos styrelsen, har 

företagsledningen ansvaret för implementering av strategin. Styrelsen övervakar 

företagsledningen, ger den service och presenterar den strategi som ska följas för 
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företagsledningen. Företagsledningen utför olika organisationsprocesser och 

implementerar strategin samt rapporterar till styrelsen (Umans, 2012). Trots styrelsens 

direkta makt att styra organisationen, är företagsledningen också en kontrollerande 

grupp. Denna kapacitet bygger inte på gruppens direkta och formella makt, utan snarare 

på dess indirekta makt. Företagsledningen har en indirekt makt som bygger på den 

kunskap och information som företagsledningen besitter på grund av sitt engagemang i 

den dagliga verksamheten i företaget. Medan styrelsen är ett organ som har kontroll 

över strategiformulering, ansvarar företagsledningen för strategiimplementering och har 

kontroll över information om verksamheten (Umans, 2012). Enligt Jansson et al (2010) 

har forskning visat att en av de vanligaste aktiviteterna som företagsledare ägnar sig åt 

är att skaffa och hantera information. Att leda en internationell verksamhet är en 

komplex uppgift (Ghoshal & Bartlett, 1990). När företag är verksamma på 

internationella marknader, ökar kraven på att hantera information och blir mer 

komplexa (Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995; Roth, 1995). 

Människor försöker använda sina kognitiva scheman för att integrera delar av 

information när de fattar beslut (Schwenk, 1988). Enligt Hambrick & Mason (1984) 

påverkar företagsledningens egenskaper i hög grad deras beslut, vilket i sin tur påverkar 

företagets olika utfall. De som har förmåga att hantera information kan effektivt hantera 

komplexiteten i internationell verksamhet. Utifrån upper echelon teorin kan olika 

egenskaper hos företagsledare, såsom ålder och varaktighet (Roth, 1995, Hambrick och 

Mason, 1984) vara indikatorer för deras kognitiva bas, kunskapsbas och förmåga att 

hantera information. Företagsledarnas egenskaper kan därmed ha påverkan på företagets 

internationalisering.  

Forskare har definierat en kognitiv bas som antaganden om framtida händelser, kunskap 

om olika alternativ och de konsekvenser som är bundna till alternativen (Hambrick och 

Mason, 1984). Hambrick och Mason (1984) föreslog en modell för hur en 

företagsledares kognitiva bas påverkar den underliggande processen till beslutsfattande. 

För det första begränsar det företagsledarens visionsfält, eller de områden i miljön till 

vilka uppmärksamhet riktas. Därefter sker en selektiv uppfattning eftersom 

företagsledaren bara uppmärksammar vissa av stimuli i hans eller hennes synfält. Till 

slut filtreras den information som bearbetas genom den kognitiva basen (Hambrick och 

Mason, 1984)  
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Hambrick & Mason (1984) menar att organisationens utfall återspeglas av värderingar 

och kognitiva baser hos företagsledning och styrelse i organisationen. Enligt upper 

echelon teorin använder företagsledarna, när de upplever informationsöverflöd, sina 

befintliga kognitiva baser för att organisera information effektivt och förenkla sina 

beslutsprocesser (Shaw, 1990). Företagsledarnas kognitiva bas påverkar 

beslutsprocessen genom att styra deras vision, uppfattningar och tolkning av 

information (Hambrick, 2007; Hambrick & Mason, 1984). När företag expanderar 

internationellt måste företagsledare besitta mekanismer för att hantera information för 

att hantera internationell komplexitet. Detta är viktigt för att säkerställa en effektiv 

insamling och hantering av relevant information (Tushman & Nadler, 1978). 

Kapacitet att hantera information kan påverkas av de socialpsykologiska egenskaperna 

(värderingar, övertygelser och kultur) hos medlemmarna i organisationen (Wood & 

Bandura, 1989). Upper echelons teorin förordar att företagsledarnas egenskaper formar 

deras kognitiva bas och påverkar således deras förmåga att hantera komplexitet och 

information (Dollinger, 1984), vilket i sin tur kan spela en viktig roll i internationella 

sammanhang.  

Forskare har använt demografiska egenskaper som en förutsägelse för specifika 

principer, värderingar och förmågor (Walsh, 1988). Till exempel har ålder funnits vara 

negativt relaterat till förmågan att integrera ny information (Taylor, 1975) och riskfyllt 

beteende (Vroom och Pahl, 1971). Yngre företagsledare kan ha ett öppet sinne och en 

större förmåga att lära sig nya beteenden samt förstå nya idéer (Hambrick och Mason 

1984). Hambrick (2007) och Carpenter, Geletkanycz och Sanders (2004) hävdar att 

företagsledarnas demografiska egenskaper är indikatorer för ledarnas kognitiva baser, 

som har påverkan på beslut och tilltagna åtgärder. Organisationens utfall ses utifrån 

upper echelon teorin som en reflektion av egenskaper hos kraftfulla aktörer i en 

organisation (Hambrick och Mason, 1984). Utifrån upper echelons teorin (Hambrick 

och Mason, 1984), undersöker vi om det finns ett samband mellan företagsledningens 

egenskaper och ett organisatoriskt utfall som internationalisering.  

3.3 Styrelsens egenskaper och resursbidragande 

Olika styrelseegenskaper kan medföra bidragande av olika typer av resurser som kan ha 

samband med företagets internationalisering. En viktig styrelsefunktion är 

tillhandahållande av resurser till företaget (Johnson et al, 1996). Resursberoendeteorin 
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ger en teoretisk grund för styrelseledamöternas roll som en resurs för företaget (Johnson 

et al, 1996). Styrelsens funktion att tillhandahålla resurser omfattar flera aktiviteter som 

att stärka företagens legitimitet i omgivningen, stärka den offentliga bilden av företaget, 

utveckla relationer med viktiga intressenter, ge stöd och input som företagets ledning 

önskar och behöver och underlätta tillgången till viktiga resurser. (Hillman och Dalziel, 

2003; Minichilli et al, 2009). Enligt resursberoendeteorin ses styrelsen som ett 

instrument för att skapa konkurrensfördelar (Conner och Prahalad, 1996) för företag. 

Företagets framgång är beroende av hur väl företaget har tillgång till de resurser det 

behöver för att utvecklas framgångsrikt. Den teoretiska grunden för ett sådant synsätt 

utgörs av resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 1978). Men vad och hur styrelsen 

kan bidra i servicerollen avgörs således i väsentlig utsträckning av styrelsens 

sammansättning (Blom, 2012). Styrelsen i sig kan ses som en kapacitet (resurs) som 

företaget kan använda genom att utnyttja styrelsens nätverk, prestige, rykte och förmåga 

att ge företaget legitimitet (Sirmon & Hitt 2003)  

Styrelsesammansättningen påverkar hur styrelsen utför sina funktioner vilket har 

betydelse för företagets prestation. Resursberoendeteorin kan användas för att förutsäga 

och ge insikt i förhållandet mellan styrelsens sammansättning och företagets 

internationalisering. 

Pfeffer och Salancik (1978) hävdar att styrelsen tjänar till att länka företaget till andra 

externa organisationer och omgivningen. Pferrer och Salancik (1978) konstaterar fyra 

primära fördelar med att genom styrelsen skapa länkar till omgivningen: (1) tillgång till 

speciella resurser som tex information och expertis, (2) kanaler för att kommunicera 

information mellan omgivning och företag, (3) hjälp för att få engagemang och stöd 

från viktiga aktörer i omgivningen och (4) legitimitet för företagets verksamhet. 

Hillman et al (2000) utvidgar resursberoendeteorin och föreslår att olika typer av 

styrelseledamöter och deras egenskaper kommer att bidra med olika fördelaktiga 

resurser till företaget. Mot bakgrund av detta kommer styrelsemångfald ge värdefulla 

resurser, vilket bör förbättra företagets prestation (Hillman et al, 2000). Varje 

styrelseledamot tillför unika resurser till organisationen (Kesner, 1988; Kosnik, 1990). 

Etnisk bakgrund och kön betraktas ofta som indikatorer på olika perspektiv som 

individer tillför till en organisation (Cox, Lobel & McLeod, 1991; Ely, 1994; Watson, 

Kumar & Michaelson, 1993). Kvinnliga och utländska styrelseledamöter har olika 
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bakgrund och annorlunda perspektiv, erfarenhet, samt humankapital vilket resulterar i 

förmågan att hantera olika omgivningar. (Terjesen et al, 2009; Carter, Simkins, och 

Simpson, 2003; Hambrick, Cho och Chen, 1996). Olika perspektiv kan förbättra 

beslutsfattande (Pelled et al, 1999; Amason, 1996). Eftersom styrelsen har ansvar för 

strategiformulering (Umans, 2012), kan olika perspektiv i styrelsen bidra till större 

mängd av lösningar i det strategiska beslutsfattandet (Eisenhardt och Bourgeois, 1988). 

Enligt resursberoendeteorin har styrelsen en viktig position i att bidra till det strategiska 

beslutsfattandet genom att tillhandahålla tillgång till värdefulla resurser (Hillman och 

Dalziel, 2003).   

3.4 Styrelsen som övervakare 

Utöver styrelsens roll att bidra med resurser ska styrelsen enligt agentteorin kontrollera 

företagsledningen, så att företagsledningen handlar i överensstämmelse med ägarnas 

intressen (Zahra och Pearce, 1989). Varje individ och således även företagsledningen 

förmodas försöka maximera sin nytta och för att göra detta agerar individer 

opportunistiskt. (Jansson et al, 2010). Enligt agentteorin är styrelsen en viktig 

kontrollmekanism för att skydda aktieägarnas intressen från ledningens opportunism 

(Hillman och Dalziel, 2003). Företagsledare kan agera i sitt egenintresse på bekostnad 

av vinstmaximering och därigenom skapa agentkostnader. (Hillman och Dalziel, 2003). 

Styrelsen är ett sätt att hålla företagsledningen under kontroll. (Fama och Jensen 1983; 

Fama, 1980; Zahra och Pearce, 1989).   

Företagsledningen kan faktiskt vilja utveckla företagets internationella verksamhet för 

att utvidga sitt handlingsutrymme och handlingsfrihet (Carpenter och Golden, 1997). 

Styrelsens funktion enligt agentteorin är att utöva kontroll över företagsledningen och 

styrelsesammansättningen har betydelse för styrelsens förmåga att utöva denna 

funktion. (Zahra och Pearce, 1989). Egenskaper som påverkar möjligheten att utöva 

kontrollfunktionen är antalet oberoende ledamöter i styrelsen. (Roberts et al, 2005). 

Oberoende ledamöter kan utgöra ett mer opartiskt organ för att övervaka 

företagsledningens eventuella försök till att maximera sin nytta och agera 

opportunistiskt, dvs. att de är beredda att agera bedrägligt om det gynnar dem. (Jansson 

et al, 2010). Fler oberoende ledamöter kan underlätta bättre övervakning av ledningen, 

vilket är en fördel som kan bli avgörande för internationalisering, där osäkerhet och risk 

för opportunism kan medföra stora utmaningar. Styrelsen kan vara en viktig 
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övervakningsmekanism för att minska ledningens opportunism när företag utökar 

verksamheten till den internationella marknaden. (Wang, Hsu, Fang, 2008) 

3.5 Egenskaper hos styrelse samt företagsledning och hypoteser 

Vi har i vetenskaplig litteratur identifierat vissa egenskaper hos styrelse respektive 

företagsledning som kan påverka företagets internationalisering i högre grad än andra. 

Egenskaperna som vi utifrån vetenskaplig litteratur kommer att lyfta fram utgör 

företagsledningens ålder, varaktighet, storlek på företagsledningen (Vroom och Pahl, 

1971; Child, 1974, Miller, 1991; Buchanan, 1974; Smith et al, 1994; Eisenhardt och 

Schoonven, 1990) och styrelsens kvinnliga ledamöter, utländska ledamöter, oberoende 

ledamöter, storlek på styrelsen (Nielsen och Huse, 2010; Terjesen et al, 2009; Fondas 

och Sassalos, 2000; Carter, Simkins och Simpson, 2003, Zahra och Pearce, 1989; 

Kyereboah-Coleman och Biepke, 2007; Dalton och Dalton, 2005; Fama och Jensen, 

1983; Hillman och Dalziel, 2003). Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen har 

vi formulerat hypoteser om vilka avgörande faktorer i styrelsens respektive 

företagsledningens sammansättning som kan ha samband med företagets 

internationalisering.  

Medan ansvaret för formulering av strategi ligger hos styrelsen, har företagsledningen 

ansvaret för implementering av strategin. Företagsledningen har en indirekt makt som 

bygger på den kunskap och information som företagsledningen besitter på grund av sitt 

engagemang i den dagliga verksamheten i företaget. Medan styrelsen är ett organ som 

har kontroll över strategiformulering, ansvarar företagsledningen för 

strategiimplementering och har kontroll över information om verksamheten (Umans, 

2012). När företag är verksamma på internationella marknader, ökar kraven på att 

hantera information och blir mer komplexa (Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Kim och 

Mauborgne, 1995; Roth, 1995). Utifrån upper echelon teorin kan olika egenskaper hos 

företagsledare, såsom ålder och varaktighet (Roth, 1995, Hambrick och Mason, 1984) 

vara indikatorer för deras kognitiva bas, kunskapsbas och förmåga att hantera 

information. Företagsledarnas egenskaper kan därmed ha påverkan på företagets 

internationalisering. Eftersom styrelsen har ansvar för strategiformulering (Umans, 

2012), kan olika perspektiv i styrelsen bidra till större mängd av lösningar i det 

strategiska beslutsfattandet (Eisenhardt och Bourgeois, 1988). Enligt 

resursberoendeteorin har styrelsen en viktig position i att bidra till det strategiska 
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beslutsfattandet genom att tillhandahålla tillgång till värdefulla resurser (Hillman och 

Dalziel, 2003).  Etnisk bakgrund och kön betraktas ofta som indikatorer på olika 

perspektiv som individer tillför till en organisation (Cox, Lobel & McLeod, 1991; Ely, 

1994; Watson, Kumar & Michaelson, 1993). Kvinnliga och utländska styrelseledamöter 

har olika bakgrund och annorlunda perspektiv, erfarenhet, samt humankapital vilket 

resulterar i förmågan att hantera olika omgivningar. (Terjesen et al, 2009; Carter, 

Simkins, och Simpson, 2003; Hambrick, Cho och Chen, 1996). Olika perspektiv kan 

förbättra beslutsfattande (Pelled et al, 1999; Amason, 1996). I det följande redogörs för 

våra hypoteser avseende företagsledningens och styrelsens egenskaper.  

3.5.1 Företagsledningens egenskaper 

3.5.1.1 Företagsledningens ålder 

Tidigare forskning pekar på att åldern påverkar individers beslutsfattande. (Vroom och 

Pahl, 1971). Åldern kan vara en indikator för en persons benägenhet för risktagande. 

Upper echelons teori (Hambrick och Mason 1984) har förknippat yngre företagsledare 

med ökat risktagande. Å andra sidan är äldre företagsledare mer riskovilliga (Vroom 

och Pahl, 1971) och föredrar säkerhet i karriär och finansiellt. (Hambrick och Mason, 

1984). De är ofta i en tidpunkt i sitt liv och sin karriär där finansiell säkerhet och 

säkerhet i karriären är av största vikt. (Hambrick och Mason 1984) Följaktligen tenderar 

de att undvika riskfyllt agerande. Man kan således förvänta sig att yngre företagsledare 

är mer bekväma med företagets internationalisering.  

Ålder kan kopplas till kapaciteten att hantera information och förmågan till analys. 

Forskare hävdar att äldre företagsledare har mindre fysisk och psykisk uthållighet och är 

mer riskaverta än yngre företagsledare. (Child 1974). Yngre företagsledare är mer 

benägna att skapa tillväxt genom nya och innovativa idéer och på så sätt ta vara på olika 

möjligheter än vad äldre företagsledare är. Företagsledarnas ålder är negativt förknippad 

med förmågan att integrera information när man fattar beslut. (Hambrick och Mason 

1984). Äldre företagsledare har svårare för att organisera information på ett effektivt 

sätt, vilket kan resultera i sämre prestation med avseende på beslutsfattandet. (Hambrick 

och Mason, 1984). En fördel med äldre företagsledare kan å andra sidan vara att de 

ägnar mer tid åt att fatta beslut och utvärderar information mera noggrant (Hambrick 

och Mason, 1984). Äldre företagsledare kan också gynna företaget genom deras större 
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erfarenhet och kompetens, som gör att de kan hantera olika affärsproblem (Cheng et al, 

2010).  

I samband med internationalisering ställs det större krav på kunskap om marknaden och 

större grad av informationshantering (Egelhoff , 1991; Hansen, 2002; Kim och 

Mauborgne, 1995). Yngre företagsledare kan därför antas gynna företagets 

internationalisering. Äldre företagsledare har mindre fysisk och mental uthållighet 

jämfört med sina yngre ledamöter (Child 1974) och sämre kapacitet att hantera 

information.  

När ett företag är globalt måste det lära sig att fungera i nya institutionella och kulturella 

miljöer. Varje nybildat dotterbolag leder till att företaget och dess företagsledare möter 

nya upplevelser och utmaningar i form av kunder, konkurrenter och intressenter 

(Barkema, Bell och Pennings 1996). Samtidigt krävs det av företagsledarna att de 

anpassar sina hemmautvecklade tankesätt till en ny internationell miljö (Nohria och 

Ghoshal 1994). Äldre företagsledare som har sämre fysisk och mental uthållighet kan 

inte ändra sina tankesätt lika lätt som yngre företagsledare, vilket leder till en mindre 

grad av kapacitet för informationshantering. (Hambrick och Mason, 1984) Detta kan 

begränsa äldre företagsledares förståelse för nya, främmande kulturer, 

konsumentbeteenden och lokala föreskrifter och kan minska nyttan av 

internationaliseringen.  

Äldre företagsledare kan vara mindre kapabla och villiga att ta emot och anpassa sig till 

nya idéer eller beteenden. (Hambrick och Mason, 1984). Dessutom kan äldre 

företagsledare vara vid ett stadium i sin karriär där ekonomisk säkerhet är viktig och 

risktagande är ett beteende som kan ses som ett hot mot denna säkerhet. (Hambrick och 

Mason, 1984). Vidare kan äldre företagsledare vara mer för att stödja status quo och att 

fortsätta med de metoder som man tillämpat tidigare år (Hambrick och Mason 1984). 

