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Sammanfattning 

Många företag i Sverige ägs och kontrolleras av familjer. Familjer som ägare skiljer sig från 

andra ägare och har ett mer långsiktigt synsätt samt ett mindre risktagande.  Syftet med 

arbetet är att undersöka om och i så fall hur familjeägda företag skiljer sig mot icke 

familjeägda företag vad gäller internationaliseringsgrad och geografisk diversifiering. 

Studiens metod har en kvantitativ ansats där internationaliseringsgrad och geografisk 

diversifiering mäts som andelen utlandsförsäljning respektive anställda inom antal regioner 

för svenska börsnoterade företag mellan åren 2001 och 2013. För att finna eventuella 

samband utförs multipla regressionsanalyser. I enlighet med hypoteserna visar resultatet att 

familjeägda företag har en lägre internationaliseringsgrad samt tendenser på en lägre grad av 

geografisk diversifiering. Resultatet visar även på ett samband mellan de båda måtten.  

 

 

Nyckelord: familjeägande, familjeägda företag, internationalisering, 

internationaliseringsgrad, geografisk diversifiering, geografisk spridning  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
En ökad globalisering skapar utmaningar och konkurrens, men även möjligheter att utvidga 

verksamheten till nya marknader (Drogendijk & Bakema, 2007). Det finns flera 

forskningsstudier som menar att internationalisering förbättrar lönsamheten för företag 

(Buckley & Casson, 1976; Bühner, 1987; Tallman & Li, 1996; Kotabe et al., 2002; Helpman 

et al., 2004). Genom att expandera internationellt kan företag nå nya marknader för 

försäljning och därmed öka sin omsättning (Yang & Driffield, 2012). Vidare skriver Capar 

och Kotabe (2003) att internationalisering bidrar till stordriftsfördelar och kunskapsspridning 

över gränser samt att kompetens och resurser kan utnyttjas mer effektivt. Enligt Contractor et 

al. (2003) kan internationalisering mätas genom både geografisk diversifiering och 

internationaliseringsgrad vilka mäter bredden respektive djupet på ett företags 

internationalisering. 

  

”Vi är nu ganska väletablerade i Stockholm. Vi har täckt det mest intressanta i området 

ganska bra. Nu gäller det att sprida riskerna” Stefan Persson om egna bolaget Ramsbury 

Property (Engström, 2009). 

  

Ett sätt för företag att hantera risk är diversifiering, vilket innebär att företagets verksamhet 

breddas och att risker sprids (Bodie et al., 2011:196-197). Detta kan genomföras med en 

kombination av olika verksamheter eller geografiska regioner, med låg korrelation till 

varandra (Löfsten, 2002:180-182; Contractor, 2007). Brealey et al. (2011:205-206) skriver 

däremot att en nackdel med diversifiering för företag är att det är en kostsam process. De 

menar att diversifiering lämpar sig bättre för investerarna själva, snarare än för företag. 

 

Fama och Jensen (1985) skriver att investeringsprocessen ser olika ut i företag beroende på 

organisationsformen. Beslut kring investeringar fattas baserat på ägarnas preferenser, där 

starka ägare således har en stor påverkan. Kontrollen av svenska företag har ofta varit 

koncentrerad till just sådana starka ägare vilka vanligen utgjorts av familjer (Henrekson & 

Jakobsson, 2008:11-13). I Sverige finns alltså en tradition av familjeägande och många 

svenska välkända företag ägs och drivs av familjer, exempelvis H&M och Clas Ohlson.  
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Sverige är också unikt vad gäller rösträttsdiversifiering1 vilket underlättar för familjer att 

bibehålla kontrollen i företagen (Cronqvist & Nilsson, 2003). Ägarna kan därför använda sin 

makt för att påverka besluten som tas i företaget utifrån egna riskpreferenser. Familjeägda 

företag är vanligtvis mer benägna att se långsiktigt än att prioritera kortsiktig lönsamhet och 

är även mer riskaversiva, det vill säga mindre benägna att genomföra riskfyllda investeringar 

(Anderson et al. 2012).  

 

Det finns begränsat med forskning på internationalisering för just familjeägda företag 

(Kontinen & Ojala, 2010). Den forskning vi tagit del av visar dock att ledningen i 

familjeägda företag agerar mer försiktigt vid internationalisering (Zahra, 2003; Fernandez & 

Nieto, 2005; Graves & Thomas, 2006). Vidare är familjeägda företags sätt att agera unikt i 

förhållande till företag med andra ägarstrukturer, bland annat då de har en annan nivå av 

långsiktighet, tillit inom företaget samt möjligheten till snabbt beslutsfattande (Anderson & 

Reeb, 2003; Anderson et al., 2012). Vi finner det därmed intressant att studera 

internationaliseringsprocessen för familjeägda företag och anser att vår studie kan tillföra 

information kring ämnet. Vi väljer att utföra studien på svenska företag då vi inte finner 

någon liknande forskning kring detta i Sverige. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida graden av internationalisering och 

geografisk diversifiering skiljer sig mellan familjeägda företag och företag med andra former 

av ägarstrukturer. 

 

1.3 Disposition 
Fortsättningsvis är uppsatsen uppställd på följande sätt; I kapitel 2 presenteras en teoridel där 

studiens teoretiska referensram kring diversifiering, internationalisering samt familjeägande 

tas upp. I kapitel 3 beskrivs samt motiveras den metod som ligger till grund för studien. I 

kapitel 4 redovisas studiens empiriska resultat samt analyser kring dessa. Studiens avslutande 

kapitel 5 presenterar en djupare diskussion, slutsats samt en kritisk granskning av studien och 

förslag på vidare forskning.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1	  Rösträttsdiversifiering innebär att ett företag kan ha olika typer av aktier där pris och antal röster kan skilja sig 

aktierna emellan (Cronqvist & Nilsson, 2003).  
2 Skattesköld innebär en reducering av skatten med vissa avdrag. Ett exempel är att företag kan utöka sina lån 
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2. Teori 

Detta avsnitt avser att förklara teorier som ligger till grund för vår undersökning. 

Inledningsvis presenteras teorier kring diversifiering, internationalisering samt 

familjeägande generellt för att skapa bredare förståelse. Därefter presenteras teorier kring 

huruvida familjeägda företag skiljer sig vad gäller geografisk diversifiering samt 

internationalisering i förhållande till icke familjeägda företag. 

2.1 Diversifiering  
Diversifiering bygger på att företag eller investerare vill sprida riskerna vilket kan göras 

mellan olika verksamheter eller olika länder och marknader med låg korrelation till varandra 

(Bodie et al., 2011:197-205, 881-888; Löfsten, 2002:180-182). Contractor (2007) 

argumenterar för att diversifiering är ett bra sätt för företag att reducera risk. Trots 

möjligheten att sprida riskerna är det många företag som bortser från diversifiering då det 

ofta är en kostsam process (Lu & Beamish, 2004). Vidare finns det argument mot att företag 

ska kompensera för risk genom diversifiering och istället bedriva lönsam verksamhet då 

riskdiversifiering snarare är upp till investerarna själva. (Brealey et al., 2011:205-206) 

 

Berger och Ofek (1995) skriver exempelvis att diversifierade företag minskar i värde med 

upp emot 13 till 15 procent, eftersom diversifiering ofta leder till överinvesteringar hos 

företagen. Vidare skriver författarna att diversifiering bidrar till vissa positiva effekter, bland 

annat en ökad skattesköld2, men att dessa fördelar inte väger upp mot de negativa effekterna 

varpå värdeminskning förekommer.  

 

2.2 Geografisk diversifiering 
Geografisk diversifiering kan definieras som ett företags expansion utanför hemlandets 

gränser (Qian et al., 2008; Capar & Kotabe, 2003). Vidare beskriver Contractor et al. (2003) 

det som bredden av internationalisering. Med geografisk diversifiering kan risker i form av 

marknadssvängningar reduceras då marknader ofta rör sig olika i olika länder. Kriser kan i ett 

visst land bryta ut vilket får konsekvensen att konsumenters köpkraft försvagas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2 Skattesköld innebär en reducering av skatten med vissa avdrag. Ett exempel är att företag kan utöka sina lån 

och därefter göra avdrag på skatten för räntan som uppkommer med lånen (Brealey et al., 2011:136). 
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Det kan därför vara viktigt att ha konsumenter på olika marknader. Om försäljningen på en 

marknad minskar, kan minskningen vägas upp av försäljning på andra starka marknader. 

(Eiteman et al., 2013:462-465) 

 

Det finns en mängd forskning som visar på att geografisk diversifiering har positiva effekter 

för företag (Bühner, 1987; Tallman & Li, 1996; Kotabe et al., 2002; Helpman et al., 2004). 

Företag har exempelvis möjligheten att sprida distributionen mellan olika länder och ta fram 

standardiserade produkter som kan säljas på flera marknader internationellt. Därmed kan 

företag använda sig av stordriftsfördelar och resurseffektivisering. Vidare kan de även nyttja 

marknadsimperfektioner och genom internationell handel kan de få komparativa fördelar 

gentemot lokala konkurrenter. Exempelvis kan stora och inflytelserika företag få fördelar vid 

förhandlingar då lokala motparter är beroende av vad företaget har att erbjuda. (Capar & 

Kotabe, 2003) 

 

2.3 Internationaliseringsgrad 
2.3.1 Uppsalamodellen  

Johanson och Vahlnes (1977) Uppsalamodellen syftar till att hitta generella faktorer för 

internationaliseringsprocessen och därmed ge förklaringar till varför företag har den 

internationaliseringsgrad de har. Det empiriska underlag som ligger till grund för modellen 

visar att företag utvecklar sina internationella verksamheter i små steg, snarare än större 

utländska investeringar vid enstaka tillfällen. Att internationalisering sker i steg gör 

processen mindre riskfylld då företag kan lära sig av marknaden innan verksamheten skalas 

upp. Vanligast är att företag börjar med att exportera via en återförsäljare som sedan tidigare 

är etablerad på marknaden. Därefter, när försäljningen ökar, kan återförsäljare ersättas av 

företagets egen säljorganisation. Slutligen, om försäljningen på den nya marknaden blir 

tillräckligt stor, kan företaget utöka verksamheten med produktion i landet. Till en början är 

graden av investerat kapital låg, men ökar i de fall då företaget bedömer att expansionen till 

den nya marknaden kan utökas.  