Den komplexitet och risk som förknippas med internationell expansion kan utgöra en 

stor utmaning för företagsledarna. Den utmaningen kan vara mer attraktiv för yngre, 

energiska företagsledare som är villiga att acceptera den risk som förknippas med global 

expansion. (Hambrick och Mason, 1984)  

Sammanfattningsvis är äldre företagsledare mer riskaverta och prioriterar säkerhet i 

karriär och finansiellt (Child 1974; Hambrick och Mason 1984). Internationalisering 

kräver större kunskap om marknaden, mer omfattande analys av olika projekt och större 
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grad av informationshantering, på grund av osäkerhet med utländsk verksamhet 

(Schulz, 2001). Utifrån upper echelons teorin har äldre företagsledare mindre fysisk och 

mental uthållighet jämfört med yngre företasledare (Child 1974) och därmed sämre 

kapacitet att hantera information. Äldre företagsledare som har sämre fysisk och mental 

uthållighet kan inte anpassa sina tankesätt lika lätt som yngre företagsledare. (Hambrick 

och Mason, 1984) Detta kan begränsa äldre företagsledares förståelse för nya, 

främmande kulturer, konsumentbeteenden och lokala föreskrifter i samband med 

internationalisering. 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan företagsledarnas ålder och företagets 

internationalisering. 

3.5.1.2 Företagsledningens varaktighet 

Företagsledare arbetar ofta på grundval av rutiner som byggts upp över tid (Ocasio, 

1999; Zahra och Filatotchev, 2004). Denna utveckling av rutiner kan leda till problem 

som tenderar att förstärka tidigare beteenden (Michel och Hambrick, 1992). Vissa 

studier tyder på att lång varaktighet (att längre tid har spenderats i en organisation) är 

förknippat med större motstånd till förändring (Buchanan, 1974; Michel och Hambrick, 

1992). Företagsledare med längre varaktighet och därmed större erfarenhet är mer 

benägna att bilda vänskapsband (Fredrickson et al, 1988). När företagsledare är på sin 

post under lång tid, minskar kommunikationen inom gruppen, eftersom medlemmar 

känner att de kan förutse andra medlemmars synpunkter. Till följd av detta bildas 

isolerade grupper som håller viktig information inne utan att dela på den. (Katz, 1982). 

Enligt Golden och Zajac (2001) är ledningar där företagsledarna har lång varaktighet 

inte förtjusta i strategisk förändring och därför kommer de inte vara villiga att befrämja 

internationalisering. Ledningar med lång varaktighet kommer att vara starkt knutna till 

det rådande läget. (Buchanan, 1974). Således kommer de att vara ovilliga att anamma 

nya strategier för internationalisering. Nya, fräscha idéer skulle kunna antas gynna och 

främja internationalisering.  

Utifrån upper echelons teorin kan varaktighet ses som en indikator på en företagsledares 

förmåga att samla och bearbeta information. Miller (1991) menar att företagsledare med 

en längre varaktighet ofta har begränsade informationskällor och engagerar sig i 
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informationssamling och analys i mindre utsträckning än vad företagsledare med 

kortare varaktighet gör (Miller, 1991).  

Olika miljöer presentererar olika information. Internationalisering kräver en stor 

insamling och hantering av information. (Egelhoff , 1991; Hansen, 2002; Kim och 

Mauborgne, 1995). Företagsledare med längre varaktighet i ledningen kan vara mindre 

benägna att anpassa sig till nya miljöer och mindre entusiastiska över att aktivt söka 

information än vad deras mindre varaktiga företagsledare är (Miller, 1991). Kraven på 

informationshantering blir större och mer komplexa i ett internationellt företag 

(Egelhoff , 1991; Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995). Nya kunskaper och 

färdigheter från en kortare varaktig företagsledare kan vara en förutsättning för att 

effektivt hantera utmaning i form av internationalisering.  

Längre varaktighet kan associeras med en minskning i mängden information som 

samlas in och bearbetas (Miller, 1991). Eftersom internationalisering är associerat med 

en omfattande informationssamling och hantering av information (Egelhoff , 1991; 

Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995), kan det hävdas att företagsledare med 

längre varaktighet är mindre benägna att vara aktiva i denna process (Miller, 1991). 

Sådana företagsledare kan vara mindre benägna att delta i internationaliseringen, utan 

föredrar istället stabilitet i sin bekanta hemmamarknad. Ökade osäkerheter förknippade 

med internationalisering kan avskräcka företagsledare med längre varaktighet. 

(Musteen, Barker & Baeten 2006; Buchanan 1974). Behovet av flexibilitet som krävs 

när man verkar i främmande länder kan leda till att företag gynnas av mer dynamiska 

företagsledare med kortare varaktighet.  

Mängden tid som medlemmar i en grupp spenderar tillsammans påverkar gruppens 

resultat och utfall (Katz, 1982). Gruppmedlemmar som har arbetat ihop under långa 

perioder utvecklar liknande attityder och beteenden (Michel och Hambrick, 1992). 

Företagsledare som har varit i samma organisation under längre tid kommer sannolikt 

att utveckla stark social sammanhållning. (Michel och Hambrick, 1992). Risken är å 

andra sidan att när de utvecklar sociala och ekonomiska band, kommer 

gruppmedlemmar sannolikt att skaffa stark psykologisk och politisk förbindelse till 

status quo. (Buchanan 1974). 

Företag med längre varaktighet i företagsledningen tenderar att följa existerande 

mönster. När företagsledarnas varaktighet blir längre utvecklar de gemensamma 
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övertygelser, värderingar och det kan bli risk för grupptänkande. (Keck, 1997; Michel 

och Hambrick, 1992). Miller (1991) fann att företag vars företagsledning hade lång 

varaktighet var mindre benägna att ha lämpliga strukturer som var anpassade och 

matchade kraven i deras miljö. På grund av den osäkerhet som finns i internationella 

marknader kan en förståelse för miljön där företaget är verksamt vara av avgörande 

betydelse.  

Sammanfattningsvis har företag med företagsledare som är på sin post under lång tid, 

minskad kommunikationen inom gruppen och som ett resultat av detta bildas isolerade 

grupper som håller viktig information inne utan att dela på den. (Katz 1982). Utifrån 

upper echelons teori har företagsledare med en längre varaktighet ofta begränsade 

informationskällor och engagerar sig i informationssamling och analys i mindre 

utsträckning än vad ledamöter med kortare varaktighet gör. (Miller, 1991). Olika 

miljöer presentererar olika information. Internationalisering kräver en stor insamling 

och hantering av information. Företagsledare med längre varaktighet i ledningen är 

mindre benägna att anpassa sig till nya miljöer och mindre entusiastiska över att aktivt 

söka information. Eftersom internationalisering är associerat med en omfattande 

informationssamling och hantering av information, kan det hävdas att företagsledare 

med längre varaktighet är mindre benägna att vara aktiva i denna process. 

Företagsledare med kortare varaktighet kan antas ta in färsk, mångsidig information och 

är villiga att ta risker. Med tiden utvecklar företagsledare vanor och rutinmässiga 

informationskällor och förlitar sig allt mer på tidigare erfarenheter.  

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan företagsledarnas varaktighet i 

organisationen och företagets internationalisering. 

3.5.1.3 Företagsledningens storlek 

Teamets storlek kan enligt forskare vara en indikation på gruppens kognitiva resurser. 

Ett större team har större kognitiva resurser till sitt förfogande, resurser som kan tillföra 

förbättrad kunskap, kreativitet och prestation (Smith et al, 1994). Men stora team kan 

introducera större samordningsproblem än små team. Teamets sammanhållning och 

kommunikation kan bli begränsad i större team. En ökning av teamets storlek medför en 

större differentiering i teamet och följaktligen en minsking i sammanhållning. (Smith et 
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al, 1994). Större team kommer sannolikt vara mer heterogena avseende medlemmarnas 

bakgrund, värderingar och kompetens. Grupper av större slag antas ha medlemmar av 

mer olika bakgrund och perspektiv (Zahra och Pearce, 1989). Mindre team kan tendera 

att vara mer sammanhållna och ha mindre problem med samordning och 

kommunikation än vad större grupper har. Teamets storlek kan öka potentialen för 

konflikt, eftersom det i stora grupper finns upphov till mer källor för olika idéer. (Smith 

et al, 1994). Heterogenitet tenderar att leda till konflikter och kan negativt påverka 

kommunikation i gruppen. (Pelled et al, 1999). Konflikt kan försvåra ett teams 

ansträngningar för att nå konsensus. Konflikter betraktas vanligtvis försvåra 

beslutsfattande (Pelled et al, 1999; Mintzberg, Raisinghani och Theoret, 1976). Men i 

forskning har man också funnit att konflikter kan förstärka förståelse och förbättra 

kvalitet på beslutsfattande (Schwenk, 1990). Kognitiva konflikter handlar om hur man 

på bästa sätt genom olika bedömningar kan uppnå gemensamma mål. Kognitiva 

konflikter är vanliga i företagsledningen eftersom man ur olika perspektiv ser 

omgivningen på olika sätt. (Amason, 1996).  

Kognitiva konflikter kan underlätta utbytet av information bland medlemmarna i 

företagsledningen och kan därmed förbättra beslutsfattande (Pelled et al, 1999). Olika 

personer kan vara av olika åsikt eftersom deras olika perspektiv får dem att se olika 

utsikter av omgivningen (Mitroff, 1982).  Större team kan ha större möjlighet för olikhet 

eftersom medlemmarna är mer mångsidiga avseende kompetens och åsikter. (Zahra och 

Pearce, 1989). Empirisk forskning har visat att heterogena grupper fattar bättre beslut än 

homogena grupper i komplexa uppgifter (Amason, 1996). Eftersom stora grupper oftast 

är heterogena avseende medlemmarnas bakgrund, värderingar och åsikter (Zahra och 

Pearce, 1989) kan större team enligt Eisenhardt och Schoonven (1990) vara bättre 

rustade för att hantera stora mängder olikartad information än mindre team. Detta kan 

bli avgörande i internationella marknader, där företagsledningen ställs inför stora krav 

på informationshantering. (Egelhoff , 1991; Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995). 

Sammanfattningsvis kan större team ha mer kognitiva resurser och en större förmåga att 

bearbeta stora mängder information, i samband med internationalisering.  

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan företagsledningens storlek och 

företagets internationalisering. 
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3.5.2 Styrelsens egenskaper  

3.5.2.1 Kön 

Enligt resursberoendeteorin (Pfeffer 1972; Pfeffer och Salancik 1978) kan kvinnliga 

styrelseledamöter länka företaget till den stora köpkraft som kvinnor utgör. Kvinnor är 

alltmer beslutsfattarna när det gäller större inköp såsom hus, bilar, resor etc. Kvinnliga 

styrelseledamöter kan föreslå nya sätt att föra ut produkterna på marknaden, baserat på 

deras personliga erfarenheter som kvinnliga kunder. Kvinnors delaktighet i 

beslutsfattande är viktigt för att utveckla företagens förmåga att identifiera och 

skräddarsy produkter för kvinnor. (Daily et al, 1999). Forskning tyder på att olika 

aktörer i organisationer brukar agera på ett sätt som överensstämmer med deras 

kognitiva baser (Hambrick Mason, 1984). Människor av olika kön besitter och uppvisar 

olika normer, attityder, perspektiv och föreställningar. (Pelled, Eisenhardt och Xin 

1999), vilket gör att kvinnor kan relatera till varandra. 

Kvinnliga ledamöter tenderar att ha vissa psykologiska egenskaper som kan underlätta 

deras kommunikation och förståelse för vissa intressenters krav, och kan på så sätt lägga 

tonvikten på betydelsen av sådana krav. I förhållande till män har kvinnor vissa 

gemensamma drag: De är tillgivna, hjälpsamma, sympatiska, känsliga, vårdande, och tar 

hänsyn till andras välfärd (Eagly et al. 2003). Enligt Nielsen och Huse (2010) kan 

kvinnors uppmärksamhet och hänsyn till andras behov, leda till att kvinnor är aktivt 

engagerade i frågor som rör företaget och dess intressenter. Kvinnliga ledamöter kan ge 

unika resurser för företaget och länka det till vissa intressegrupper och hjälpa till att få 

acceptans hos intressenter. Tidigare forskning menar att företag med kvinnliga 

direktörer tenderar att ses som hängivna till mångfald. Det är därför sannolikt att de 

kommer att vinna legitimitet. (Ibrahim och Angelidis 1994). Kvinnor spelar alltså en 

viktig roll som en resurs för företaget som kan förbättra ett företags legitimitet och 

känslighet för intressenternas krav.  

Enligt resursberoendeteorin kan kvinnliga styrelseledamöter länka organisationen till 

omgivningen och dess yttre miljö: som en symbol till viktiga leverantörer, kunder och 

investerare för engagemang för minoriteter och kvinnor (Hillman et al 2007). Fler 

kvinnor i styrelser skapar således legitimitet för företaget (Millikens and Martins, 1996).  
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Könsmångfald kan dessutom förbättra kreativiteten i grupper (Terjesen et al, 2009), 

men också leda till konflikter inom grupper, eftersom det kan vara svårt för vissa att 

identifiera sig med dem som har ett annat kön (Pelled et al, 1999). Förekomsten av olika 

synpunkter i mindre homogena styrelser kan orsaka samordningsproblem (Forbes och 

Milliken 1999). I en heterogen grupp är individer mer benägna att vara oense, vilket 

försämrar gruppens konsensus. Demografisk mångfald kan vara negativt relaterat till 

konsensus. Heterogena grupper kan behöva längre tid och mera arbete för att nå och 

fatta beslut, vilket kan minska teamets prestation (Erhardt et al, 2003). Således har 

könsmångfald både positiva och negativa konsekvenser för beslutsfattande (Hillman 

Shropshire Cannella 2007). Faktorer som förbättrad brainstorming, kreativitet, hänsyn 

till olika perspektiv och ifrågasättande av status quo (Amason, 1996) är dock fördelar 

som uppväger de negativa konsekvenserna.  

Styrelser med tre kvinnor eller fler är betydligt mer aktiva i att främja innovation, 

kundnöjdhet, anställdas tillfredsställelse, och socialt ansvar. (Terjesen et al, 2009). 

Bättre bolagsstyrning kan uppnås genom ett större utbud av upplevelser och 

åsikter.(Terjesen et al, 2009). Kvinnor har olika erfarenheter av arbetsplatser och 

samhället och tillför därmed en annan mening till debatter och beslutsfattande. 

(Zelechowski and Bilimoria 2004). Förespråkare av könsmångfald hävdar att fler 

kvinnor i samband med beslutsfattande och problemlösning ger bättre beslut till följd av 

ett bredare spektrum av perspektiv, förbättrad kommunikation, och en grundligare 

kritisk analys av frågor (Milliken och Martins 1996). Kvinnors närvaro i styrelsen leder 

till ett mer civiliserat beteende och känslighet för andra perspektiv (Fondas och 

Sassalos, 2000). Medan betydelsen av kvinnor i bolagsstyrelserna länge har 

uppmärksammats, har kvinnor bara gjort blygsamma framsteg i form av styrelseuppdrag 

i bolagsstyrelser (Terjesen och Singh, 2008).  

Tidigare forskning tyder på att kvinnor och män skiljer sig åt i sitt beteende i 

organisatoriska miljöer. Eftersom kvinnor och män har olika ledarstilar, kan styrelser 

med kvinnliga medlemmar ha fler diskussioner och argument avseende de beslut som 

ska fattas av styrelsen (Nielsen och Huse, 2010). Kvinnor är mer benägna att ifrågasätta 

den traditionella visdomen och säga ifrån när det behövs eller om det finns osäkerhet i 

en fråga eller ledningens beslutsfattande (Bilimoria & Huse, 1997). På grund av deras 

olika ledarstilar kan styrelser med kvinnliga medlemmar uppleva olika 

diskussionsmönster och ökad diskussion jämfört med styrelser som består av enbart 
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män (Nielsen och Huse, 2010), vilket kan resultera i att mer information kommer fram 

och kan ha påverkan på företagets internationalisering. Enligt Egelhoff (1991) är 

kommunikation av information viktigt för informationshantering och för reducering av 

osäkerhet avseende internationella marknader.  

Närvaron av kvinnor i styrelser kan också minimera VD:ns inflytande på styrelsens 

övervakning, eftersom personer av samma ras och kön kan vara mindre kritiska mot 

varandras idéer (Erhardt, Werbel och Shrader, 2003). Kvinnliga styrelseledamöter kan 

förbättra styrelsens oberoende (Fondas och Sassalos 2000). Kvinnliga styrelseledamöter 

ställer ofta frågor, vilket innebär att beslut mindre sannolikt kommer att nickas igenom 

utan grundlig diskussion och analys. (Konrad Kramer Erkut, 2008). Wang et al (2008) 

menar att styrelsens oberoende är viktigt för att hindra ledningens förmodade 

opportunism och försök till att maximera sin egen nytta när företag utökar sin 

verksamhet utanför landets gränser (Wang et al, 2008). Högsta ledningen kan faktiskt 

utnyttja internationell verksamhet uttryckligen för att expandera sin handlingsfrihet 

(Carpenter och Golden 1997).  

Watson et al. (1993) och Fondas och Sassalos (2000)  hävdar att mångfald i styrelsens 

sammansättning genom ökad kvinnlig representation skulle förbättra styrelsens 

övervakningsroll i att skydda aktieägarnas intressen genom bättre kontroll av högsta 

ledningen. Detta beror på att kvinnor har höga krav på sitt eget ansvar som ledamöter, 

vilket kan leda till att styrelsen blir mer effektiva som övervakningssystem av ledningen 

(Fondas och Sassalos 2000), och mångfald i grupper leder till mer effektiv identifiering 

av problemområden och generering av alternativa lösningar (Watson et al. 1993).  

Fler kvinnor i styrelsen kan leda till högre grad av internationalisering eftersom det kan 

utgöra en konkurrensfördel på grund av den låga andelen kvinnliga ledamöter i de stora 

företagens styrelser (Adams och Ferreira, 2009). Kvinnor står för en stor del av 

köpkraften i många länder. Enligt resursberoendeteorin skulle fler kvinnor på 

styrelsenivå bidra till att minska osäkerheten i internationella marknader eftersom de 

utgör en stor del av världsmarknaden. Fler kvinnor i styrelsen kan potentiellt leda till 

internationalisering eftersom det kan ge mer kreativa och självständiga diskussioner på 

styrelsenivå och en ökad legitimitet för företaget kan skapas.  