 

Johanson och Vahlne (1977) finner också att kulturella skillnader mellan marknader påverkar 

tiden och graden av implementering för verksamheten. Exempel på kulturella skillnader kan 

vara språk, företagsklimat, utbildningsnivå, kultur och hur pass industrialiserat och utvecklat 

landet är. 
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2.3.2 Internationalisering och värdeskapande 

Tidig forskning visar att internationalisering har ett linjärt positivt samband till 

företagsprestation (Gomes & Ramaswamy, 1999). Detta har dock i senare forskning 

ifrågasatts och enligt Capar och Kotabe (2003) bygger förhållandet mellan 

internationalisering och prestation snarare på ett icke-linjärt samband. Detta stämmer 

överrens med forskning av Tallman och Li (1996) som menar att sambandet kan liknas med 

en omvänd U-kurva (se appendix 1, figur 1). Kurvan bygger på att internationalisering till en 

början skapar fördelar då det öppnar upp för nya marknader, utan att nödvändigtvis öka 

administrationskostnader. Allteftersom verksamheten utomlands växer kan dock företagets 

prestation reduceras då det ofta tillkommer kostnader  med stora, komplexa verksamheter. Ju 

fler marknader företaget möter, desto svårare är det att bibehålla en central och likvärdig 

strategi. 

 

I motsats till Tallman och Li (1996) hävdar Contractor et al. (2003) att sambandet mellan 

internationalisering och prestation liknar en horisontell S-kurva (se appendix 1, figur 2) 

vilken bygger på en 3-stegs-modell. Steg ett bygger på teorin att internationalisering är en 

kostsam process som kräver en mängd anpassningar och investeringar för företaget. I steg två 

genererar expansionen en ökad lönsamhet då företaget når nya kunder samt minskar sina 

kostnader genom stordriftsfördelar. I det tredje steget minskar återigen lönsamheten som en 

effekt av att företaget överinvesterar i expansionen. Detta skapar i enlighet med forskning av 

Lu och Beamish (2004) kostnader för ledning, administration samt anpassning till olika 

marknader vilka överstiger de positiva effekter internationalisering skapar. 

 

2.4 Familjeägda företag 

2.4.1 Definition av familjeägda företag  

Det som definierar ett familjeägt företag är att grundaren eller grundarens arvtagare 

fortfarande har kontroll över företaget samt att deras värderingar och synsätt genomsyrar 

företaget. Detta får konsekvenser för hur företaget styrs och arbetar. Ett exempel är det 

långsiktiga perspektivet, där ägare vill se företaget gå i arv från generation till generation. 

(Anderson & Reeb, 2003; Anderson & Reeb, 2003a) 

 

 



	  
	  

11	  

Enligt den svenska ägarmodellen har kontrollen av svenska företag oftast koncentrerats till en 

eller två starka ägare, där dessa ägare vanligen utgjorts av familjer (Henrekson & Jakobsson, 

2008:11-13). Denna typ av ägarstruktur och koncentrerade kontroll av företag möjliggörs 

genom bland annat rösträttsdiversifiering. Med rösträttsdiversifiering får ägarna en möjlighet 

att bibehålla kontrollen över företaget då deras aktier är röststarka, samtidigt som det skapar 

möjligheter att ta in kapital utifrån genom röstsvagare aktier. (Cronqvist & Nilsson, 2003; 

Henrekson & Jakobsson, 2008:11-13). 

 

Flera studier visar att familjeägda företag skiljer sig från företag med andra ägarstrukturer 

(Anderson & Reeb, 2003; Anderson & Reeb, 2003a; Henrekson & Jakobsson, 2008:11-13). 

Exempelvis har familjeägda företag en annan nivå, eller ett annat behov, av kontroll. Vidare 

redogör Anderson et al. (2012) hur dessa företag har en annan syn på risk och risktagande 

och menar att familjeägda företag är mer försiktiga, vilket leder till en lägre investeringsvilja 

och diversifieringsvilja.  

 

2.4.2 Familjeägande och prestation 

En studie utförd av Anderson och Reeb (2003) visar att familjeägda företag är en relativt 

vanlig ägartyp och står för en stor del av ägandet bland amerikanska S&P 500 företag. Vidare 

kommer författarna fram till att familjeägda företag presterar bättre samt har ett högre 

marknadsvärde än icke familjeägda företag. Om den verkställande direktören i företaget är en 

del av familjen, visar det sig att företaget presterar bättre och att familjeägande därmed är en 

bra och effektiv ägarstruktur med en positiv påverkan på företagets resultat (Anderson & 

Reeb, 2003). Miller et al. (2007) skriver däremot att det finns tidigare forskning som visar på 

en lägre lönsamhet hos familjeägda företag och att den formen av ägande därför ifrågasatts.  

 

2.4.3 Riskpreferenser i familjeägda företag 

Fama och Jensen (1985) skriver i sin artikel att investeringsprocessen ser olika ut i företag 

beroende på organisationsformen. Framför allt skiljer sig riskpreferenser och 

investeringspolicys mellan familjeägda och icke familjeägda företag. Anderson et al. (2012) 

skriver att familjeägda företag har starkare incitament att minimera företagets risktagande i 

förhållande till andra företag. Vidare anses ägarna vara mer försiktiga och konservativa i 

deras val av investeringar, vilket påverkar företagets långsiktiga investeringsbeslut. Anderson 

et al. (2012) menar att ägare i icke familjeägda företag är mer risktagande och väljer att 
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sprida risker genom att investera i flera företag för att på så vis skapa en bred portfölj, vilket 

inte är lika vanligt bland familjeägarna. Även Fama och Jensen (1985) konstaterar att 

besluten kring investeringar fattas baserat på ägarnas preferenser och att dessa skiljer sig för 

familjeägda företag. En effekt av detta blir att familjeägda företag har en kortare 

investeringshorisont3 och således tar färre långsiktiga riskfyllda investeringsbeslut, men även 

att de generellt sett investerar mindre (Anderson et al., 2012; Fama & Jensen, 1985).  