Sammanfattningsvis kan fler kvinnor i styrelsen enligt resursberoendeteorin bidra till att 

minska osäkerheten och länka företaget till omgivningen och världsmarknaden. 
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Kvinnliga ledamöter kan länka företaget till den stors köpkraft som kvinnor bildar, 

eftersom kvinnor kan relatera till varandra. Fler kvinnliga styrelseledamöter kan också 

bidra med mer kreativa diskussioner i styrelsen. Fler kvinnor i samband med 

beslutsfattande leder till bättre beslut till följd av ett bredare spektrum av perspektiv, 

förbättrad kommunikation, och en grundligare kritisk analys av frågor. Ökad kvinnlig 

representation kan förbättra styrelsens övervakningsroll genom bättre kontroll av högsta 

ledningen. Kvinnliga ledamöter kan vara en viktig övervakningsmekanism för att hindra 

ledningens förmodade opportunism när företag utökar sin verksamhet utanför landets 

gränser. 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 

företagets internationalisering. 

3.5.2.2 Utländska ledamöter 

Mot bakgrund av upper echelon teorin kan större demografisk mångfald i styrelsen 

påverka beslutsprocessen och bidra positivt till företegets prestation. (Hambrick och 

Mason, 1984). Utländsk expansion och internationella affärer leder till en ökning av 

komplexitet och osäkerhet som företaget står inför (Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Kim 

och Mauborgne, 1995). Således kan utländska ledamöter med särskilda egenskaper eller 

erfarenheter vara särskilt värdefulla (Hambrick, Cho och Chen, 1996) för internationella 

företag. På detta sätt kan man öka samarbetet med utlandet. Utländska ledamöter kan 

främja mer effektiva globala relationer eftersom kultur är avgörande i en internationell 

miljö (Carter, Simkins, och Simpson, 2003). Att ha utländska ledamöter i styrelsen bör 

minska osäkerheten genom den inneboende kunskapen om ett område/land som är 

inbäddad i utrikes födda personer.  

Heterogenitet är positivt relaterat till bättre problemlösning och utbud av flera möjliga 

lösningar och perspektiv (Michel & Hambrick, 1992). Emellertid finns det också 

nackdelar med heterogena grupper. Heterogenitet kan tendera att leda till konflikter och 

påverka kommunikationen i gruppen (Pelled et al, 1999). Å andra sidan är en stor fara 

med homogena grupper det kallas för grupptänkande, vilket innebär att när en grupp 

arbetar tillsammans under en period skapar de en gemensam bild av hur världen ser ut 

och denna bild kan vara väldigt svår att ändra oavsett vad som sker i omgivningen 
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(Jansson et al, 2010). Mångfald resulterar i ökad insikt om marknaden och 

marknadsföringsförmåga, bättre problemlösning och ökad organisatorisk flexibilitet 

(Griscombe & Mattis, 2002). Vissa empiriska resultat indikerar att mångfald resulterar i 

större kunskap, kreativitet, innovationsförmåga och kvalitet på beslutsfattandet. Till 

följd därav tenderar organisationer att bli mer konkurrenskraftiga (Watson et al 1993).  

Utifrån resursberoendeteorin kan olika typer av styrelseledamöter bidra med olika 

fördelaktiga resurser till företaget. Mångfald i styrelsen kan erbjuda mer värdefulla 

resurser och unik kunskap, vilket borde förbättra företagets prestation.  (Hillman et al, 

2000). Etnisk mångfald breddar styrelsens kunskapsbas, idéer och erfarenhet genom 

tillgången till olika informationskällor från olika bakgrunder bland styrelseledamöterna. 

En organisation med stor kulturell heterogenitet kan nå bättre beslut genom olika sätt att 

tänka (Hambrick, Cho och Chen, 1996). 

Flertalet synvinklar och olika typer av information kan också förbättra styrelsens 

övervakning. Kritiskt tänkande kan vara avgörande för att bryta igenom för mycket 

sammanhållning och ”grupptänkande” i styrelser. Kognitiva konflikter resulterar i 

beaktande av fler alternativ samt bättre utvärdering av dessa alternativ och slutligen 

förbättras kvaliteten i beslutsprocesser.  Styrelseledamöter kan ha olika åsikter och 

karakterisera situationer olika. Kognitiva konflikter kan förbättra kvaliteten på 

beslutsfattande i osäkra miljöer (van Ees et al, 2008), såsom i internationella marknader.  

Sammanfattningsvis kräver internationella marknader flexibilitet i nya sammanhang. 

Således kan utländska ledamöter med särskilda egenskaper, färdigheter eller 

erfarenheter vara särskilt värdefulla. Utländska ledamöter kan främja mer effektiva 

globala relationer eftersom kulturell känslighet är avgörande i en internationell miljö 

(Carter, Simkins, och Simpson, 2003). Att ha utländska styrelseledamöter i styrelsen bör 

minska osäkerheten. Utifrån resursberoendeteorin har etniska minoriteter olika 

bakgrunder och humankapital, vilket resulterar i en förmåga att hantera olika 

omgivningar och miljöer. Mångfald kan skapa unik information, då olika 

styrelseledamöter besitter alldeles särskild information. Detta leder till bättre 

beslutsfattande.  Utländska styrelseledamöter kan bidra med nya perspektiv, större 

kreativitet och innovativa lösningar på olika problem. Mångfald resulterar i ökad insikt 

om marknaden, bättre problemlösning och ökad organisatorisk flexibilitet.  

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 
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Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan andel utländska styrelseledamöter och 

företagets internationalisering.  

3.5.2.3 Styrelsens storlek 

Med utgångspunkt i resursberoendeteorin kan det hävdas att större styrelser skulle 

förbättra ett företags tillgång till olika resurser och därmed förbättra bolagsstyrningen 

och företagets prestation. Några av de resurser som har undersökts som kan tillföra 

värde till företaget inkluderar kapital, länkar till nyckelleverantörer, kunder och viktiga 

intressenter. (Mizruchi & Stearns, 1988; Banerji & Sambharya, 1996; Frooman, 1999). 

Resursberoendeteorin ger stöd för att större styrelser är mer skickliga på att 

tillhandahålla resurser. Större styrelser gynnar företag genom att bidra med effektiv 

övervakning av ledningen och tillhandahållande av resurser som krävs. Större styrelser 

kan således bidra till att förbättra prestationen för en organisation (Hillman et al, 2000; 

Hillman och Dalziel, 2003). Exempelvis fann Kyereboah-Coleman och Biekpe (2007) 

att ju större storlek på styrelsen, desto bättre var organisationens prestation i Ghana. 

Även Dalton och Dalton (2005) fann att större styrelser har ett positivt samband med 

företagens prestation. Små styrelser har funnits vara förknippade med högre risk för 

konkurs, medan stora styrelser bidrar till företgets långsiktiga överlevnad. (Zahra och 

Pearce, 1989).  

Enligt resursberoendeteorin kommer större styrelser gynna företag som står inför 

osäkerhet i omgivningen. Då behövs mer kunskap för att driva företaget framåt, vilket 

en större styrelse kan tillhandahålla. (Zahra och Pearce 1989). I miljöer med stor 

osäkerhet blir ledamöternas beslutsfattande svårare. I sådana miljöer har ledamöter 

större behov av informationshantering (Egelhoff, 1991; Hansen, 2002) och de måste 

utreda nya miljöer (Haleblian, Finkelstein 1993). Kraven på informationshantering 

framkallar ett behov av större grupper (Keck och Tushman, 1993).  

Företaget kommer behöva styrelseledamöter med olika kunskaper, erfarenheter, 

bakgrund och länkar till andra organisationer. (Pearce och Zahra 1992). Pearce och 

Zahra (1992) fann ett positivt samband mellan styrelsens storlek och osäkerhet i miljön, 

vilket är i enighet med resursberoendeteorin (Pearce och Zahra, 1992). Företag som 

verkar internationellt kan gynnas av att ha större styrelse för att denna ska kunna 

tillhandahålla och ha fler källor till kunskap, resurser och länkar till omgivningen. 
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Enligt Hambrick och D' Aveni's (1992) är de tillgängliga resurserna på ett team ett 

resultat av hur många som är på det. Därav har stora grupper större kapacitet för 

informationshantering och bättre beslutsfattande än små grupper. 

Tidigare forskning har ofta använt storlek som ett mått för styrelseledamöternas 

kompetens. Större styreler antas ha ledamöter med olika bakgrund samt olika 

kompetens och flera perspektiv som förbättrar kvaliteten på handlingar som vidtas av 

företaget. Större styrelser antogs vara avgörande för att koppla företaget till olika 

aspekter av företagets omgivning och därigenom säkra resurser och skapa en positiv 

image för företaget. När styrelens storlek är större är också VD:ns dominans över 

styrelsen mindre. Ledamöterna är i en förbättrad position för att utöva sin makt i att 

styra bolaget. Därför kan styrelsens storlek vara positiv för företgets prestation. (Zahra 

Pearce 1989). Det finns bevis som indikerar att större styrelser kan minska dominansen 

av VD (Forbes & Milliken, 1999). Styrelsen är enligt Wang et al (2008) en viktig 

övervakningsmekanism för att minska ledningens opportunism när företag utökar 

verksamheten till den internationella marknaden. (Wang et al, 2008) 

Styrelsens storlek kan spela en viktig roll för att förbättra styrelsens kontrollroll utifrån 

agentteorin. Större styrelser är inte lika mottagliga för ledningens dominans, till skillnad 

från mindre styrelser. Större styrelser är också mer benägna att vara heterogena vad 

gäller ledamöternas bakgrund, värderingar och kompetens. Således är de benägna att 

motstå ledningens dominans och skydda aktieägarnas intressen. Därför kommer dessa 

styrelser vara mer involverade och aktiva i att övervaka och utvärdera Vd:n och 

företagets prestation. (Zahra och Pearce 1989).  

På grund av svårigheter med övervakning av och service till komplexa företag menar 

Baker och Gompers (2003) samt Coles et al. (2008) att sådana företag behöver större 

styrelser. Till exempel kan en större styrelse ge fler länkar till omgivningen vilket 

företag med komplexa affärer kräver. (Pfeffer, 1972). Eftersom större styrelser har fler 

medlemmar och därmed kan utöva större övervakning och bilda flera 

övervakningskommittéer för att övervaka ledningens verksamhet, betraktas större 

styrelser vara bättre övervakare (Klein, 1998 och 2002). Det är en större möjlighet för 

att en eller flera av styrelsens ledamöter ska uttrycka oro för eller ta upp frågor 

angående ledningen i en stor styrelse (Anderson et al, 2004). En större styrelse antas 

vara mer gynnsam för debatt och diskussion om företagets mål och lämplig strategi. 
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Sådana debatter ökar mängden av expertis och tvingar ledningen att överväga en rad 

olika alternativ (Zahra och Pearce, 1989). Cheng (2008) menar att i en stor styrelse, 

skulle medlemmarna delta mer i diskussion och ha större strävanden för att skapa en 

konsensus. Studier ger bevis för att fler diskussioner erbjuder större möjligheter för att 

få mer information (Kogan och Wallach, 1966). Enligt Egelhoff (1991) är 

kommunikation av information viktigt för informationshantering och för reducering av 

osäkerhet avseende internationella marknader.  

Information anses vara mer tillförlitlig när den tillhandahålls av ett företag med en stor 

styrelse enligt Anderson et al (2004). Stora styrelser kan bidra till förbättrad 

informationskvalitet. Stora styrelser har även större benägenhet i att bilda 

övervakningskommittéer, vilket kan bidra till informationskvalitet (Klein, 1998 och 

2002; och Anderson et al., 2004). Övervakningskommittéerna kräver information från 

ledning i viktiga frågor. Verksamheten i övervakningskommittéerna bidrar till en bättre 

rapporteringsmiljö och förbättrad informationsöppenhet (Carcello och Neal, 2000; 

Beasley, 1996, och Dechow et al, 1996).  

Sammanfattningsvis kan enligt resursberoendeteorin större styrelser krävas när ett 

företag står inför osäkerhet i omgivningen. Då behövs fler och nya kunskaper för att 

driva företaget framåt. Företag som verkar internationellt kan gynnas av större styrelser 

för att dessa kan tillhandahålla och ha fler källor till kunskap, erfarenhet, resurser och 

länkar till omgivningen. Större styreler antogs ha ledamöter med olika bakgrund samt 

olika kompetens. Det finns då följaktligen flera perspektiv i styrelserummet. Styrelsens 

storlek kan också spela en viktig roll för att förbättra styrelsens kontrollroll utifrån 

agentteorin. Således är de benägna att motstå ledningens dominans och skydda 

aktieägarnas intressen. 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan styrelsens storlek och företagets 

internationalisering.  

3.5.2.4 Styrelsens oberoende 

Från ett agentteoretiskt perspektiv är företagsledningens intressen inte nödvändigtvis 

förenade med aktieägarnas intressen på grund av separation mellan ägande och kontroll 

i organisationer. (Fama och Jensen, 1983). Baserat på agentteorin kan stor 
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handlingsfrihet för företagsledningen tillåta företagsledare att jobba för personlig 

vinning och nytta, snarare än för aktieägarnas intressen. Följaktligen kommer 

företagsledningens handlingsfrihet att vara negativt relaterad till företagets prestation 

(Fama, 1980; Fama och Jensen, 1983; Jensen och Meckling, 1976; Jensen och Ruback, 

1983).  

Den komplexitet som präglar internationalisering tyder på att det kommer att ge 

ledningen större handlingsfrihet än vad de skulle ha i mer inhemska miljöer. Högsta 

ledningen kan faktiskt vilja utveckla sitt företags internationella verksamhet 

uttryckligen för att expandera sin handlingsfrihet (Carpenter och Golden 1997). 

Begreppet ledningens handlingsfrihet beskrivs som ledningens frihet att driva 

personliga mål snarare än att maximera företagens resultat (Jensen & Meckling, 1976; 

Williamson, 1963). Agentteorin definierar ledningens handlingsfrihet som utrymmet för 

handling tillgängligt för ledningen för att fatta beslut som gynnar företagsledningen 

snarare än aktieägarnas mål. (Jensen & Meckling, 1976; Williamson, 1963). I 

situationer med stort handlingsutrymme kan ledningen ha möjlighet att bedriva 

personliga mål. Därför kan graden av ledningens handlingsutrymme förväntas vara 

negativt korrelerad med organisations prestation. 

I en del studier har man dragit slutsatsen att det inte finns något förhållande mellan 

organisationens prestation och omfattningen av ledningens handlingsutrymme 

(Chaganti, Mahajan, & Sharma, 1985; Demsetz & Lehn, 1985). Men det finns ett stort 

antal empiriska studier där forskare har stött agentteorin och antagandet att ledningens 

handlingsutrymme har negativ påverkan på organisationens prestation (Fama, 1980, 

Jensen & Meckling, 1976; Jensen & Ruback, 1983). Ju mer handlingsutrymme en 

företagsledning har, desto större potential att företagsledningen kommer att arbeta i sitt 

eget egenintresse på bekostnad av andra parter (Mayers och Smith, 1988).  

Enligt agentteorin är styrelsen en viktig kontrollmekanism för att skydda aktieägarnas 

intressen från ledningens opportunism (Hillman och Dalziel, 2003). Företagsledare kan 

agera i sitt egenintresse på bekostnad av vinstmaximering och därigenom skapa 

agentkostnader. (Hillman och Dalziel, 2003). Styrelsen har ansvar att aktivt kontrollera 

och övervaka företagsledningens ageranden i syfte att säkerställa att de agerar i 

aktieägarnas intresse.  Styrelser övervakar ledningen genom att utföra olika specifika 

aktiviteter, bland annat övervakning av VDns prestation, övervakning av bolagets 
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prestation och bestämmande av VD ersättning (Hillman och Dalziel, 2003; Johnson et 

al., 1996). Baserat på agentteorin har styrelseledamöter som inte är oberoende av 

företagsledningen eller företaget (på grund av affärsrelationer och familjerelationer) 

mindre incitament att övervaka ledningen, på grund av deras beroende till 

ledningen/organisationen (Hillman och Dalziel, 2003). När det gäller tillhandahållande 

av resurser kan däremot styrelseberoende vara önskvärt. Anknytning till nuvarande 

VD/organisation kan vara ett incitament för att ge resurser till företaget, att 

tillhandahålla råd och anvisningar, uppmana kopplingar till andra organisationer, 

uppmuntra kommunikationsvägar och agera för att förbättra den externa bilden av 

företaget. Styrelseberoende kan vara välgörande för tillhandahållande av resurser. Men 

styrelseberoendet kommer negativt påverka styrelsens förmåga att övervaka (Hillman 

och Dalziel, 2003). För att utföra kontroll och övervakning är styrelseledamöternas 

oberoende av ledningen nödvändigt (Zahra och Pearce, 1989). Det är den viktigaste 

förutsättningen för att utöva kontroll och övervakning av företagsledningen. (Roberts et 

al, 2005). Styrelsens övervakning via oberoende ledamöter kan bidra till att minska 

agentkostander och förbättra företagets prestation (Hillman och Dalziel, 2003). Wang et 

al (2008) menar att oberoende ledamöter i styrelsen är en viktig övervakningsmekanism 

för att hindra ledningens opportunism när företag utökar sin verksamhet i internationella 

marknader. En styrelse med fler oberoende ledamöter har större möjlighet att avskeda 

en dåligt presterande VD, med tanke på den stora press och komplexitet som 

multinationell konkurrens innebär. När företag involveras i multinationella affärer kan 

oberoende styrelseledamöter minska agentproblematiken bland olika intressegrupper, 

förbättra prestationen i multinationella affärer och minska informationsassymmetri 

(Wang et al. 2008).  

Roberts et al (2005) ser också oberoende ur ett annat perspektiv: oberoende ger 

möjlighet att betrakta verkligheten på ett annat sätt (än företagsledningen). Det handlar 

om ett oberoende av synsätt (independence of mind) jämfört med oberoende av 

intressen. Andra synsätt och erfarenheter kan räknas som en värdefull resurs för 

företagsledningen (Roberts et al, 2005), och bli särskilt viktigt i bemötande av osäkerhet 

i internationella marknader. I denna aspekt kan oberoendet enligt Roberts et al (2005) 

tillföra ett oberoende av synsätt till stöd för företagets framgång.  

Styrelser med flera oberoende styrelseledamöter kan bidra till företagets strategiska 

insatser genom att erbjuda ett bredare utbud av expertis, information och resurser, vilket 
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kan förbättra ledningens kapacitet att klara av att hantera osäkerhet (Li & Harrison, 

2008). 

Införande av mer oberoende ledamöter till styrelsen kan representera ett bredare utbud 

av internationell erfarenhet och därmed tillföra olika perspektiv till strategisk planering, 

riskhantering och stimulera mer innovativa beslut (Castro et al., 2009), samt ge ökad 

kompetens, aktuell information och resurser (Van den Berghe & Levrau, 2004). 

Sammanfattningsvis kan internationaliseringen komma att ge ledningen större 

handlingsfrihet än vad de skulle åtnjuta av mer inhemska miljöer. Oberoende ledamöter 

inför en maktbalans i de övre nivåerna av organisationen genom att representera 

aktieägarnas intressen. De kan utgöra ett mer opartiskt organ för att övervaka eventuella 

opportunistiska beteenden. Fler oberoende ledamöter underlättar en ökning av 

företagets legitimitet bland aktieägare, och slutligen en bättre övervakning av ledningen. 

Alla dessa fördelar kan bli avgörande i internationalisering där osäkerheten och risk för 

ledningens opportunism kan medföra stora utmaningar för organisationer. 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang formuleras följande hypotes:  

Hypotes 7: Det finns ett positivt samband mellan andel oberoende styrelseledamöter 

och företagets internationalisering. 
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Kapitel 4. Empirisk metod 

I detta kapitel beskriver vi undersökningsmetod, undersökningsdesign, metod för 

datainsamling och operationalisering. I operationaliseringen redogörs för hur våra 

variabler kommer att mätas. I detta kapitel beskrivs också hur data kommer att 

analyseras. 

4.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen avser att förklara styrelsens och företagsledningens sammansättning 

och dess påverkan på företagets internationalisering. Vi kommer att formulera hypoteser 

som sedan prövas empiriskt. Det innebär att det är en stor mängd svenska företag som 

uppgifter ska samlas in från. Därför passar en kvantitativ metod mest för vår studie, då 

den möjliggör undersökning av många enheter (Jacobsen, 2002).  

Om man ska använda en kvantitativ eller kvalitativ metod i sin undersökning bestäms 

av problemställningen (Jacobsen, 2002). Det finns beskrivande och förklarande 

problemställningar enligt Jacobsen, (2002). Förklarande problemställningar klargör 

samband mellan fenomen. Denna studie avser att förklara styrelsens samt 

företagsledningens sammansättning och dess påverkan på företagets 

internationalisering. Till skillnad från en kvalitativ metod kan man med en kvantitativ 

metod studera många enheter (Jacobsen, 2002). Då studien avser att undersöka 

styrelsens samt företagsledningens sammansättning och internationalisering i en stor 

mängd företag, var en kvantitativ metod bättre lämpad än en kvalitativ. Med hjälp av en 

kvantitativ metod är det möjligt att studera fler enheter än med en kvalitativ metod 

(Jacobsen, 2002). Utöver detta har kvantitativ metod den fördelen att den standardiserar 

informationen och gör den lätt att behandla med hjälp av datorer (Jacobsen, 2002). 

Därmed kan man få överblick över ett stort och komplext material på ett enkelt sätt. En 

kvantitativ metod kännetecknas av att man lätt kan behålla en kritisk distans till dem 

man undersöker, genom att inga personliga bindningar utvecklas och istället stärks 

koncentrationen på de mer generella, ofta opersonliga förhållandena (Jacobsen, 2002). 

En svaghet med en kvantitativ metod är att undersökaren i förväg identifierar vad som 

är relevant att granska, vilket innebär att det finns mindre utrymme för andra faktorer 

som också kan vara av intresse (Jacobsen, 2002; Holme och Solvang, 1997). Även om 

vi använder en kvantitativ metod, genomförde vi under undersökningens uppläggning 
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förändringar som att variablerna utländska och kvinnliga medlemmar i 

företagsledningen lades till undersökningen, likaså tillades styrelsens ålder och 

varaktighet.  

Kvalitativa datainsamlingsmetoder kan ha problem med hänsyn till 

undersökningseffekten. Med det avses att det kan vara själva undersökningen som 

skapar speciella resultat. Det kan sluta med att man mäter något som man själv har 

åstadkommit. De största problemen uppstår på grund av den nära kontakten mellan den 

som undersöks och den som undersöker (Jacobsen, 2002). Undersökaren kan uppslukas 

av de undersöktas verklighetsbild. Därmed kan undersökaren mista den kritiska 

förmågan och förmågan till en mer analytisk och objektiv hållning till det man studerar. 

(Jacobsen, 2002). En fördel med kvalitativ uppläggning är å andra sidan att den är 

flexibel i förhållande till det sätt på vilket man närmar sig de olika 

undersökningsenheterna. Det gäller t ex vilka frågeställningar som tas upp i 

undersökningen. Men en sådan flexibilitet kan enligt Holme och Solvang (1997) också 

vara en svaghet eftersom det är svårt att jämföra information från de olika enheterna 

(Holme och Solvang, 1997). Kvantitativ metod försöker komma till rätta med dessa 

svagheter genom att standardisera uppläggningen (Holme och Solvang, 1997).  

Eftersom vår undersökning inkluderar många företag och avser att undersöka samband, 

samt bygger på objektiva metoder och mått, var en kvantitativ metod lämpligare för 

undersökningen.  

4.2 Undersökningsdesign 

Eftersom vår studie är kvantitativ och kräver ett stort datamaterial är en tvärsnittsdesign 

passande. En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett enda fall 

(oftast många fler än ett) vid en viss tidpunkt i syfte att generera en samling kvantitativa 

data med anknytning till två eller fler variabler som därefter analyseras med målet att 

man ska kunna finna mönster avseende olika typer av samband (Bryman och Bell, 

2005). Den kanske viktigaste fördelen med kvantifiering är att den ger forskaren en 

konsekvent norm eller riktlinje (Bryman och Bell, 2005). I en tvärsnittsdesignstudie 

samlar forskare mer eller mindre samtidigt in information om de variabler som är av 

intresse vid en speciell tidpunkt. Forskaren hämtar också data från mer än ett ända fall 

(Bryman och Bell, 2005). Vi kommer att använda oss av en tvärsnittsdesign eftersom vi 

undersöker egenskaper hos styrelse och företagsledning vid en viss tidpunkt, för att 
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granska deras samband med internationalisering och även hämta data från mer än ett 

enda fall.   

Andra typer av undersökningsdesign är exempelvis fallstudie eller experimentell design 

(Bryman och Bell, 2005). Då vi studerar alla stora svenska Large cap-företag är dessa 

typer av undersökningsdesign inte lämpliga att utföra. Enligt Jacobsen (2002) är 

fallstudier väl lämpliga för teoriutveckling. En fallstudie används när man är intresserad 

av det enskilda fallet och kan ge djupare förståelse av en viss händelse (Jacobsen, 

2002). I vår undersökning anser vi att befintlig litteratur och teori har legat till god 

grund för en förståelse bakom våra formulerade hypoteser. Ett annat alternativ till 

undersökningsdesign är experimentell design, då det skapas två grupper, en 

experimentgrupp som utsätts för något och jämförs med en kontrollgrupp som inte 

utsätts för denna behandling. Nackdelen med denna undersökningsdesign rör frågor om 

hur pass säker man kan vara på att resultaten från en undersökning gäller företag på 

andra platser och i andra situationer och miljöer. Människor är ofta också medvetna om 

det faktum att de deltar i ett experiment, och detta kan påverka hur de reagerar på den 

experimentella behandlingen och därmed även generaliserbarheten i resultaten (Bryman 

och Bell, 2005).  

4.3 Metod för datainsamling 

Vi undersöker stora svenska företag som är noterade på OMX Stockholm Large Cap 

listan genom att studera dessa företags årsredovisningar. Undersökningen baseras på 

alla företag noterade på Large cap listan eftersom utländsk försäljning är vanligast bland 

de stora företagen. Dessutom krävs enligt Haleblian och Finkelstein (1993) en ganska 

homogen uppsättning av företag för att säkra jämförbarhet. Företag noterade på Large 

cap listan presenterar mer information i sina årsredovisningar än de mindre bolagen 

vilket resulterar i mindre bortfall (Björklund och Ristic, 2012). I företagens 

årsredovisningar finns all information som vi är intresserade av tillgänglig. Därför är det 

lämpligt att hämta information från företagens årsredovisningar. I några få fall har data 

kompletterats med information från företagens hemsida. Information om styrelsens och 

företagsledningens sammansättning hämtas från årsredovisningarna år 2010, medan 

information om företagens internationalisering hämtas från årsredovisningarna år 2011 

och 2012, eftersom det krävs tid för styrelsen och ledningen för att kunna påverka 

internationalisering.  
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Eftersom vi hämtar data från företagens årsredovisningar kommer vi således vid 

insamlingen av information använda oss av sekundärdata. Primärdata är data som 

forskaren har samlat in för första gången direkt från källan, medan sekundärdata är data 

där forskaren inte samlar in information direkt från källan, utan istället baserar han sig 

på upplysningar som är insamlade av andra (Jacobsen, 2002). Undersökningen baseras 

på data som samlas in från företagens årsredovisningar, som presenteras och 

sammanställs av bolagen själva. Enligt Jacobsen (2002) ingår sekundärdata mycket ofta 

i kvantitativa analyser, bland annat inom ekonomi som använder existerande statistik, 

räkenskaper, årsredogörelser och dylikt (Jacobsen, 2002). 

För att komma över den information vi vill ha använder vi oss av en 

dokumentundersökning. Forskare kan använda offentliga dokument exempelvis företags 

årsredogörelser (Jacobsen, 2002). Dokumentundersökning är en datainsamlingsmetod 

som gäller användning av sekundärdata (Jacobsen, 2002). Vi samlar in data från 

företagens årsredovisningar eftersom all information som vi är i behov av finns i den 

tillgängliga dokumentationen. En mycket stor del av den tillgängliga dokumentationen 

finns i form av statistik och siffror (Jacobsen, 2002). Också många andra sekundärdata 

har formen av siffror, till exempel räkenskaper från företag och organisationer och 

årsredogörelser med uppgifter om försäljning och medlemsantal (Jacobsen, 2002).  

4.4 Operationalisering 

I operationaliseringen beskrivs hur våra variabler avseende styrelse samt 

företagsledning och företagets internationalisering kommer att mätas. Enligt Holme och 

Solvang (1997) handlar operationalisering om hur vi går från en abstrakt teoretisk nivå 

till en konkret nivå, där vi kan göra mätningar. I en kvantitativ metod är det nämligen en 

förutsättning att vi har ett precist och mätbart uttryck för den teoretiska frågeställning vi 

vill undersöka. Övergången från teori till empiri innebär en kritisk fas i undersökningen 

(Holme och Solvang, 1997). Operationalisering handlar vidare om att göra begrepp i 

teorin mätbara. Varje definition måste vara tydlig för att förstås av andra (Eliasson, 

2013). Att göra begreppen mätbara innebär att de blir möjliga att undersöka (Eliasson, 

2013). I följande avsnitt beskrivs våra variabler och hur vi mäter dessa. 
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4.4.1 Beroende variabel 

De värden som den beroende variabeln antar bestäms av den oberoende variabelns 

värden. (Jacobsen, 2002). Den beroende variabeln i vår undersökning utgörs av 

företagets internationalisering. Ett företags internationalisering avspeglas i förhållandet 

mellan utländsk försäljning och total försäljning. (Geringer, Beamish & da Costa, 

1989). Det fångar omfattningen av företagets beroende av utländska marknader. 

(Thomas & Eden, 2004).  

Företagets långsiktiga framgång och överlevnad beror allt mer på att ha en stark 

internationell närvaro (Barkema och Vermeulen 1998). Vi definierar 

internationalisering som utländsk försäljning dividerat med total försäljning (Capar och 

Kotabe 2003). Utländsk försäljning är förmodligen det mest använda måttet för företags 

internationalisering (Tallman och Li, 1996).  

I undersökningen inkluderas även två andra mått för internationalisering. Antalet 

utländska dotterbolag indikerar också ett företags internationella engagemang. Ett mått 

för internationalisering är utländska dotterbolag som andel av totala antalet dotterbolag 

(Sullivan, 1994). En annan indikator för ett företags internationalisering är att antalet 

anställda utomlands sätts i relation till totalt antal anställda (Caligiuri et al, 2004).  

4.4.2 Oberoende variabler 

Den oberoende variabelns värden påverkar de värden som den beroende variabeln antar. 

(Jacobsen, 2002; Bryman och Bell, 2005). Vi kan i vår undersökning endast undersöka 

statistiskt samband mellan variablerna (Djurfeldt et al, 2010). Företagets 

internationalisering kommer ändå att utgöra den beroende variabeln och styrelsens samt 

företagsledningens egenskaper de oberoende variablerna, eftersom vi utgick från 

resursberoendeteorin, upper echelon teorin och agentteorin som poängterar att 

styrelsens och ledningens egenskaper påverkar företagets utfall och hur verksamheten 

ser ut. Utifrån teorierna utgår vi från att företagets internationalisering påverkas av de 

oberoende variablerna. Detta är förenligt med Djurfeldt et als (2010) metodologi. Enligt 

Djurfeldt et al (2010) finns det ett sätt som hjälper oss att bestämma om ett statistiskt 

samband är ett orsakssamband och i så fall vilken av variablerna som är den oberoende 

respektive beroende variabeln. Det är att vi genom teorin kan belysa orsaksmekanismer. 

Det är vår teoretiska modell som får styra vårt val av oberoende variabel enligt 
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Djurfeldt et al (2010), vilket också har applicerats i vår undersökning. De oberoende 

variablerna utgår från resursberoendeteorin, upper echelon teorin och agentteorin, för att 

undersöka deras påverkan på internationalisering. Vi har valt att beräkna styrelsens 

ledamöter utan suppleanter och arbetstagarrepresentanter, eftersom de inte är ordinarie 

styrelseledamöter (Keisu och Stattin, 2009) och därmed inte har en fullständig funktion. 

I det följande beskrivs våra oberoende variabler och hur de mäts.  

Företagsledningen 

Ålder 

Variabeln ålder har sin utgångspunkt i upper echelon teorin. Utifrån upper echelon 

teorin prioriterar äldre människor säkerhet och undviker risker samt främmande miljöer 

(Hambrick och Mason, 1984). Internationalisering kräver större grad av 

informationshantering på grund av olika kulturer, konsumentbeteenden och regler som 

företaget möter. Utifrån upper echelon teorin har äldre styrelseledamöter mindre fysisk 

och mental uthållighet (Child, 1974) och därmed sämre kapacitet att hantera 

information. Åldern beräknas genom att räkna antalet år från födelseåret till 

årsredovisningens tidpunkt. Vi samlar in information om åldern via företagens 

årsredovisningar, där företagsledarnas födelseår framgår. Åldern mäts som medelvärde 

genom att vi summerar samtliga företagsledares ålder och sedan dividerar med antalet 

företagsledare. Vi avrundar åldern till heltal. Åldern utgör en kvotvariabel. 

Varaktighet 

Variabeln varaktighet i ledningen har sin utgångspunkt i upper echelon teorin. 

Internationalisering kräver en stor insamling och hantering av information. Utifrån 

upper echelons teori har företagsledare med en längre varaktighet ofta begränsade 

informationskällor och engagerar sig i informationssamling och analys i mindre 

utsträckning. (Miller 1991). Variabeln varaktighet är en kvotvariabel. Michel och 

Hambrick (1992) mätte varaktighet som medelvärdet av antal år som medlemmarna av 

företagsledningen har varit i organisationen. Vi tillämpar detta mått i vår undersökning. 

Vi har använt antalet år som varje företagsledare har varit i företaget från hans/hennes 

anställning. Variabeln mäts genom att summera företagsledarnas totala tid i företaget 

och dividera detta med antalet företagsledare.  
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Företagsledningens storlek 

Större team kan enligt Eisenhardt och Schoonven (1990) vara bättre rustade för att 

hantera stora mängder olikartad information än mindre grupper. Detta kan bli avgörande 

i internationella marknader, där företagsledningen ställs inför stora krav på 

informationshantering (Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995). Vid 

mätningen av storleken på företagsledningen tittar vi på företagsledarnas antal. 

Företagsledningens storlek mäts genom beräkning av totala antalet företagsledare som 

sitter i företagsledningen. Företagsledningens storlek är en kvotvariabel.  

Styrelsen 

Kön 

Variabeln kön har sin utgångspunkt i resursberoendeteorin och agentteorin. Fler kvinnor 

i styrelsen kan bidra med resurser genom att tex utveckla relationer med viktiga 

intressenter (Nielsen och Huse, 2010; Hillman och Dalziel, 2003) utomlands. Kvinnor 

har egenskaper som kan förbättra deras kommunikation och förståelse för vissa 

intressenters krav (Eagly et al, 2003). Utifrån agentteorin kan kvinnor också förbättra 

styrelsens övervakningsroll genom bättre kontroll av högsta ledningen (Fondas och 

Sassalos, 2000). Vi mäter andel kvinnor genom att totala antalet kvinnliga ledamöter i 

styrelsen sätts i relation till det totala antalet styrelseledamöter. Andel kvinnliga 

ledamöter i styrelsen har använts för mätning av styrelsens egenskaper i tidigare 

forskning (Liang, Xu och Jiraporn, 2013). Information om kvotvariabeln andel kvinnor 

samlar vi in genom att granska företagets årsredovisningar och räkna antalet kvinnor.  

Utländska ledamöter 

Variabeln andel utländska ledamöter har utgångspunkt i resursberoendeteorin, upper 

echelon teorin och agentteorin. Utifrån resursberoendeteorin har utländska ledamöter 

olika bakgrunder och humankapital, vilket ger dem en förmåga att hantera och förstå 

olika omgivningar och utländska miljöer. Utifrån upper echelon teorin kan större 

mångfald i styrelsen förbättra beslutfattande och bidra positivt till företagets prestation. 

Flertalet synvinklar som utländska styrelseledamöter kan bidra med kan också förbättra 

styrelsens övervakning.(van Ees et al, 2008). För att beräkna andel utländska ledamöter 

(Liang, Xu och Jiraporn, 2013) använder vi förhållandet mellan utländska ledamöter i 

styrelsen och styrelsens storlek (totalt antal styrelseledamöter) som ett mått. Utländska 

https://lnu.se/


 
    

53 

 

ledamöter är en kvotvariabel. Vi kommer undersöka information i årsredovisningarna 

om ledamöternas nationalitet. Framgår inte detta, så kommer som utländska ledamöter 

innefattas de ledamöter som har ett icke svenskt namn. En bedömning kan enligt Collin 

et al (2013) göras baserat på ledamöternas namn, fotografier och beskrivningar i 

årsredovisningen.  