 

Anderson et al. (2012) skriver att något som däremot talar emot teorin om familjeägda 

företag som riskaversiva och kortsiktiga är ägarnas starka koppling till företaget. Familjer 

som ägare i företag är engagerade och lägger därför större vikt på långsiktighet och därmed 

investeringar som ska generera långsiktig lönsamhet och hälsa för företaget. Detta 

engagemang hos ägarna ger därför potentiellt upphov till långsiktigt tänkande och långsiktiga 

investeringsbeslut.  

 

Forskning kring ägarstruktur visar att professionella managers för stora börsnoterade företag 

ofta har ett synsätt som leder till kortsiktiga beslut (Anderson et al., 2012). Poterba och 

Summers (1995) skriver att det även är vanligt att dessa managers avsiktligt väljer att satsa på 

kortsiktiga investeringar då aktiemarknaden inte belönar långsiktigt tänkande. Denna typ av 

investeringsbeslut förekommer dock inte enligt teorin om familjeägda företag där ägarna har 

en annan typ av engagemang till sina företag och därmed värdesätter långsiktig hälsa snarare 

än kortsiktig lönsamhet (Anderson et al., 2012; Anderson & Reeb, 2003). 

 

2.5 Internationaliseringsgrad och geografisk diversifiering i familjeägda företag 

2.5.1 Internationaliseringsgrad i familjeägda företag 

Tidigare studier som genomförts visar att familjeägda företag skiljer sig från övriga företag 

sett till internationalisering och mycket tyder på att de har en lägre internationaliseringsgrad 

(Graves & Thomas, 2006; Fernandez & Nieto, 2005). Forskningen lyfter fram orsaker som 

att managers i familjeägda företag presterar sämre då de bland annat är mindre innovativa, 

vilket i sin tur försämrar företagets möjligheter för internationalisering. Vidare har 

familjeägda företag svårare att bygga upp en strategisk resursportfölj, vilket ytterligare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
3	  Investeringshorisonten avgör hur mycket risk som ska tas. Ju längre investeringshorisont desto mer riskfylld 

blir investeringen (Bodie et al., 2011:958).	  
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försvårar internationaliseringsprocessen (Fernandes & Nieto, 2005). I de fall då företagen har 

ägare som står utanför familjen visar företagen ett samband med ökad internationalisering 

(Gallo & Pont, 1996; Gallo & Sveen, 1991).  

 

Claver et al. (2007) skriver att familjeägda företag följer de påståenden som presenteras i 

Uppsalamodellen. Det finns dock studier som visar på områden där familjeägda företag har 

fördelar respektive nackdelar jämfört med övriga företag i internationaliseringsprocessen. Till 

fördelarna hör bland annat den långsiktiga inställningen hos familjeägarna och den snabbare 

beslutsprocessen (Gallo & Pont, 1996). Bland nackdelarna tas huvudsakligen upp 

organisatoriska orsaker. Ägarna i familjeägda företag tar inte in expertis utifrån i samma 

grad, fruktar att tappa kontroll över företaget, visar tendenser på att vara mer riskaversiva 

samt saknar i större utsträckning de finansiella resurser som krävs (Gallo & Sveen, 1991). 

Detta resonemang leder till vår första hypotes: 

H1: Familjeägda företag har en lägre internationaliseringsgrad än icke familjeägda 

2.5.2 Geografisk diversifiering i familjeägda företag 

Anderson et al. (2000) undersöker huruvida ägarstrukturen skiljer sig i olika diversifierade 

företag och finner att en viss skillnad förekommer. De menar vidare att väldiversifierade 

företag ofta har fler externa styrelseledamöter och att VD:n har mindre aktier i företaget, 

något som inte kännetecknas av familjeägda företag. Senare studier visar att familjeägda 

företag har en lägre grad av diversifiering. En möjlig förklaring till detta är att familjeägda 

företag kan reducera företagets risk på andra sätt än diversifiering, exempelvis genom att 

reducera andelen lån och genomföra investeringar med lägre risk. (Anderson & Reeb, 2003a) 

 

Kontinen och Ojala (2010) menar också att familjeägda företag skiljer sig gällande 

geografisk diversifiering. Zahra (2003) finner att familjeägda företag tenderar att expandera 

till specifika länder, snarare än att internationalisera brett. Dessutom finansierar familjeägda 

företag expansioner annorlunda och har en lägre grad av lånefinansiering, vilket tyder på ett 

mer långsiktigt och försiktigt tillvägagångssätt (Anderson & Reeb, 2003a; Anderson et al., 

2012). Detta ligger i linje med Gallo & Sveens (1991) studie att familjeägda företag har en 

lägre andel finansiella resurser vilket försvårar geografisk diversifiering. Resonemanget leder 

fram till vår andra hypotes: 

H2: Familjeägda företag har en lägre grad av geografisk diversifiering än icke familjeägda  
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3. Metod 

Detta avsnitt avser att förklara den metod efter vilken vi kommer utföra vår undersökning. 