Styrelsens storlek 

Variabeln storlek har ursprung i resursberoendeteorin och agentteorin. Företag är i 

behov av större grupper på grund av stora krav på informationshantering i samband med 

internationalisering. En större styrelse kan utifrån resursberoendeteorin tillhandahålla 

fler källor till kunskap och fler länkar till omgivningen vilket kan gynna företag som 

verkar internationellt. Utifrån agentteorin kan större styrelser förbättra styrelsens 

kontrollroll (Zahra och Pearce, 1989). Ledningen antas vara opportunistisk och kan 

utnyttja företagets verksamhet på den internationella marknaden för att öka sitt 

handlingsutrymme och agera i egenintresse (Wang et al, 2008). Större styrelser har 

bättre kontroll över ledningen, på grund av att dessa styrelser har fler medlemmar och 

därmed kan utöva bättre övervakning. Vid mätningen av storleken på styrelsen tittar vi 

på styrelseledamöternas antal. Styrelsens storlek mäts genom beräkning av totala antalet 

styrelseledamöter som sitter i styrelsen. Styrelsestorlek är en kvotvariabel.  

Oberoende ledamöter 

Variabeln oberoende styrelseledamöter har utgångspunkt i agentteorin, som utgår från 

att oberoende styrelseledamöter kan utöva bättre kontroll av ledningen, som antas vara 

opportunistisk och agerar i egenintresse (Hillman och Dalziel, 2003). Styrelsens 

oberoende ledamöter kan vara en viktig övervakningsmekanism för att minska 

ledningens opportunism när företag är verksamma på den internationella marknaden 

(Wang et al, 2008). Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (2010) ska majoriteten av 

styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Oberoende styrelseledamot får bland annat inte uppfylla något av följande kriterier, i 

förhållande till företag: verkställande direktör under de senaste fem åren, anställd under 

de senaste tre åren, omfattande affärsförbindelser eller andra ekonomiska 

mellanhavanden med bolaget, stå i ett nära släkt-eller familjeförhållande till person i 

bolagsledningen, och så vidare (Svensk kod för bolagsstyrning, 2010; Sevenius, 2007). 

Målgruppen för Koden är svenska aktiebolag vars aktier är noterade på NASDAQ 
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OMX Stockholm (Svensk kod för bolagsstyrning, 2010), där företagen som vi 

undersöker också ingår. Vi samlar information om styrelseledamöternas oberoende i 

företagens årsredovisningar där det framgår vilka som är oberoende ledamöter. Andel 

oberoende styrelseledamöter klassas som kvotvariabel och mäts genom att antal 

oberoende styrelseledamöter sätts i relation till det totala antalet styrelseledamöter. 

(Blom, 2012).  

4.4.3 Kontrollvariabler 

Flera kontrollvariabler har använts i undersökningen eftersom de kan förväntas vara 

relaterade till företagets internationalisering. Vi använder variablerna som 

kontrollvariabler eftersom tidigare studier har hittat vissa faktorer som kan påverka 

företagets internationalisering. I det följande beskrivs våra kontrollvariabler. 

Företagets ålder  

Vi kommer att använda företagets ålder som kontrollvariabel. Denna variabel mättes 

som antalet år som ett företag har funnits. Vi inkluderade denna variabel eftersom äldre 

företag är mer benägna att internationalisera sin verksamhet (Zahra et al, 2007; Calof, 

1993) och att utveckla kompetens. 

Företagets storlek 

Större företagen kan vara mer verksamma i internationella aktiviteter och exporterande 

(Calof, 1993; Zahra et al, 2007). Vi inkluderade denna variabel som en kontrollvariabel 

i vår undersökning. Vi mätte organisationens storlek med hjälp av antalet anställda i 

organisationen. Gong (2006) använde också antal anställda som en indikation på storlek 

(Gong, 2006).  

Utländska företagsledare 

De olika kunskaper och resurser som medlemmar av olika bakgrund tillför kan vara 

viktiga för en företagsledning som verkar i en internationell kontext. Kulturellt 

heterogena grupper kan prestera bättre, då det finns ett större utbud av perspektiv och 

alternativ. En heterogen företagsledning har bättre förmåga att känna igen information 

och tolka informationen korrekt (Gong, 2006). Lee och Park (2008) fann att en 

internationell företagsledning med utländska medlemmar har ett positivt samband med 

bildandet av internationella allianser, definierat som samarbeten med företag belägna i 
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olika länder (Lee och Park, 2008). Variabeln andel utländska företagsledare mäts genom 

att antal utländska företagsledare sätts i relation till totalt antal företagsledare. 

Förhållandet mellan antal utländska företagsledare och totalt antal företagsledare har 

använts av Caligiuri et al (2004) för att mäta mångfald i företagsledningen.  

Kvinnliga företagsledare 

Fler kvinnor i samband med beslutsfattande och problemlösning kan ge bättre beslut till 

följd av ett bredare spektrum av perspektiv, förbättrad kommunikation, och en 

grundligare kritisk analys av frågor (Milliken och Martins 1996). Heterogena grupper 

tenderar att prestera bättre än homogena grupper när det gäller generering av kreativa 

idéer i samband med beslutsfattande. En heterogen företagsledning är bättre länkad till 

externa nätverk och har större tillgång till kunskap och resurser (Gong, 2006). Variabeln 

andel kvinnliga företagsledare mäts genom att antal kvinnliga företagsledare sätts i 

relation till totalt antal företagsledare. Därmed används ungefär samma 

tillvägagångssätt som Caligiuri et al (2004) tillämpade för variabeln utländska 

företagsledare, fast här applicerat på variabeln kvinnliga företagsledare.  

Styrelsens varaktighet 

Enligt Vafeas (2003) är styrelseledamöter som är i styrelsen en lägre tid, mer benägna 

att bilda vänskapsband och mindre benägna att övervaka ledningen. Golden och Zajac 

(2001) visar att styrelser med lång varaktighet bland ledamöterna inte är förtjusta i 

strategisk förändring (Golden och Zajac, 2001). Därför kan de att vara ovilliga att införa 

innovativa strategier, som t ex internationalisering. Varaktighet i styrelsen mäts genom 

att ledamöternas totala tid i styrelsen sätts i relation till antalet ledamöter.  

Styrelsens ålder 

Ålder kan kopplas till kapaciteten att hantera information och förmågan till analys. 

Ålder har funnits vara negativt relaterat till förmågan att integrera ny information 

(Taylor, 1975) och riskfyllt beteende (Vroom och Pahl, 1971). Forskare hävdar att äldre 

personer har mindre fysisk och psykisk uthållighet och är mer riskaverta än yngre 

människor (Child 1974). Åldern mäts genom att vi summerar samtliga ledamöters ålder 

och sedan dividerar med antalet styrelseledamöter.  
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4.5 Bortfall 

Bortfall är enligt Bryman och Bell (2005) data som har med en enhet (individ, 

organisation, dokument) att göra, men som inte är tillgängliga. Bortfall innebär att man 

saknar information rörande enskilda variabler (Holme och Solvang, 1997). Eftersom vi 

undersöker alla Large cap företagens årsredovisningar kan det ske att det saknas 

information i vissa företags årsredovisningar. I vår undersökning var det möjligt att 

samla in fullständig information från 52 företag, vilket innebär att bortfallet utgjordes av 

13 företag. Bortfallet berodde bland annat på att inte alla företag presenterar utländsk 

försäljning i sin årsredovisning. Vissa företag presenterade total försäljning i Europa. 

Vidare saknades i vissa årsredovisningar information om de anställda.  

4.6 Dataanalys 

För att analysera vår data användes statistikprogrammet SPSS. Först utfördes en 

univariat analys, där man studerar en variabel åt gången (Djurfeldt et al, 2010). Därefter 

gjordes en bivariat analys, där man studerar sambandet mellan två variabler (Djurfeldt 

et al, 2010). Vidare utfördes en multipel regressionsanalys, vars grunddrag är att man 

har en kvantitativ variabel och denna definieras som beroende av två eller flera 

kvantitativa variabler (Djurfeldt et al, 2010). Därmed genomfördes tester som var 

lämpliga för våra variabler. Vi logaritmerade de variabler som inte var normalfördelade. 

För att kunna göra en tolkning av resultaten, logaritmerades inte variablerna i den 

univariata analysen.  

Med en univariat analys görs en analys av en variabel i taget (Bryman och Bell, 2005). 

Till en början prövade vi om variablerna är normalfördelade, genom att utföra Skewness 

och Kurtosis-test. Vi logaritmerade de variabler som inte var normalfördelade och 

uppvisade värden som markant skiljde sig från noll. Snedheten respektive symmetrin 

hos en fördelning kallas med en engelsk term för ”skewness” och anges med ett positivt 

eller negativt tal. En symmetrisk fördelning har värdet noll. En fördelning kan också 

vara toppig eller utdragen, vilket brukar mätas med ett mått som kallas ”kurtosis”.  

Negativa värden på detta mått betyder en platt och utdragen fördelning, positiva värden 

indikerar en toppig fördelning (Djurfeldt et al, 2010). För kvantitativa variabler är 

medelvärdet det vanligaste centralmåttet, vilket presenteras i den univariata analysen 

(Djurfeldt et al, 2010).  
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Vi studerade därefter sambandet eller samvariationen (korrelationen) mellan två 

variabler i en bivariat analys (Djurfeldt et al, 2010). Med tanke på att hypoteserna i vår 

undersökning grundar sig på att utforska samband, är dessa tester lämpliga. För att få 

veta styrkan i sambandet beräknar vi sambandsmåttet r, dvs. korrelationskoefficienten 

(Djurfeldt et al, 2010). Vi utförde därefter en multipel regressionsanalys, i vilken man 

analyserar flera variabler samtidigt. Multipel regressionsanalys bygger på att de 

ingående variablerna är kvantitativa, vilket lämpar sig för våra variabler (Djurfeldt et al, 

2010). Vi utförde en hierarkiskt multipel regression för att undersöka om våra 

kontrollvariabler har signifikant samband med internationalisering och även för att 

undersöka om våra oberoende variabler ytterligare kan bidra med att förklara variansen i 

vår beroende variabel internationalisering (Pallant, 2005). När vi har presenterat 

resultaten av multipel hierarkisk regression i nästa kapitel 5, har vi följt Pallants (2005) 

anvisningar som föreslår att man som minimum ska ange vilken typ av analys som har 

utförts (standard eller hierarkisk), ange både standardiserat (beta) och ostandardiserade 

(B) koefficienter (med deras standardfel, SE) (Pallant, 2005).  

4.7 Reliabilitet 

För att kunna genomföra undersökningen på ett bra sätt, ska man redan från början se 

till att ge den en hög reliabilitet (Eliasson, 2013). Enligt Holme och Solvang (1997) har 

vi hög reliabilitet om olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger 

samma eller ungefärligen samma resultat. Reliabilitet handlar i grunden om frågor som 

rör måttens och mätningarnas pålitlighet samt att undersökningen är pålitlig – att den 

går att upprepa och då ge samma resultat (Bryman och Bell, 2005; Eliasson, 2013). 

Måtten på begrepp ska vara pålitliga för att reliabilitet ska uppnås i undersökningen 

(Bryman och Bell, 2005). En faktor som enligt Bryman och Bell (2005) är viktig för 

pålitlighet hos ett mått på ett begrepp är stabilitet, vilket innebär att måttet över tid är 

stabilt. Eftersom information i publicerade årsredovisningar inte förändras över tid 

bidrar användning av publicerade årsredovisningar med stabilitet till vår undersökning 

och därmed reliabilitet. På grund av att vi har hämtat information från årsredovisningar 

anser vi att undersökningen är pålitlig och går att upprepa. (Eliasson, 2013). Vår 

undersökning baseras vidare på pålitliga mått, som har använts i tidigare forskning och 

är allmänt accepterade mått av forskare och experter.  
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När vi samlar in information av kvantitativ art innebär detta att vi gör en mätning. Med 

mätning avses att tilldela numeriska värden, det vill säga siffervärden, på ett entydigt 

sätt till det objekt vi studerar (Patel och Davidson, 2011). Reliabiliteten bestäms av hur 

mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas. Om man gör en kvantitativ 

undersökning gäller det att så långt som möjligt försäkra sig om att mätningarna 

genomförs på exakt samma sätt oavsett när och var undersökningen genomförs 

(Eliasson, 2013). Det viktigaste sättet att öka reliabiliteten är att vara så noggrann och så 

uppmärksam som möjligt under hela forskningsprocessen. Reliabiliteten kan också ökas 

genom att vi kontrollerar att inga felaktiga inmatningar sker i datorn (Holme och 

Solvang, 1997). När det gäller vår undersökning har vi försäkrat oss att mätningarna 

genomförs på exakt samma sätt genom att först en av oss noggrant har samlat in 

kvantitativa data och sedan har den andra kontrollerat samma data. På detta sätt har vi 

ökat reliabiliteten i vår undersökning, så att inga felaktiga inmatningar sker i datorn. Vi 

har även för att stärka reliabiliteten i vår undersökning i vår operationalisering tydligt 

beskrivit på vilket sätt vi mäter våra variabler och beskrivit de var för sig. Ju högre 

reliabiliteten är, desto bättre blir förutsättningarna för en hög validitet (Eliasson, 2013). 

4.8 Validitet 

Själva begreppet validitet eller valid innebär giltig och handlar om ifall undersökningen 

verkligen mäter det som det är meningen att den ska mäta (Eliasson, 2013). För att få en 

hög validitet är det viktigt att man så långt som möjligt kontrollerar att den information 

som man samlar in, också är sann, det vill säga giltig (Eliasson, 2013). Eftersom vi har 

hämtat in data från årsredovisningar som är officiella och allmänna dokument med hög 

sanningshalt, har vi uppnått en hög validitet i vår undersökning. Undersökningens 

sanningshalt har en avgörande betydelse för den vetenskapliga trovärdigheten i 

undersökningen (Eliasson, 2013). Ett sätt att försäkra sig om validiteten är att 

säkerställa innehållsvaliditeten. Detta kan kopplas till den teoretiska ramen för 

undersökningen. Om vi i våra litteraturstudier funnit de begrepp som är aktuella för det 

studerade området ska vi översätta dessa till en uppsättning av variabler (Patel och 

Davidson, 2011). Om innehållsvaliditeten är god har vi lyckats få en bra täckning av det 

problemområde vi ska studera (Patel och Davidson, 2011). I vår undersökning kommer 

validitet att skapas genom att använda construct validity. Construct validity innebär att 

undersökaren utformar hypoteser som grundas på relevanta teorier (Bryman och Bell, 
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2005). I vår undersökning grundar sig hypoteserna på befintliga teorier och tidigare 

forskning inom området. 

4.9 Etiska aspekter  

Datainsamling är förenad med en rad olika etiska frågor. Några av dem är frågor av 

generell art som gäller oavsett vilken teknik forskaren tillämpar för att samla in data. 

Andra frågor är mer specifikt relaterade till särskilda datainsamlingstekniker. En 

generell etisk princip är relaterad till upprätthållande av forskarens objektivitet. Under 

datainsamlingen innebär detta att se till att insamlad data är riktig och fullständig. Utan 

objektivt insamlade data försämras forskarens förmåga att analysera och rapportera 

undersökningen (Saunders et al, 2012). Vi har använt data som bolagen själva har 

presenterat och offentliggjort i sina årsredovisningar och som därför anses vara riktiga 

samt har hög trovärdighet och sanningshalt. På detta sätt har vi uppnått ovannämnda 

etiska princip om upprätthållande av vår objektivitet och undvikit subjektiv selektion av 

data, vilket är viktigt enligt Saunders et al (2012).  Enligt Patel och Davidson (2011) är 

målet för allt forskningsarbete, vad gäller forskningsetiska aspekter, att ta fram kunskap 

som är så trovärdig som möjligt, men som också är viktig för samhällets utveckling 

(Patel och Davidson, 2011).  

Vare sig vi hämtar information om individerna eller om individerna själva lämnar 

informationen, måste vi värna om de enskilda individernas integritet. Alla uppgifter som 

vi erhåller från och om individerna måste behandlas konfidentiellt. Detta innebär att det 

inte får vara möjligt att identifiera en enskild individ när vi presenterar resultatet. I vår 

undersökning som genomförs på en större grupp är de enskilda individerna inte möjliga 

att identifiera jämfört med om vi genomför en undersökning på en liten avgränsad grupp 

(Patel och Davidson, 2011). Alla uppgifter som gäller individer och som vi har erhållit 

från årsredovisningar har vi behandlat konfidentiellt eftersom det inte är möjligt att 

identifiera en enskild person när vi presenterar resultaten (Patel och Davidson, 2011). 
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Kapitel 5. Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras resultat av det empiriska materialet i form av statistiska 

tester. Vi ger även kommentarer till de statistiska testerna som presenteras i kapitlet.  

5.1 Inledande analys 

5.1.1 Normalfördelning 

För att undersöka om våra variabler är normalfördelade inledde vi den empiriska 

analysen genom att utföra Skewness och Kurtosis-test. Vi logaritmerade de variabler 

som inte avspeglade en normalfördelning och hade värden som markant skiljde sig från 

noll. Tabell 1 nedan visar att variablerna andel kvinnor i styrelsen och antal anställda 

2011/12 inte avspeglar en normalfördelning och uppvisar värden som är något 

avvikande från noll.  

Tabell 1. Test för normalfördelning 

 N Skewness Kurtosis 

Ledning storlek 

Ledning ålder 

Ledning varaktighet 

Ledning andel kvinnor 

Ledning andel utländska 

Styrelse storlek 

Styrelse andel kvinnor 

Styrelse andel utländska 

Styrelse andel oberoende 

Styrelse ålder 

Styrelse varaktighet 

Andel utländsk försäljning 

Andel anställda utomlands 

Andel utländska dotterföretag 

Antal år ftg funnits 

Antal anställda 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

,047 

-,439 

,846 

1,014 

1,062 

,501 

1,485 

,613 

,199 

-,192 

,273 

-,774 

-,487 

-,396 

,552 

2,337 

,129 

,669 

,246 

2,480 

,180 

-,123 

3,853 

-,479 

-,781 

,513 

-,323 

-,887 

-1,301 

-1,255 

-,919 

6,250 
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I tabell 2 framgår variablerna efter att logaritmering gjorts. Utifrån tabellen syns att 

logaritmeringen hjälpte med att skapa en normalfördelning.  

Tabell 2. Test för normalfördelning efter logaritmering 

 N Skewness Kurtosis 

Log Styrelse andel kvinnor 

Log antal anställda 

52 

52 

-,004 

-1,323 

-,266 

1,846 

 

5.2 Univariat analys 

I tabell 3 återges medelvärdena för undersökningens alla variabler. Medelvärdet är det 

centralmått som är vanligast för kvantitativa variabler (Djurfeldt et al, 2010). Tabellen 

redovisar att bolagens företagsledning i genomsnitt hade en storlek på nio stycken 

medlemmar. Den genomsnittliga åldern för medlemmarna i företagsledningen var 50 år 

och medlemmarna hade en varaktighet i ledningen som i genomsnitt ligger på 11 år. I 

genomsnitt var 14 procent av medlemmarna i företagsledningen kvinnor och 26 procent 

av företagsledarna var utländska. Av tabellen framgår vidare att styrelsen i genomsnitt 

bestod av åtta stycken ledamöter. Av ledamöterna i styrelsen var i genomsnitt 26 

procent kvinnliga ledamöter och 27 procent var utländska ledamöter. Andelen 

oberoende ledamöter i styrelsen var 66 procent. Den genomsnittliga åldern bland 

styrelseledamöterna var 56 år och ledamöternas varaktighet i styrelsen var i snitt 6 år. I 

tabellen presenteras också värdena för de beroende variablerna. Av företagens 

försäljning utgör 63 procent utländsk försäljning. Vidare var 56 procent av de anställda i 

företaget anställda utomlands och 52 procent av dotterföretag var utländska 

dotterföretag. I genomsnitt hade företagen 17 351 anställda. Bolagen har varit i existens 

i genomsnitt 55 år.   
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Tabell 3. Deskriptiv statistik 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ledning storlek 

Ledning ålder 

Ledning varaktighet 

Ledning andel kvinnor 

Ledning andel utländska 

Styrelse storlek 

Styrelse andel kvinnor 

Styrelse andel utländska 

Styrelse andel oberoende 

Styrelse ålder 

Styrelse varaktighet 

Andel utländsk försäljning 

Andel anställda utomlands 

Andel utländska dotterföretag 

Antal år ftg funnits 

Antal anställda 

Valid N (listwise) 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

1,000 

41,417 

3,375 

,000 

,000 

5,000 

,100 

,000 

,286 

47,571 

1,250 

,000 

,000 

,000 

4,000 

4,000 

17,000 

55,667 

27,333 

,625 

1,000 

12,000 

,750 

,857 

1,000 

65,000 

11,500 

1,000 

1,000 

1,000 

149,000 

107944,000 

8,78846 

49,89485 

11,16112 

,14367 

,25760 

8,09615 

,26321 

,26599 

,65965 

56,42502 

5,75323 

,62533 

,56175 

,51985 

55,40385 

17350,97115 

3,243918 

3,090828 

5,552252 

,126245 

,284239 

1,485348 

,123860 

,233600 

,189755 

3,254489 

2,262552 

,358478 

,346820 

,330466 

43,743127 

22930,06560 

 

5.3 Bivariat analys 

5.3.1 Korrelationsanalys 

I detta avsnitt testas sambandet mellan våra kvantitativa variabler med ett 

korrelationstest med Pearson r, som används vid prövning av samband mellan två 

kvantitativa variabler (Djurfeldt et al, 2010). I tabellen anges Pearson r samt p-värdet 

för hypotesen. Testet anger om sambandet är signifikant på antingen 5% eller 1%-nivån. 

Tillika skrivs den faktiska signifikansen eller p-värdet ut (Djurfeldt et al, 2010). I 

tabellen presenteras också korrelationskoefficienten (r) som är ett mått på styrkan i 

sambandet. Korrelationskoefficienten, r kallas också för Pearsons r. Ju starkare 

samband, desto mer närmar sig koefficienten +1 eller -1. (Djurfeldt et al, 2010).  

I tabell 4 finner vi att det avseende våra oberoende variabler finns ett positivt signifikant 

samband mellan ledningens ålder, andel utländska styrelseledamöter och andel utländsk 

försäljning. När det gäller våra kontrollvariabler, framgår det i tabellen att det finns ett 

positivt signifikant samband mellan andel utländska medlemmar i företagsledningen, 

antal anställda 2011/12 och andel utländsk försäljning. Kontrollvariabeln andel kvinnor 

i företagsledningen hade ett negativt signifikant samband med andel utländsk 

försäljning.  
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Vad gäller variabeln andel anställda utomlands framgår det i tabellen att det finns ett 

positivt signifikant samband mellan våra oberoende variabler styrelsens storlek, andel 

utländska styrelseledamöter och andel anställda utomlands. Den oberoende variabeln 

styrelsens varaktighet har ett negativt signifikant samband med andel anställda 

utomlands. Vidare finns det ett positivt signifikant samband mellan kontrollvariablerna 

andel utländska medlemmar i företagsledningen, antal anställda 2011/12 och andel 

anställda utomlands.  

Avseende variabeln andel utländska dotterföretag framgår det ur tabellen att det finns 

ett positivt signifikant samband mellan de oberoende variablerna andel utländska 

styrelseledamöter, andel oberoende styrelseledamöter och variabeln andel utländska 

dotterföretag. Det finns också ett positivt signifikant samband mellan 

kontrollvariablerna andel utländska medlemmar i företagsledningen, antal anställda 

2011/12 och variabeln andel utländska dotterföretag. Tabell 4 redovisas nedan. 
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5.4 Multipel regressionsanalys 

5.4.1 Hierarkisk multipel regression 

Grunddragen i multipel regressionsanalys är att man har en kvantitativ variabel och 

denna definieras som beroende av två eller flera kvantitativa variabler. (Djurfeldt et al, 

2010). Vi utförde en hierarkisk multipel regression för att undersöka om våra 

kontrollvariabler har signifikant samband med internationalisering, och även för att 

undersöka om våra oberoende variabler ytterligare kan bidra med att förklara variansen i 

vår beroende variabel internationalisering (Pallant, 2005). När man gör en multipel 

regressionsanalys finns det en risk för multikollinearitet, vilket innebär att de oberoende 

variablerna är inbördes korrelerade (Djurfeldt et al, 2010). Vi gjorde därför en 

kollinearitetsdiagnos genom att ta fram två statistiska storheter för varje x-variabel, 

nämligen tolerans och VIF-faktor (Djurfeldt et al, 2010). Ett väldigt litet tolerans värde 

(0,10 eller mindre) eller ett stort VIF-värde (10 eller större) indikerar hög kollinearitet 

enligt Saunders et al, (2012). VIF-värdena på våra variabler är långt mindre än 10 vilket 

indikerar att multikollinearitet inte är ett problem. Toleransvärdena är inte heller i 

närheten av att vara mindre än 0,10. (Saunders et al, 2012). Ett annat sätt att spåra 

multikollinearitet är enligt Djurfeldt et al (2010) att studera en korrelationsmatris där 

alla de oberoende variablerna korreleras med varandra. Hittar man i en sådan matris 

korrelationer som är över 0,8 eller 0,9 signalerar det problem enligt Djurfeldt et al 

(2010). Vi hittade i vår korrelationsmatris inga korrelationer som är över 0,8 eller 0.9 

vilket också indikerar att kollinearitet inte är ett problem (Djurfeldt et al, 2010). 

När vi gör vår multipla regression undersöker vi också att residualen är normalfördelad, 

genom att studera histogram. Histogrammet visar att residualen följer 

normalfördelningskurvan, se bilaga 1 (Djurfeldt et al, 2010). 

Regressionsmodell 1 - Andel utländsk försäljning 

I tabell 5,6,7 redovisas den multipla regressionen. Stöd för våra hypoteser visas när 

koefficienten för våra oberoende variabler i den fullständiga modellen (Model 2) är 

signifikant, dess tecken är enligt hypotesens riktning, och den fullständiga modellens 

justerade R
2
 (Model 2) visar en ökning över det justerade R

2
 för kontrollmodellen 

(Model 1) med endast kontrollvariabler (Pallant, 2005; Djurfeldt et al, 2010).  
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Den första deltabellen, tabell 5 ”Model summary” sammanfattar modellen i 

determinationskoefficienten R
2 
och det justerade R

2 
(R

2
 Adjusted) för model 1 där 

endast kontrollvariabler ingår, och model 2, där alla variabler ingår. R
2 
anger den del av 

den totala variansen i den beroende variabeln som kan föras tillbaka på de oberoende 

variablerna (Djurfeldt et al, 2010). Den justerade R
2 
tar hänsyn till antalet oberoende 

variabler i regressionen (Saunders et al, 2012). 

I tabell 5 framgår att Modell 1 där endast kontrollvariabler ingår är signifikant (0,000) 

med en Adjusted R Square på 53 procent. Modell 1 där endast kontrollvariablerna ingår 

har en något högre Adjusted R Square än vad Model 2, med alla variabler, har. Modell 1 

har en Adjusted R Square på 53 procent, medan Model 2 har en Adjusted R Square på 

52 procent. Våra oberoende variabler tillför i detta fall ingen ytterligare förklaring i 

variansen utöver vad kontrollvariablerna gör.  

Variansanalysen (ANOVA) i tabell 6 anger om vi lyckats fånga en signifikant del av 

variansen i en modell. Är testet inte signifikant finns det inte någon anledning att fästa 

så stort avseende vid R
2
. I tabellen ser vi att testet är mycket signifikant för Model 1 

med kontrollvariablerna. Nästa steg i tolkningen av den multipla regressionen är att se 

på regressionskoefficienterna och om dessa är statistiskt signifikanta (Djurfeldt et al, 

2010). Faktorn b kallas regressionskoefficienten (under rubriken ”B”) och anger om 

sambandet är positivt eller negativt. Ett minustecken före b innebär ett negativt 

samband, dvs. om x ökar så minskar y (Djurfeldt et al, 2010). I tabellens fjärde kolumn 

rapporteras de standardiserade b-värdena, något som Djurfeldt et al (2010) inte 

diskuterar vidare.  

Av tabell 7 i Modell 1 med kontrollvariablerna framgår att andel kvinnor i ledningen är 

negativt signifikant på 5%-nivån, vilket inte är i enlighet med litteraturen, som antar ett 

positivt samband. Andel utländska medlemmar i företagsledningen är positivt 

signifikant på 1%-nivån vilket är i enlighet med litteratur. Styrelsens ålder är positivt 

signifikant på 10%-nivån, vilket inte är i enlighet med litteratur, som antar ett negativt 

samband. Antal anställda är positivt signifikant på 1%-nivån, vilket är i enlighet med 

litteratur.  

Av tabell 7 i Model 2 med alla variabler framgår också att vår oberoende variabel 

ledningens ålder är positivt signifikant på 10%-nivån, vilket inte är i enlighet med vår 
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hypotes, medan ledningens varaktighet är negativt signifikant på 10%-nivån, vilket är i 

enlighet med vår hypotes.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Model 1 med endast kontrollvariabler har en 

något högre justerad förklaringsgrad (53%) än Modell 2 med alla variabler (52%). 

Därför tillför våra oberoende variabler inte någon ytterligare förklaring av variansen i 

internationalisering. Model 2:s Adjusted R Square har inte en signifikant ökning över 

kontrollmodellen, Model 1. (Pallant, 2005; Djurfeldt et al, 2010). I Model 1 blev andel 

kvinnor i ledningen, andel utländska medlemmar i ledningen, styrelsens ålder och antal 

anställda signifikanta. Vid implementering av en strategi som internationalisering visar 

det sig vara viktigt med utländska medlemmar i företagsledningen, vilket kan förklaras 

av att de ska implementera en strategi dagligen och att de träffas ofta.   

 

Tabell 5. Model summary Model No 1 

     Change Statistics 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

F 

Change 

 

df1 

 

df2 

Sig. F 

Change 

1 

2 

,764 

,799 

,583 

,639 

,528 

,515 

,246345 

,249650 

,583 

,055 

10,499 

,831 

6 

7 

45 

38 

,000 

,568 

Utländsk försäljning 

Tabell 6. ANOVA Model No 1 

 

Model 

Sum of 

Squares 

 

df 

 

Mean Square 

 

F 

 

Sig. 

1.   Regression 

       Residual 

       Total 

3,823 

2,731 

6,554 

6 

45 

51 

,637 

,061 

10,499 

 

,000 

2.   Regression 

      Residual 

      Total 

4,185 

2,368 

6,554 

13 

38 

51 

,322 

,062 

5,166 ,000 

Dependent variable: Andel utländsk försäljning 
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Tabell 7. Coefficients Modell No 1 

 

Model 1. Kontrollvariabler 

Model 2. Alla variabler 

 

Unstandardized 

coefficients 

 

Standardized 

Coefficients 

   

Collinearity 

Statistics 

Model  

B 

Std. 

error 

 

Beta 

 

t 

 

Sig. 

 

Tolerance 

 

VIF 

1. (Constant) 

    Ledning Andel Kvinnor 

    Ledning Andel Utländska 

    Styrelse Ålder 

    Styrelse Varaktighet 

    Antal år företag funnits  

    Antal anställda 

-1,200 

-,584 

,554 

,020 

-,001 

,000 

,073 

,628 

,288 

,148 

,012 

,018 

,001 

,018 

 

 

-,205 

,439 

,182 

-,004 

,031 

,436 

-1,911 

-2,026 

3,747 

1,728 

-,036 

,286 

3,984 

,062 

,049 

,001 

,091 

,971 

,776 

,000 

 

,900 

,674 

,838 

,737 

,806 

,771 

 

1,111 

1,484 

1,194 

1,358 

1,240 

1,296 

2. (Constant) 

    Ledning Andel Kvinnor 

    Ledning Andel Utländska 

    Styrelse Ålder 

    Styrelse Varaktighet 

    Antal år företag funnits  

    Antal anställda 

    Ledning storlek 

    Ledning Ålder 

    Ledning Varaktighet 

    Styrelse Storlek 

    Styrelse Andel Utländska 

    Styrelse Andel Kvinnor   

    Styrelse Andel Oberoende 

-2,201 

-,556 

,485 

,011 

,012 

,001 

,059 

,011 

,029 

-,015 

-,006 

,173 

-,063 

,141 

,895 

,378 

,207 

,013 

,021 

,001 

,025 

,016 

,016 

,009 

,029 

,217 

,087 

,233 

 

-,196 

,384 

,098 

,078 

,077 

,352 

,098 

,250 

-,231 

-,024 

,113 

-,079 

,075 

-2,459 

-1,472 

2,341 

,858 

,595 

,650 

2,378 

,685 

1,762 

-1,698 

-,194 

,796 

-,722 

,606 

,019 

,149 

,025 

,397 

,556 

,519 

,023 

,497 

,086 

,098 

,847 

,431 

,475 

,548 

 

,536 

,353 

,728 

,556 

,683 

,433 

,468 

,471 

,514 

,642 

,475 

,789 

,625 

 

1,865 

2,834 

1,373 

1,798 

1,465 

2,308 

2,135 

2,123 

1,945 

1,558 

2,107 

1,267 

1,599 

Dependent variable: Andel utländsk försäljning 

 

Regressionsmodell 2 - Andel utländska dotterföretag 

Vi använde även andel utländska dotterföretag som ett mått för internationalisering. 

Nedan redovisas regressionsmodellen i tabell 8,9,10 med andel utländska dotterföretag 

som beroende variabel.  

I tabell 8 framgår att Model 1 där endast kontrollvariabler ingår är signifikant (0,000) 

med en justerad förklaringsgrad på 46 procent. Modell 2:s Adjusted R Square visar en 

signifikant (0,054) ökning över kontrollvariabel-modellen (Pallant, 2005; Djurfeldt et 

al, 2010). Model 2 med alla variabler har en högre Adjusted R Square (54%) än vad 

Model 1 med endast kontrollvariabler har (46%). Model 2 har en Adjusted R Square på 

54%, vilket överstiger Model 1:s Adjusted R Square på 46%. Våra oberoende variabler 

tillför ytterligare förklaring i variansen i internationalisering. Vi ser också en ökning i R 

Square Change på 0,139 (0,660-0,521=0,139).  
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I variansanalysen (ANOVA) i tabell 9 framgår att testet med både Model 1 och Model 2 

är signifikant.  

Av tabell 10 i Model 2 med alla variabler framgår att kontrollvariabeln andel utländska 

medlemmar i ledningen är positivt signifikant på 5%-nivån, vilket är i enlighet med 

litteraturen. Vår oberoende variabel ledningens ålder blev positivt signifikant på 10%-

nivån, vilket inte är i enlighet med vår hypotes, som antog ett negativt samband enligt 

litteraturen. Vår oberoende variabel andel oberoende styrelseledamöter är positivt 

signifikant på 1%-nivån, vilket är i enlighet med vår hypotes. 

Sammanfattningsvis har Model 2 med alla variabler en högre Adjusted R Square (54%) 

än vad Model 1 med endast kontrollvariabler har (46%). Vi kan enligt tabell 10 i Model 

2 konstatera att kontrollvariabeln andel utländska medlemmar i företagsledningen och 

våra oberoende variabler ledningens ålder och andel oberoende styrelseledamöter är 

signifikanta.  

 

Tabell 8 Model summary Model No 2 

     Change Statistics 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

F 

Change 

 

df1 

 

df2 

Sig. F 

Change 

1 

2 

,722 

,813 

,521 

,660 

,458 

,544 

,243401 

,223129 

,521 

,139 

8,169 

2,221 

6 

7 

45 

38 

,000 

,054 

Andel utländska dotterföretag 

Tabell 9 ANOVA Model No 2 

 

Model 

Sum of 

Squares 

 

df 

 

Mean Square 

 

F 

 

Sig. 

1.   Regression 

       Residual 

       Total 

2,904 

2,666 

5,570 

6 

45 

51 

,484 

,059 

8,169 ,000 

2.   Regression 

      Residual 

      Total 

3,678 

1,892 

5,570 

13 

38 

51 

,283 

,050 

5,682 ,000 

Dependent variable: Andel utländska dotterföretag 

 

 

 

 

https://lnu.se/


 
    

70 

 

Tabell 10 Coefficients Model No 2 

Model 1. Kontrollvariabler 

Model 2. Alla variabler 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

Coefficients            

  

Model B Std. error Beta t Sig. 

1. (Constant) 

    Ledning Andel Kvinnor 

    Ledning Andel Utländska 

    Styrelse Ålder 

    Styrelse Varaktighet 

    Antal anställda  

    Antal år företag funnits 

-,577 

-,445 

,563 

,009 

,003 

,059 

,002 

 

,617 

,289 

,148 

,011 

,018 

,018 

,038 

 

 

-,170 

,484 

,085 

,021 

,381 

,005 

-,934 

-1,538 

3,809 

,757 

,170 

3,242 

,040 

,355 

,131 

,000 

,453 

,865 

,002 

,968 

2. (Constant) 

    Ledning Andel Kvinnor 

    Ledning Andel Utländska 

    Styrelse Ålder 

    Styrelse Varaktighet 

    Antal anställda  

    Antal år företag funnits 

    Ledning storlek 

    Ledning Ålder 

    Ledning Varaktighet 

    Styrelse Storlek 

    Styrelse Andel Utländska 

    Styrelse Andel Kvinnor   

    Styrelse Andel Oberoende 

-1,858 

-,497 

,443 

-,003 

,028 

,032 

,013 

,012 

,025 

-,009 

,013 

,304 

-,088 

,704 

,810 

,346 

,186 

,011 

,018 

,022 

,038 

,014 

,015 

,008 

,027 

,193 

,078 

,206 

 

-,190 

,381 

-,032 

,193 

,205 

,041 

,113 

,237 

-,159 

,057 

,215 

-,120 

,404 

-2,294 

-1,437 

2,376 

-,287 

1,528 

1,432 

,353 

,831 

1,707 

-1,211 

,478 

1,573 

-1,127 

3,411 

,027 

,159 

,023 

,776 

,135 

,160 

,726 

,411 

,096 

,233 

,635 

,124 

,267 

,002 

Dependent variable: Andel utländska dotterföretag 

 

Regressionsmodell 3 - Andel anställda utomlands 

Vi använde även andel anställda utomlands som ett mått för internationalisering. Nedan 

redovisas regressionsmodellen i tabell 11,12,13 med andel anställda utomlands som 

beroende variabel.  