Här kommer en förklaring ske över hur datainsamling skett, motivering av våra val samt hur 

vi gått tillväga för att utföra de statistiska tester som ligger till grund för studien.  

3.1 Val av metod 
För att besvara vår frågeställning huruvida geografisk diversifiering och graden av 

internationalisering skiljer sig för familjeägda företag använder vi en kvantitativ metod. Vi 

väljer denna metod för att objektivt och neutralt analysera de siffror vi tar del av från 

årsredovisningar utgivna av svenska börsnoterade företag. Utifrån vårt syfte vill vi få ett 

bredare perspektiv och ett generaliserat svar varpå vi väljer en kvantitativ metod. Då vi inte 

utför en kvalitativ undersökning går vi miste om möjligheten till en mer djupgående analys. 

(Saunders et al., 2012:481-484) För att kunna genomföra en bra analys ansåg vi dock att den 

kvantitativa grunden skulle underlätta vår opartiskhet och fördelaktigt ge oss en tydlig och 

generell bild av hur starka sambanden är gällande ägarstruktur och internationaliseringsgrad 

samt geografisk diversifiering (Holme & Solvang, 1997:150-158; Eliasson, 2006:21-31).  

 
3.2 Operationalisering 

3.2.1 Mått för familjeägda företag 

Miller et al. (2007) skriver att forskning som berör familjeägda företag ofta visar på olika 

eller tvetydiga resultat vilket kan bero på att det inte finns en specifik definition för 

familjeägda företag. För att utföra undersökningen behövs således en definition för 

familjeägda företag så att dessa kan urskiljas. Den definition vi väljer har därför en direkt 

påverkan på det resultat vi kan förväntas få i vår undersökning. 

 

Anderson et al. (2012) väljer att definiera familjeägda företag som företag där 

grundarfamiljen äger minst fem procent av aktierna. Vi anser dock att denna definition inte är 

optimal då fem procent är en relativt liten ägarandel i svenska företag och kanske passar 

amerikanska företag bättre. Vi väljer därför den definition som är vanligast förekommande, 

nämligen att se till de företag där grundaren, alternativt en arvtagare till grundaren, 

fortfarande har kontroll över företaget genom att vara största aktieägare (Gallo & Sveen, 

1991). Vidare tar vi även hänsyn till om någon ur familjen representerar företaget som VD 
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eller styrelseordförande (Strebulaev och Yang, 2013). Vi väljer att företaget endast behöver 

uppfylla ett av dessa tre kriterier för att grundaren ska anses ha kontroll och företaget klassas 

som familjeägt.  

 

I vår data finns det enstaka fall där företag uppträder likt grundarägda företag utan att vara 

det. I företagen är grundaren inte längre ägare men det har sedan lång tid tillbaka funnits en 

stark ägare som agerat långsiktigt och där företaget sedan har gått i arv genom generationer. 

Vi väljer att likställa dessa företag med vår definition av familjeägda företag. 

 

3.2.2 Internationaliseringsgrad 

Vi undersöker enligt vår Hypotes 1 huruvida internationaliseringsgraden skiljer sig mellan 

familjeägda och icke familjeägda företag. Genom en högre grad av internationalisering 

kommer företagets utländska marknader vara av större betydelse för företaget och stå för en 

större del av verksamheten. Därmed kan måttet också förklaras som att mäta djupet av 

internationalisering (Contractor et al., 2003).  

 

Vi finner att många forskare använder sig av utlandsförsäljning i förhållande till total 

försäljning för att mäta internationaliseringsgraden hos företag (Capar & Kotabe, 2003; 

Geringer, Beamish & da Costa, 1989; Daniels & Bracker, 1989). Detta tillvägagångssätt är 

även, enligt Sullivan (1994), Capar och Kotabe (2003) och Yang och Driffield (2012), det 

vanligast förekommande i studier som undersöker internationaliseringsgrad. Vi ser således 

först till försäljningen i utlandet för varje företag och år vilket divideras med total försäljning. 

Kvotvärdet visar hur stor andel den utländska försäljningen står för i förhållande till total 

försäljning. 

 

1                 Internationaliseringsgrad   =   
Försäljning  utomlands
Total  Försäljning   

 

Tidigare studier (Capar & Kotabe, 2003; Sullivan, 1994) tar upp bristerna med att endast 

mäta internationalisering på ett sätt, genom utlandsförsäljning som kvot av total försäljning. 