Av tabell 11 framgår att Modell 1 där endast kontrollvariabler ingår är signifikant 

(0,000) med en justerad förklaringsgrad på 70 procent. Modell 1 där endast 

kontrollvariablerna ingår har en högre Adjusted R Square än vad Model 2, med alla 

variabler har. Model 1 har en Adjusted R Square på 70 procent, vilket är något högre än 

Model 2:s Adjusted R Square på 66 procent.  Våra oberoende variabler tillför ingen 

ytterligare förklaring i variansen utöver vad kontrollvariablerna gör. I tabellen 12 

variansanalys (ANOVA) ser vi att testet är mycket signifikant för våra kontrollvariabler. 
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Av tabell 13 i Model 1 med kontrollvariabler framgår att andel kvinnor i ledningen är 

negativt signifikant på 10%-nivån, vilket inte är i enlighet med litteraturen. Andel 

utländska medlemmar i företagsledningen är positivt signifikant på 1%-nivån, vilket är i 

enlighet med litteraturen. Vidare blev antal anställda positivt signifikant på 1%-nivån, 

vilket är i enlighet med litteraturen.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Model 1 med endast kontrollvariabler har en 

högre justerad förklaringsgrad (70%) än vad Model 2 (66%) med alla variabler har. 

Därför tillför våra oberoende variabler inte någon ytterligare förklaring av variansen i 

internationalisering. Testet gav inget stöd för hypoteserna och våra oberoende variabler 

(Pallant, 2005; Djurfeldt et al, 2010). I Model 1 blev emellertid andel kvinnor i 

ledningen, andel utländska medlemmar i företagsledningen och antal anställda 

signifikanta.  

 

Tabell 11 Model summary Model No 3 

     Change Statistics 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

F 

Change 

 

df1 

 

df2 

Sig. F 

Change 

1 

2 

,859 

,865 

,739 

,749 

,704 

,663 

,188737 

,201272 

,739 

,010 

21,202 

,224 

6 

7 

45 

38 

,000 

,977 

Andel anställda utomlands 

Tabell 12 ANOVA Model No 3 

 

Model 

Sum of 

Squares 

 

df 

 

Mean Square 

 

F 

 

Sig. 

1.   Regression 

       Residual 

       Total 

4,532 

1,603 

6,134 

6 

45 

51 

,755 

,036 

21,202 

 

,000 

2.   Regression 

      Residual 

      Total 

4,595 

1,539 

6,134 

13 

38 

51 

,353 

,041 

8,725 ,000 

Dependent variable: Andel anställda utomlands 
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Tabell 13 Coefficients Model No 3 

Model 1. Kontrollvariabler 

Model 2. Alla variabler 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

Coefficients            

  

Model B Std. error Beta t Sig. 

1. (Constant) 

    Ledning Andel Kvinnor 

    Ledning Andel Utländska 

    Styrelse Ålder 

    Styrelse Varaktighet 

    Antal år företag funnits 

    Antal anställda 

 

-,149 

-,382 

,659 

-,002 

-,003 

,001 

,081 

,481 

,221 

,113 

,009 

,014 

,001 

,014 

 

 

-,139 

,540 

-,023 

-,018 

,124 

,501 

 

-,310 

-1,733 

5,819 

-,277 

-,202 

1,458 

5,775 

,758 

,090 

,000 

,783 

,840 

,152 

,000 

2. (Constant) 

    Ledning Andel Kvinnor 

    Ledning Andel Utländska 

    Styrelse Ålder 

    Styrelse Varaktighet 

    Antal år företag funnits 

    Antal anställda 

    Ledning Storlek 

    Ledning Ålder 

    Ledning Varaktighet 

    Styrelse Storlek 

    Styrelse Andel Utländska 

    Styrelse Andel Kvinnor   

    Styrelse Andel Oberoende 

-,560 

-,304 

,701 

-,006 

,003 

,001 

,074 

,005 

,013 

-,004 

-,013 

,025 

,022 

,083 

,722 

,305 

,167 

,010 

,017 

,001 

,020 

,013 

,013 

,007 

,024 

,175 

,070 

,188 

 

-,111 

,574 

-,053 

,019 

,157 

,459 

,044 

,117 

-,057 

-,056 

,017 

,029 

,046 

-,776 

-,997 

4,199 

-,560 

,178 

1,593 

3,715 

,374 

,990 

-,506 

-,554 

,144 

,313 

,444 

,443 

,325 

,000 

,579 

,859 

,119 

,001 

,711 

,328 

,616 

,583 

,887 

,756 

,660 

Dependent variable: Andel anställda utomlands 

 

 

 

 

 

  

https://lnu.se/


 
    

73 

 

Kapitel 6. Analys av empiriska resultat 

I detta kapitel analyseras resultaten som har redovisats i föregående kapitel fem. Vi 

diskuterar huruvida hypoteserna stöds eller inte och ger möjliga förklaringar till varför 

de stöds eller inte stöds.  

6.1 Analysens förutsättningar 

Vår undersökning omfattar information som hämtats in från årsredovisningar från 52 

Large cap bolag som är noterade på Nasdaq OMX listan. Vi kan i vår undersökning 

endast göra ett uttalande om det finns ett statistiskt samband mellan variablerna 

(Djurfeldt et al, 2010). Utifrån resursberoendeteorin, upper echelon teorin och 

agentteorin utgår vi från att företagets internationalisering påverkas av styrelsens och 

ledningens sammansättning. Detta är förenligt med Djurfeldt et als (2010) metodologi, 

som har som utgångspunkt att det är vår teoretiska modell som får styra vårt val av 

oberoende variabler. I det följande analyseras och diskuteras våra tester och huruvida 

våra hypoteser stöds eller inte.  

6.2 Hypoteser relaterade till företagsledningens egenskaper 

De första hypoteserna behandlar företagsledningens egenskaper och dess eventuella 

samband med företagets internationalisering. 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan företagsledarnas ålder och företagets 

internationalisering. 

Variabeln företagsledarnas ålder blev statistiskt positivt signifikant i regressionsmodell 

2 (andel utländska dotterföretag). Test med Pearson korrelationsanalys visade också att 

det finns ett positivt signifikant samband mellan företagsledarnas ålder och andel 

utländsk försäljning. Hypotes 1 antog ett negativt samband mellan företagsledarnas 

ålder och företagets internationalisering. Hypotes 1 fick inte stöd i Pearsons 

korrelationsanalys eller de multipla regressionerna och förkastas därmed.  

Tidigare forskning framhåller att åldern påverkar individers beslutsfattande (Vroom och 

Pahl, 1971). Upper echelons teori (Hambrick och Mason, 1984) har förknippat yngre 

företagsledare med ökat risktagande. Åldern kan också kopplas till kapaciteten att 

hantera information (Child, 1974; Hambrick och Mason, 1984). Att vara ett 
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internationellt verksamt företag förknippas med stora krav på informationshantering i 

ledningen (Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Kim och Mauborgne, 1995). 

Företagsledarnas ålder har framförts vara negativt förknippad med förmågan att hantera 

information (Child, 1974). Testerna som har utförts med korrelationsnalys Pearson r och 

regressionsmodeller visar inte stöd för detta resonemang. Hypotes 1 antog att det finns 

ett negativt samband mellan företagsledarnas ålder och företagets internationalisering, 

men testerna visade ett positivt samband. En förklaring till att sambandet mellan 

företagsledarnas ålder och företagets internationalisering funnits vara positivt kan vara 

att äldre företagsledare ägnar mer tid åt att fatta beslut och utvärderar information mera 

noggrant (Hambrick och Mason, 1984). Kraven på informationshantering ökar i 

internationella marknader för ledningen (Egelhoff, 1991; Hansen, 2002; Kim och 

Mauborgne, 1995). En annan förklaring till det positiva sambandet är att äldre 

företagsledare kan gynna företaget genom deras större erfarenhet och kompetens, som 

gör att de kan hantera olika affärer (Cheng et al, 2010). Att ålder har samband med 

erfarenhet framgår även av Pearson r korrelationstest, i vilket det visas att det finns ett 

positivt samband mellan åldern och företagsledarnas varaktighet. 

Vi kan slutligen konstatera att resultaten visar ett positivt signifikant samband, vilket 

innebär att hypotesen förkastas, eftersom hypotesen formulerades utifrån att det finns ett 

negativt samband mellan företagsledarnas ålder och företagets internationalisering.  

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan företagsledarnas varaktighet i 

organisationen och företagets internationalisering. 

Av regressionsmodell 1 i tabell 7 i Model 2 med alla variabler visas att ett av testerna 

stöder hypotesen om ledningens varaktighet och företagets internationalisering. 

Tabellen visade ett negativt samband, som är i enlighet med hypotesen. Utifrån tabell 6 

framgår det att Model 1 med kontrollvariabler har en högre förklaringsgrad än Model 2 

i regressionsmodell 1.  De två andra regressionsmodellerna stöder inte hypotes 2. 

Hypotes 2 fick inte heller stöd i Pearsons korrelationsanalys och förkastas därmed. 

Utifrån upper echelon teorin kan varaktighet ses som en indikation på företagsledares 

förmåga att samla och bearbeta information. Miller (1991) menar att företagsledare med 

en längre varaktighet ofta har begränsade informationskällor och engagerar sig i 

informationssamling och analys i mindre utsträckning (Miller, 1991). Men å andra sidan 

kommer företagsledare som har varit i samma organisation under längre tid sannolikt att 
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utveckla stark social sammanhållning (Michel och Hambrick, 1992), vilket kan gynna 

företag. Detta kan också vara en risk enligt litteraturen. När de utvecklar sociala och 

ekonomiska band, kommer gruppmedlemmar sannolikt att skaffa stark psykologisk och 

politisk förbindelse till status quo (Buchanan, 1974). Detta är en orsak till att det varken 

visades ett positivt eller negativt signifikant samband mellan företagsledningens 

varaktighet och internationalisering i regressionsmodell 2 och 3. Därmed kan de olika 

effekterna jämna ut varandra och göra att det inte blir en inverkan på 

internationalisering. Även måttet varaktighet kan operationaliseras på annat sätt än 

genom att undersöka varaktighet i organisationen. En annan indikator på varaktighet 

hade kunnat vara varaktighet i ledningen, vilket vi prioriterade i början av den 

empiriska datainsamlingen. Men i årsredovisningarna framgår inte hur länge 

medlemmarna har suttit i företagsledningen, utan bara hur länge de har varit i 

organisationen sedan deras anställning.  Därför undersökte vi varaktiget som varaktighet 

i organisationen vilket Michel och Hambrick (1992) också har tillämpat. Eftersom 

hypotesen om ett negativt samband mellan företagsledarnas varaktighet och 

internationalisering inte fick stöd i både test med Pearson r och regressionerna, kan vi 

konstatera att hypotesen förkastas.  

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan företagsledningens storlek och 

företagets internationalisering. 

Hypotesen om företagsledningens storlek fick inte stöd i regressionstesterna och 

förkastas därmed. I teorin framhölls att teamets storlek kan vara en indikation på 

gruppens kognitiva resurser. Ett större team framfördes ha större kognitiva resurser till 

sitt förfogande, resurser som kan tillföra förbättrad kunskap, kreativitet och prestation 

(Smith et al, 1994). I regressionen visades inget stöd för hypotes 3. 

Utifrån litteraturen kan större team ha större resurser och kunskap, men stora team kan 

introducera större samordningsproblem än små team. Teamets sammanhållning och 

kommunikation kan bli begränsad i större team. En ökning av teamets storlek medför en 

större differentiering i teamet och följaktligen en minskning i sammanhållning (Smith et 

al, 1994). Större team kan ha större resurser och kunskap, men å andra sidan kan stora 

team ha större samordningsproblem. Detta är en möjlig orsak till att vi inte erhöll ett 

positivt eller negativt signifikant samband. Eftersom större team kan ha större resurser, 

men kan ha begränsad sammanhållning, kan det innebära att effektera jämnar ut 
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varandra. I den teoretiska referensramen framfördes att fördelarna med större team 

tenderar att överstiga nackdelarna, men inte med en tillräckligt stor effekt för att vara 

signifikant.  

I de bivariata testerna kunde vi konstatera samband mellan ledningens storlek och 

internationalisering. Enligt Pearson r korrelationsanalys finns det ett positivt signifikant 

samband mellan ledningens storlek och företagets internationalisering, mätt som andel 

anställda utomlands.  

6.3 Hypoteser relaterade till styrelsens egenskaper 

De resterande hypoteserna behandlar styrelsens egenskaper och dess eventuella 

samband med företagets internationalisering. 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 

företagets internationalisering. 

Hypotesen om kvinnliga ledamöter fick inte stöd i test med Pearson r 

korrelationsanalys. I regressionerna visades inget signifikant samband och hypotes 4 

förkastas därmed. Resursberoendeteorin förespråkar att kvinnor är aktivt engagerade i 

frågor som rör företaget och dess intressenter (Nielsen och Huse, 2010). Fler kvinnor i 

styrelser kan skapa legitimitet för företaget (Millikens och Martins, 1996). Utifrån ett 

agentteoretiskt synsätt framhålls att kvinnliga styrelseledamöter kan förbättra styrelsens 

oberoende (Fondas och Sassalos, 2000). Mångfald i styrelsens sammansättning genom 

ökad kvinnlig representation skulle förbättra styrelsens övervakningsroll (Watson et al, 

1993; Fondas och Sassalos, 2000). Styrelsens oberoende framfördes vara viktigt när 

företag utökar sin verksamhet utanför landets gränser (Wang et al, 2008). Hypotesen 

fick inget stöd i testerna och förkastas. 

Förklaringen till att vi inte fick ett positivt eller negativt signifikant samband kan vara 

att könsmångfald kan förbättra kreativitet i grupper (Terjesen et al, 2009), men också 

leda till konflikter inom grupper (Pelled et al, 1999). Heterogena grupper kan behöva 

längre tid och mera arbete för att nå beslut, vilket kan minska teamets prestation 

(Erhardt et al, 2003). Fördelarna och nackdelarna som framhålls i forskningen kan 

jämna ut varandra och leda till att det inte blir någon signifikant påverkan.  
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Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan andel utländska styrelseledamöter och 

företagets internationalisering.  

Hypotesen om andel utländska styrelseledamöter fick stöd i testet med Pearson 

korrelation. Av Pearson korrelationsanalys framgår att det finns ett positivt signifikant 

samband mellan andel utländska styrelseledamöter och företagets internationalisering. 

Resultaten från den multipla regressionen visar inget stöd för hypotes 5 och därför 

förkastas hypotesen. 

Vår hypotes formulerades utifrån resursberoendeteorin, som förespråkar att mångfald i 

styrelsen kan erbjuda mer värdefulla resurser och kunskap, vilket borde förbättra 

företagets prestation (Hillman et al, 2000). I teoridelen framhölls att mångfald leder till 

ökad insikt om marknaden, bättre problemlösning och ökad organisatorisk flexibilitet 

(Griscombe & Mattis, 2002). Flertalet synvinklar och olika typer av information kan 

också förbättra styrelsens övervakning (van Ees et al, 2008). Hypotesen formulerades 

utifrån antagandet att det finns ett positivt samband mellan andel utländska 

styrelseledamöter och företagets internationalisering. Hypotesen fick inte stöd i testerna 

med multipel regression. En förklaring kan vara att heterogenitet kan vara positivt 

relaterat till bättre problemlösning och utbud av flera möjliga lösningar och perspektiv 

(Michel och Hambrick, 1992), men å andra sidan kan heterogenitet tendera att leda till 

konflikter och påverka kommunikationen i gruppen (Pelled et al, 1999). Det kan leda till 

att det inte blir någon påverkan på internationalisering. Även måttet utländska 

styrelseledamöter kan undersökas på annat sätt än vad vi gjorde. Vi har undersökt 

information i årsredovisningarna om ledamöternas nationalitet. Om detta inte framgår så 

innefattade vi som utländska styrelseledamöter de ledamöter som har icke svenskt 

namn. Ett annat alternativt mått som exempelvis styrelseledamöternas modersmål hade 

eventuellt lett till ett annat resultat, men sådana uppgifter framgår inte i 

årsredovisningarna.  

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan styrelsens storlek och företagets 

internationalisering.  

Hypotesen om styrelsens storlek fick endast stöd i testet med Pearsons korrelation. 

Enligt Pearsons korrelationsanalys finns det ett positivt signifikant samband mellan 

ledningens storlek och företagets internationalisering. Resultatet från den multipla 

regressionen visar inget stöd för hypotes 6 och därför förkastas hypotesen. Vår hypotes 
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formulerades utifrån resursberoendeteorin som framhåller att större styrelser kan gynna 

företag genom att förse företag med mer kunskap (Zahra och Pearce, 1989). Större 

styrelser antas ha ledamöter med olika bakgrund samt olika kompetens och flera 

perspektiv som förbättrar kvaliteten på handlingar som vidtas av företaget (Zahra och 

Pearce, 1989). Styrelsens storlek har också framförts kunna spela en viktig roll för 

styrelsens kontrollroll utifrån agentteorin (Zahra och Pearce, 1989). Hypotesen 

formulerades utifrån antagandet om att det finns ett positivt samband mellan styrelsens 

storlek och företagets internationalisering. Hypotesen fick inte stöd i testerna med 

multipel regression. Det kan bero på att det finns andra faktorer som påverkar 

internationalisering, såsom företagets produkter, innovationer eller andra 

konkurrensfördelar utöver organen i bolagsstyrningen.  

Hypotes 7: Det finns ett positivt samband mellan andel oberoende styrelseledamöter 

och företagets internationalisering. 