För att få ett sanningsenligt och heltäckande mått bör helst andra faktorer som exempelvis 

antal anställda utomlands vägas in. För oss blir det nödvändigt att göra denna begränsning då 

det annars krävs en mer komplex och tidskrävande undersökning.  
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3.2.3 Geografisk diversifiering 

Utöver internationaliseringsgrad undersöker vi, enligt vår Hypotes 2, huruvida geografisk 

diversifiering skiljer sig mellan familjeägda och icke familjeägda företag. I enlighet med 

Qian et al. (2008) och Capar och Kotabe (2003) definierar vi geografisk diversifiering som en 

verksamhets expansion utanför hemlandets gränser. Måttet geografisk diversifiering kan även 

förklaras som bredden av internationalisering (Contractor et al., 2003). För att undersöka om, 

och i så fall hur, den geografiska diversifieringen skiljer sig för familjeägda företag ser vi i 

enlighet med Qian et al. (2008) till antalet geografiska regioner som varje företag har 

anställda inom. Vi utgår från den uppdelning som Världsbanken gett ut och som användes av 

Qian et al. (2008) men väljer att bryta ut Kina och Hongkong som en separat region, samt 

Indien som en separat region. Detta då dessa marknader är så pass stora att de enligt oss inte 

bör räknas med de länder som finns i deras närhet, utan som egna regioner.  

 

Vi anser det som en fördel att ha flera regioner för att få en högre säkerhet i testet, ju fler 

regioner desto större kan spridningen bli och resultatet mer detaljerat. Vi väljer totalt 12 

regioner vilka är; Norden, Västeuropa, Övriga Europa, USA/Kanada, Övriga Amerika, 

Afrika, Mellanöstern, Rika Asien, Kina/Hongkong, Indien, Övriga Asien, Oceanien. Graden 

av geografisk diversifiering mäts enligt formel 2 nedan som kvoten av antalet regioner som 

ett företag har anställda inom och det totala antalet regioner.  

 

2                 Geografisk  diversifiering =   
Anställda  i  antal  regioner
Totalt  antal  regioner    

 

Eventuella brister med detta sätt att mäta geografisk diversifiering kan ligga i att olika 

regioner bör viktas olika. Antalet regioner per världsdel kan även påverka resultatet, vi har 

exempelvis fler regioner inom Asien än i Nordamerika. Vi väljer dock att göra uppdelningen 

enligt ovan då det ligger i linje med tidigare forskares uppdelning.  
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3.2.4 Kontrollvariabler 

För att resultaten av vår undersökning ska bli så rättvisande som möjligt tar vi hänsyn till 

företagens storlek, ålder, lönsamhet samt skuldsättningsgrad. Genom att kontrollera för dessa 

variabler får vi ett resultat som blir mer rättvisande för vårt syfte, där vi vill se hur 

familjeägande påverkar internationalisering. Tidigare forskning av exempelvis Qian et al. 

(2008) och Anderson och Reeb (2003) tar hänsyn till fler variabler, men vi väljer de som 

enligt oss är av störst vikt. Om hänsyn tas till alltför många variabler i en multipel 

regressionsanalys kan det uppstå problematik i form av multikollinearitet4 (Andersson et al., 

2007:109-112). För att undvika detta begränsar vi därför antalet förklarande variabler till de 

vi anser mest relevanta utifrån tidigare studier på området. Vidare kontrollerar vi för 

korrelationen mellan våra variabler i en matris (tabell 3 i kapitel 4). 

 

Claver et al. (2007) och Johanson och Vahlne (1977) tar upp vikten av att kontrollera för 

företagets ålder och dess storlek. Mindre företag möter större osäkerhet i att expandera 

verksamheten då det är en kostsam och riskfylld process (Zaheer, 1995; Kostova & Zaheer, 

1999; Lu & Beamish, 2004). Därmed har större företag bättre möjligheter att expandera 

utomlands då den kostsamma inledande processen blir en mindre andel av omsättningen 

(Yang & Driffield, 2011). En ytterligare variabel som är viktig att kontrollera för är ålder. Ett 

företag som varit verksamt under en längre tid har troligtvis hunnit etablera sig väl på den 

inhemska marknaden varpå sannolikheten för att dessa söker sig till nya marknader är större 

(Claver et al., 2007; Johanson & Vahlne, 1977). Vi mäter företagets ålder som antalet år 

sedan det grundades till och med observationsåret. Vi mäter företagsstorlek som 

marknadsvärde. Både marknadsvärde och företagsålder logaritmeras för att kunna anta 

normalfördelning i enlighet med Anderson & Reeb (2003).   

 

Qian et al. (2008), likt Anderson och Reeb (2003) kontrollerar för flera variabler däribland 

skuldsättning. Vi följer deras exempel och inkluderar skuldsättningsgraden som en trolig 

variabel att påverka internationalisering, då lånefinansiering är ett möjligt alternativ för att 

finansiera expansion utomlands. Vi mäter skuldsättningsgraden som kvoten av långfristiga 

räntebärande skulder och eget kapital.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
4	  När hög korrelation råder mellan förklarande variabler kallas det multikollinearitet. Detta får effekten att 

säkerheten minskar då koefficienten för en enskild variabel ska bestämmas. (Andersson et al., 2007:110) 
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Den fjärde och sista variabeln vi kontrollerar för är lönsamhet. Flera studier har tidigare 

undersökt just lönsamhet och internationalisering. Genom att kontrollera för lönsamhet kan vi 

därmed bortse från antagandet att lönsamma företag har lättare att expandera utomlands 

(Johanson & Vahlne, 1977; Contractor et al., 2003). Qian et al. (2008) precis som Hitt et al. 

(1997) mäter lönsamhet som räntabilitet på tillgångar (ROA). Vi väljer att inte använda 

räntabilitet på eget kapital (ROE) då måttet kan påverkas av kapitalstrukturen (Hitt et al., 

1997). Bland våra observationer tar vi med alla värden, även då vissa varit negativa. Vi 

räknar fram ROA som rörelseresultat plus avskrivningar dividerat med totala tillgångar. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Datainsamling 

För att utföra vår undersökning tar vi del av den stora mängd datamaterial vår handledare 

Mattias Hamberg innehar. För att få tillgång till ytterligare nödvändig data, samt data som 

saknas för åren 2011 till 2013, går vi igenom årsredovisningar för börsnoterade företag i 

Sverige. För att mäta geografisk diversifiering tar vi fram information om vilka 

länder/regioner företagen är aktiva inom. För att mäta internationaliseringsgrad utgår vi från 

siffror på varje företags försäljning utomlands samt totala försäljning. 

 

I årsredovisningarna för respektive företag såg vi till följande variabler och siffror; 

• huruvida familjen var ägare i företaget och i så fall i vilken utsträckning 

• huruvida familjen representerades i styrelse och ledning 

• försäljning i utlandet samt total försäljning  

• antalet regioner företagen var verksamma inom i form av antalet anställda 

 

3.3.2 Urval 

Vi har valt att se till svenska företag som varit börsnoterade mellan åren 2001 och 2013. 

Detta för att undersöka en period nära i tiden för att studien och dess resultat ska bli så 

aktuella som möjligt, samt för att erhålla ett stort antal observationer. Därefter sorteras dessa 

efter huruvida de är familjeägda eller inte. I och med att familjeägande är relativt vanligt i 

Sverige (Henrekson & Jakobsson, 2008:11-13) och att det finns flera välkända familjeägda 

företag anser vi det vara en intressant marknad att undersöka. Svenska företags 

årsredovisningar är detaljerade och öppna vilket möjliggör den informationssökning som 



	  
	  

19	  

krävs för den undersökning vi utför. Utöver detta finns liknande studier från andra länder, 

varpå vi finner det intressant att se hur dessa studier förhåller sig till svenska företag.  

 

I enlighet med Anderson och Reeb (2003) bortser vi från finansiella företag som banker och 

investmentbolag då dessa inte har försäljning i vanlig bemärkelse varpå 

internationaliseringsgraden blir svår att mäta. Vi exkluderar även svenska fastighetsbolag då 

dessa endast har verksamhet i Sverige. Vidare exkluderar vi transportföretag då det är svårt 

att definiera var deras försäljning sker och i vilka regioner de har verksamhet samt företag 

som är fullständigt stationerade utomlands. Vi har även ett visst bortfall där vi exkluderar 

observationer som saknar data för någon av variablerna. Efter dessa justeringar har vi 2372 

observationer, vilket också beskrivs av tabell 1.   

 
Totalt antal observationer 3 421 
Utländska företag 193 
Finansiella företag 552 
- Fastighetsbolag 215 
- Investmentbolag 204 
- Banker 64 
- Övriga finansiella företag 69 
Transportföretag 54 
Inkomplett data 250 
Observationer som uppfyller datakrav 2 372 
Varav familjeägda företag 866 
Varav icke familjeägda företag 1 506 

Tabell 1 - Urval och bortfall. 

 

3.4 Statistisk metod 
Vi genomför en multipel linjär regressionsanalys för att se samband mellan våra variabler. I 

denna undersökning ser vi till huruvida familjeägande (förklarande variabel) i ett företag 

påverkar dess internationaliseringsgrad respektive geografisk diversifiering. Vi mäter detta 

genom att göra två separata regressioner (se modeller nedan). Familjeägande representeras i 

båda formlerna av en dummyvariabel som antar värdet 1 vid familjeägande och 0 vid icke 

familjeägande. För att våra observationer från samma företag, men för olika år inte ska bli 

korrelerade använder vi årsdummys för varje år mellan 2001 och 2013. På så vis får varje 

observation en aktiv årsdummy (antar värdet 1) för det år observationen avser.  
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Det kan förekomma fall då variansen hos feltermerna inte är konstant. Om värdet på den 

oberoende variabeln (x) ökar och variationen i den beroende variabeln (y) ökar eller avtar 

föreligger så kallad heteroskedastisitet. Skulle heteroskedastisitet förekomma kan 

signifikansen i regressionen bli missvisande. (Asteriou & Hall, 2011:141-145) Vi genomför 

därför regressionerna med robusta standardfel och undviker därmed eventuell 

heteroskedastisitet. Detta gör signifikansen mer trovärdig och reducerar risken att förkasta en 

korrekt nollhypotes. Nedan följer våra regressionsmodeller:  

 

3                 GD! = a+   𝑏!FB! + 𝑏!LogMV! +   𝑏!LogÅr! + 𝑏!S/E! + 𝑏!ROA! + 𝑏!IG! + d∗ + e! 

Där GD är Geografisk diversifiering mätt som antalet regioner företaget är verksamt inom. 

4                   IG! = a+   𝑏!FB! + 𝑏!LogMV! +   𝑏!LogÅr! + 𝑏!S/E! + 𝑏!ROA! + d∗ + e! 
Där IG är Internationaliseringsgrad mätt som andel utlandsförsäljning i förhållande till total 

försäljning. 