Hypotes 7 om andel oberoende styrelseledamöter fick stöd i test med Pearson 

korrelation och test med multipel regression i regressionsmodell 2 (med andel utländska 

dotterföretag som beroende variabel). Enligt Pearsons korrelationsanalys finns det ett 

positivt signifikant samband mellan andel oberoende styrelseledamöter och företagets 

internationalisering, mätt som andel utländska dotterföretag. Av den multipla 

regressionen i regressionsmodell 2 framgår att andel oberoende styrelseledamöter är 

positivt signifikant på 1%-nivån.  

Resultatet i regressionsmodell 2 bekräftar agentteorin, som utgår från att 

företagsledningens intressen inte nödvändigtvis är förenade med aktieägarnas intressen 

på grund av separation mellan ägande och kontroll i organisationer (Fama och Jensen, 

1983). Baserat på agentteorin kan stor handlingsfrihet för företagsledningen tillåta 

företagsledare att jobba för personlig vinning och nytta, snarare än för aktieägarnas 

intressen. Följaktligen kommer företagsledningens handlingsfrihet att vara negativt 

relaterad till företagets prestation (Fama, 1980; Fama och Jensen, 1983; Jensen och 

Meckling, 1976; Jensen och Ruback, 1983). Företagsledare kan agera i sitt egenintresse 

på bekostnad av vinstmaximering och därigenom skapa agentkostnader. (Hillman och 

Dalziel, 2003). Styrelsens övervakning via oberoende ledamöter kan bidra till att 

minska agentkostander och förbättra företagets prestation (Hillman och Dalziel, 2003). 

Oberoende ledamöter i styrelsen är en viktig övervakningsmekanism för att hindra 
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ledningens opportunism när företag utökar sin verksamhet i internationella marknader. 

När företag involveras i multinationella affärer kan oberoende styrelseledamöter minska 

agentproblematiken bland olika intressegrupper, förbättra prestationen i multinationella 

affärer och minska informationsassymmetri (Wang et al. 2008). Att andel oberoende 

styrelseledamöter blev positivt signifikant när andel utländska dotterbolag är beroende 

variabel, kan tänkas bero på att moderbolag och dotterbolag kan ha en principal-agent 

struktur, där huvudkontor är principal och dotterbolagets företagsledning är agent. 

Dotterbolagets ledning kan ha egna mål och riskpreferenser som skiljer sig från 

huvudkontoret. Oberoende ledamöters övervakning och utövande av kontroll är då 

viktigt. Därför är det så att ju högre andel oberoende styrelseledamöter desto högre 

internationalisering. 

En styrelse som huvudsakligen består av oberoende styrelseledamöter kommer 

sannolikt att vara kraftfull och uppmärksam på att göra mer utförliga och djupgående 

utvärderingar av strategiska beslut och ledningens beteende. Oberoende styrelser kan 

vara benägna att ifrågasätta beslut på ledningsnivå, förhindra värdereducerande 

strategier och kan motivera värdeskapande strategier som internationalisering. 

Följaktligen kan inkorporering av mer oberoende ledamöter i styrelsen underlätta och 

förbättra övervakningen av ledningen, men också se till att motivera de att befrämja 

internationalisering. 

Utifrån agentteoretiska argument kan fler oberoende ledamöter inte bara öka styrelsens 

oberoende, vilket förbättrar kontrollen av företagsledningen, men också ge en ökning av 

expertis, kompetens och resurser som gör det möjligt att bättre förstå internationella 

miljöer. Detta utvidgade perspektiv förbättrar deras kapacitet att hantera osäkerhet i 

miljön och kan i slutändan uppmuntra företagsledningar att vara mer benägna att 

engagera sig i internationalisering.  

6.4 Kontrollvariabler 

Företagets ålder 

När det gäller våra kontrollvariabler framgår det av testet med Pearson r 

korrelationsanalys att det inte finns ett signifikant samband mellan företagets ålder och 

företagets internationalisering. Även de multipla regressionerna visar inte samband 

mellan företagets ålder och internationalisering. Det innebär att det kan finnas andra 
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faktorer som kan ha samband med internationalisering, som till exempel företagets 

storlek. 

Företagets storlek 

Av Pearson r korrelationsananalys framgår att det finns ett positivt signifikant samband 

mellan företagets storlek och internationalisering. Även de multipla 

regressionsanalyserna i regressionsmodell 1 och 3 visar att det finns ett signifikant 

positivt samband mellan företagets storlek och internationalisering. Resultatet i 

regressionsmodell 1 och 3 tyder på att företagets storlek är en betydande faktor för 

internationalisering. 

Utländska företagsledare 

Våra tester med Pearson r korrelationsanalys och multipla regressionsanalyser visade ett 

positivt signifikant samband mellan andel utländska medlemmar i företagsledningen 

och företagets internationalisering. Detta är i enlighet med tidigare forskning (Lee och 

Park, 2008). Sambandet mellan andel utländska medlemmar i företagsledningen och 

företagets internationalisering är ett starkt samband enligt Pearson r korrelationsanalys.  

Kvinnliga företagsledare 

De multipla regressionsanalyserna i modell 1 och 3 visade negativt signifikant samband 

mellan andel kvinnliga företagsledare och företagets internationalisering. Test med 

Pearson r korrelationsanalys visade ett negativt signifikant samband mellan kvinnliga 

företagsledare och företagets internationalisering. Detta är inte i enlighet med våra 

förväntningar eftersom heterogena grupper enligt Gong (2006) har större tillgång till 

kunskap och resurser. En förklaring till sambandet kan vara att könsmångfald kan 

förbättra kreativiteten i grupper (Terjesen et al, 2009), men också leda till konflikter 

inom grupper (Pelled et al, 1999).  

Styrelsens varaktighet 

Pearson r korrelationsanalys visar att det finns ett negativt signifikant samband mellan 

styrelsens varaktighet och företagets internationalisering, mätt som andel anställda 

utomlands. Enligt de multipla regressionsanalyserna visas inget signifikant samband. 

Detta är inte i linje med Golden och Zajacs (2001) resonemang om att styrelser med 

lång varaktighet bland ledamöterna inte är förtjusta i strategiska förändringar. 
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Styrelsens ålder 

Variabeln styrelsens ålder blev endast positivt signifikant i regressionsmodell 1. Resten 

av testerna visar inget signifikant samband mellan styrelsens ålder och företagets 

internationalisering. Detta är inte i enlighet med tidigare forskning, där åldern hävdats 

vara negativt relaterat till förmågan att integrera ny information (Taylor, 1975) och 

riskfyllt beteende (Vroom och Pahl, 1971). Att vi inte fick något signifikant samband 

kan bero på att fördelarna och nackdelarna med ledamöternas ålder tar ut varandra. 

6.5 Avslutande analys 

Våra hypoteser om styrelsens och företagsledningens egenskaper baserades på teorierna 

agentteorin, upper echelon teorin och resursberoendeteorin. I vår studie har vi använt 

oss av upper echelon teorin som grund för våra första två hypoteser avseende 

företagsledningens egenskaper. En hypotes om företagsledningens ålder visade sig vara 

signifikant i regressionsmodell två, men hade motsatt samband jämfört med vad vi 

förväntade oss. Hypotesen om företagsledningens ålder visade ett positivt signifikant 

samband, men det var inte i enlighet med litteratur och våra förväntningar om ett 

negativt samband. Vidare fick hypotesen om företagsledningens varaktighet i 

organisationen inte något stöd. En anledning kan vara att måttet varaktighet kan 

operationaliseras på annat sätt än genom att undersöka varaktighet i organisationen. En 

annan indikator på varaktighet hade kunnat vara varaktighet i ledningen, vilket vi 

prioriterade i början av den empiriska datainsamlingen. Men i årsredovisningarna 

framgår inte hur länge medlemmarna har suttit i företagsledningen, utan bara hur länge 

de har varit i organisationen sedan deras anställning.  Därför undersökte vi varaktiget 

som varaktighet i organisationen vilket Michel och Hambrick (1992) också har 

tillämpat. Vidare visade inte våra resultat på ett samband mellan företagsledningens 

storlek och företagets internationalisering, vilket tyder på att företagsledningens storlek 

inte har påverkan på företagets internationalisering. 

De tre första hypoteserna avseende styrelseegenskaper byggde framför allt på 

resursberoendeteorin. När det gäller våra hypoteser om kvinnliga ledamöter, utländska 

ledamöter och styrelsens storlek har resultaten inte visat något signifikant samband. Det 

kan förklaras av att fördelarna och nackdelarna med mångfald kan jämna ut varandra. 

Hypotesen avseende oberoende styrelseledamöter byggde på agentteorin. Vi har funnit 

ett positivt signifikant samband mellan andel oberoende styrelseledamöter och 
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företagets internationalisering. En förklaring till detta utifrån ett agentperspektiv är att 

mer oberoende ledamöter i styrelsen kan underlätta och förbättra övervakningen av 

ledningen, men också se till att motivera de att befrämja internationalisering. 
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Kapitel 7. Slutsatser och implikationer 

I detta kapitel ges en presentation av de slutsatser som vi har kommit fram till i vår 

undersökning och som besvarar undersökningens problemformulering och syfte. 

Därefter presenteras undersökningens teoretiska och praktiska bidrag och även förslag 

till fortsatt forskning. 

7.1 Slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att förklara hur företagets internationalisering 

påverkas av styrelsens och företagsledningens sammansättning. Att företag har en stark 

internationell närvaro blir allt viktigare för företagens långsiktiga framgång (Barkema 

och Vermeulen, 1998). Eftersom företagets karaktär och prestation till stor del bestäms 

av organisationens centrala aktörer, vilka är styrelsen och ledningen (Bird, Buchanan & 

Rogers, 2004; Aguilera, 2005; Hambrick och Mason, 1984), har vi i undersökningen 

innefattat både styrelsen och ledningen. Vår undersökning grundades på de tre teorierna, 

agentteorin, resursberoendeteorin och upper echelon teorin, som har använts för att 

förklara hur företagets internationalisering kan påverkas av styrelsens och 

företagsledningens sammansättning. Utifrån dessa teorier har vi formulerat hypoteser 

som sedan prövades empiriskt. Möjliga förklaringar till varför vissa hypoteser inte fick 

stöd diskuterades i föregående kapitel sex.  

Den teori som undersökningen visade främst stöd för är agentteorin. Vår undersökning 

visar att styrelsens och företagsledningens sammansättning påverkar 

internationalisering. Vi har i regressionsmodell två funnit ett statistiskt positivt 

signifikant samband mellan andel oberoende styrelseledamöter och företagets 

internationalisering. Ur ett agentperspektiv kan det bero på att, styrelser som består av 

flera oberoende styrelseledamöter kan anses motivera företag till värdeskapande 

strategier och kan fungera som oberoende tänkare till att utmana organisationens status 

quo och noga övervaka ledningens beslutsprocess. Vidare kan oberoende 

styrelseledamöter göra betydande bidrag till strategiutveckling, eftersom de ofta har 

funktioner i andra företag och kan besitta en bred internationell erfarenhet.  

En annan förklaring till ovanstående samband kan vara att styrelser med flera oberoende 

styrelseledamöter kan bidra till företagets strategiska insatser genom att erbjuda ett 

bredare utbud av expertis, information och resurser, vilket kan förbättra ledningens 
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kapacitet att klara av att hantera osäkerhet (Li & Harrison, 2008). Införande av mer 

oberoende ledamöter till styrelsen kan representera ett bredare utbud av internationell 

erfarenhet och därmed tillföra olika perspektiv till strategisk planering, riskhantering 

och stimulera mer innovativa beslut (Castro et al., 2009), samt ge ökad kompetens, 

aktuell information och resurser (Van den Berghe & Levrau, 2004).  

Styrelser med större andel oberoende styrelseledamöter kommer inte bara nära kunna 

övervaka företagsledningen, men kan också öka företagsledningens självförtroende 

eftersom de kan bli försedda med erfarenhet och resurser som gör att de lär sig om 

organisationen och internationella miljöer progressivt, vilket i sin tur kan reducera deras 

uppfattning om risk i samband med internationalisering och motivera dem i den 

riktningen. 

Från ett agentperspektiv drar vi slutsatsen att förekomsten av en majoritet av oberoende 

styrelseledamöter med bred internationell erfarenhet kan öka viljan och förmågan hos 

styrelsen att på ett ansvarsfullt sätt övervaka företaget, vilket följaktligen kan motivera 

ledande befattningshavare att beakta potentiellt lönsamma strategier som 

internationalisering. En styrelse med en högre andel av oberoende styrelseledamöter kan 

vara effektiv i att fullgöra sin övervakande roll för att stödja internationalisering. 

Oberoende styrelseledamöter kan vara bra övervakare av ledningen och har tillräcklig 

kompetens och kunskap för att upptäcka och förhindra förekomsten av kortsiktigt 

orienterade beslut. 

Att variabeln oberoende ledamöter visade sig vara signifikant kan också bero på att 

oberoende styrelseledamöter, som har starka nätverk och stark kompetens, kan minska 

osäkerheten i olika miljöer. Således kan oberoende styrelseledamöter utvidga basen av 

kompetens, kunskap och resurser för företagsledningen att kunna dra nytta av, förbättra 

deras kapacitet och göra dem mer självsäkra och effektiva på utländska marknader, 

vilket i sin tur ökar deras vilja att engagera sig för internationalisering  

Hypoteser som baserades på upper echelon teorin fick inte något stöd. En hypotes om 

företagsledningens ålder visade sig vara signifikant i regressionsmodell två, men hade 

motsatt samband jämfört med vad vi förväntade oss. Hypotesen om företagsledningens 

ålder visade ett positivt signifikant samband, men det var inte i enlighet med litteratur 

och våra förväntningar om ett negativt samband. Undersökningen bidrar till litteratur 

genom att vi i motsats till vår hypotes har funnit att det är äldre och inte yngre 
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företagsledare som har en positiv påverkan på internationalisering. En förklaring till 

detta kan vara att äldre företagsledare kan gynna företaget genom deras större erfarenhet 

och kompetens, som gör att de kan hantera olika affärsproblem (Cheng et al, 2010).  

Vår undersökning visar också att företagsledningens sammansättning påverkar 

internationalisering, eftersom det även visades ett positivt signifikant samband mellan 

andel utländska medlemmar i företagsledningen och företagets internationalisering. 

Utländska medlemmar i företagsledningen var en kontrollvariabel som visade att det 

finns ett samband mellan företagsledningens sammansättning och företagets 

internationalisering. Att denna kontrollvariabel får stöd tyder på att internationalisering 

kan påverkas av företagsledningens sammansättning. En förklaring till detta är att 

utländska företagsledare med särskilda egenskaper, färdigheter eller erfarenheter kan 

vara särskilt värdefulla vid implementering av en strategi som internationalisering. De 

kan främja mer effektiva globala relationer och bidra till utökad handel med andra 

länder samt hantera olika omgivningar och miljöer. Sammanfattningsvis drar vi den 

generella slutsatsen att vår undersökning visar att styrelsens och företagsledningens 

sammansättning kan ha påverkan på företagets internationalisering.  

7.2 Implikationer 

7.2.1 Teoretiska implikationer 

Resultatet från undersökningen tyder på att styrelsens och företagsledningens 

sammansättning påverkar internationalisering och kan ge bidrag till teoretisk utveckling 

angående företagets internationalisering. Undersökningen grundar sig bland annat på 

agentteorin och tyder på att det finns ett samband mellan styrelsens sammansättning och 

företagets internationalisering. Undersökningen kan bidra med insikt om hur styrelsens 

sammansättning genom oberoende ledamöter påverkar styrelsens övervakning och 

företagets internationalisering. Undersökningen kan klargöra kopplingen mellan 

agentteorin och företagets internationalisering. Vår studie bidrar med att utöka 

förståelsen för oberoende styrelseledamöters viktiga roll i samband med framgång i 

internationalisering.  

7.2.2 Praktiska implikationer 

Vår undersökning kan ge företag och deras olika aktörer som styrelse och ledning med 

mera, värdefulla kunskaper om hur företagets internationalisering påverkas av 
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styrelsens och företagsledningens sammansättning. När det gäller styrelsens 

sammansättning får företagen, intressenter med mera en ökad kunskap och insikt om 

betydelsen av vissa faktorer som exempelvis oberoende styrelseledamöter och deras 

påverkan på internationalisering. Företag som fokuserar på internationalisering får 

förståelse och kunskap om fördelarna med att inkludera mer oberoende ledamöter i 

styrelsen, för att förbättra styrelsens effektivitet.  

När det gäller ledningens sammasättning får företag, intressenter med mera en ökad 

kunskap och insikt om betydelsen av mångfald vad gäller utländska företagsledare och 

deras påverkan på internationalisering. Därefter bidrar vi med ökad medvetenhet hos 

företag om att äldre företagsledare kan gynna företaget när det gäller företagets 

internationalisering. Undersökningen bidrar till att visa att det är äldre och inte yngre 

företagsledare som har en positiv påverkan på internationalisering. 

Vi hittade inte någon tidigare forskning i en svensk kontext om styrelsens samt 

företagsledningens sammansättning med dess flera olika egenskaper och företagets 

internationalisering. Därför fyller vår undersökning ett gap och har ett praktiskt bidrag. 

Det praktiska och empiriska bidraget av denna undersökning är att för första gången i en 

svensk kontext förklara och visa hur företagets internationalisering påverkas av både 

styrelsens och företagsledningens sammansättning.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Undersökningen syftade till att förklara hur styrelsens och företagsledningens 

sammansättning påverkar företagets internationalisering. Undersökningen visade att det 

finns ett samband mellan styrelsens och företagsledningens sammansättning och 

företagets internationalisering. Vi anser att fortsatt forskning skulle kunna undersöka 

andra aspekter av organisationens struktur och bolagsstyrning och dess påverkan på 

företagets internationalisering.  

Eftersom det finns ett samband mellan oberoende styrelseledamöter och företagets 

internationalisering kan det vara intressant att forska vidare kring oberoende 

styrelseledamöter och deras påverkan på företagets internationalisering. Ett annat 

förslag till fortsatt forskning är att vidare undersöka utländska företagsledares påverkan 

på företagets internationalisering, eftersom vår undersökning visar att det finns ett 

signifikant samband mellan utländska företagsledare och företagets internationalisering. 
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Vidare forskning skulle också kunna titta på det strategiska beslutsfattandet och vilka 

styrelseledamöter som har mest inflytande vid strategiskt beslutsfattande och 

utvärdering av olika strategiska alternativ som exempelvis internationalisering. Det kan 

också vara intressant att forska vidare kring olika egenskaper hos styrelseledamöter och 

företagsledare som exempelvis internationell erfarenhet genom olika internationella 

uppdrag och hur detta påverkar företagets internationalisering.  
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Bilaga 1. Multipel regressionsanalys 
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