 

GD  = geografisk diversifiering 

IG   = internationaliseringsgrad 

FB   = familjeägt företag (family business) 

LogÅr  = logaritmen av företagets ålder 

LogMV   = logaritmerat marknadsvärde 

ROA  = räntabilitet på totala tillgångar 

S/E  = skuldsättningsgrad 

d*   = årsdummys för alla 13 år 

ei  = felvariabel (antas vara 0) 
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4. Empiriskt resultat 

I detta kapitel redogörs för de empiriska resultat som framkommit av studien. Inledningsvis 

presenteras beskrivande statistik för respektive variabel. Därefter presenteras vårt resultat 

som samband mellan ägarstruktur och våra två mått för internationalisering.  

4.1 Beskrivande statistik 
Tabell 2 visar beskrivande statistik för de variabler vi använder i regressionerna, där vi med 

olika mått jämför variablerna för familjeägda företag gentemot icke familjeägda företag. 

Enligt tabellen kan vi utläsa att medelvärdet för internationaliseringsgrad (IG) är 0,559 för 

familjeägda företag, men antar ett högre medelvärde på 0,639 för icke familjeägda företag. 

Även medianen antar ett lägre värde för internationaliseringsgrad hos familjeägda företag 

med 0,571 kontra 0,690 för icke familjeägda företag. Samma tendens gäller även för 

geografisk diversifiering. Där ser vi att familjeägda företag har ett lägre medelvärde på 0,257 

kontra medelvärdet på 0,301 för icke familjeägda företag. Det samma gäller medianen för 

geografisk diversifiering, där familjeägda företag återigen har ett lägre medianvärde på 0,167 

regioner kontra icke familjeägdas 0,250 regioner. Detta ger indikationen att familjeägda 

företag är mindre internationaliserade. 

 

Vidare ser vi att det samma gäller marknadsvärde (LogMV) där både medelvärde och 

medianvärde är lägre för familjeägda företag. När vi ser till företagsålder (LogÅR) är 

medelvärdet lägre för familjeägda företag, medan medianvärdet är detsamma. Även då 

skillnaderna är små, visar det att familjeägda företag är mindre och varit verksamma under 

kortare tid. Ser vi däremot till lönsamhet, vilket vi mäter som räntabilitet på tillgångar 

(ROA), presterar familjeägda företag bättre då både medelvärde och medianvärde för dessa 

företag är högre. Vi ser dessutom att familjeägda företag generellt har en lägre 

skuldsättningsgrad (S/E), då både median- och medelvärde är lägre. Skuldsättningsgrad och 

marknadsvärde är de mest volatila variablerna, med höga standardavvikelser. Generellt har 

familjeägda företag lägre standardavvikelser för samtliga variabler förutom 

internationaliseringsgrad vilket visar på mer homogen data för dessa företag.  
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  Familjeägda företag   
Variabel Medelv. Median St.av. Min Max 

 IG 0,559 0,571 0,323 0 1 
 GD 0,257 0,167 0,236 0 1 
 LogMV 3,060 2,934 0,811 1,079 5,663 
 LogÅr 1,352 1,342 0,385 0 2,179 
 ROA 0,077 0,111 0,212 −2,522 0,841 
 S/E 1,231 0,973 0,983 0,040 6,326 
   

      
 

Icke familjeägda företag 
 Variabel Medelv. Median St.av. Min Max Δ Medelv.a 

IG 0,639 0,690 0,304 0 1 0,080*** 
GD 0,301 0,250 0,286 0 1 0,044*** 
LogMV 3,147 3,023 0,844 0,892 5,814 0,087*** 
LogÅr 1,437 1,342 0,503 0 2,616 0,085*** 
ROA 0,043 0,095 0,243 −1,471 0,367 -0,034*** 
S/E 1,482 1,205 1,261 0,054 10,298 0,250*** 

Tabell 2 - Sammanställning av medelvärde, median, standardavvikelse, minimum och maximum för samtliga 

variabler.  
a Anger skillnad i medelvärde mellan familjeägda och icke familjeägda företag.  

Signifikansnivåer: ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05 

 

Tabell 2 ovan visar även extremvärden i vårt dataurval för samtliga variabler. Både för 

internationaliseringsgrad (IG) och geografisk diversifiering (GD) förekommer företag som 

uppnår de extrema värdena 0 och 1, vilket är minimalt respektive maximalt för skalan. Då 

internationaliseringsgraden antar värdet 0 har företaget inte någon försäljning utomlands och 

vid värdet 0 för geografisk diversifiering har företaget inte några anställda utomlands. En 

internationaliseringsgrad som antar värdet 1 betyder istället att all försäljning sker utomlands 

och vid värdet 1 för geografisk diversifiering finns företaget representerat i samtliga regioner. 

Företag som antingen fullt ut är internationaliserade eller endast har verksamhet i Sverige 

förekommer oavsett ägarstruktur.  

 

Då företagsålder (LogÅr) antar värdet 0 betyder det att företaget grundats samma år som 

observationen gjorts. Av mer vikt för undersökningen är de värden vi ser för lönsamhet 

(ROA) och skuldsättningsgrad (S/E). Dessa skiljer sig för familjeägda företag, där den 

maximala skuldsättningsgraden är betydligt lägre (6,326 jämfört med icke familjeägda 

företag 10,298). Lönsamhet antar ett högre maximalt värde för familjeägda företag (0,841 

jämfört med 0,367 för icke familjeägda), vilket visar att de mest lönsamma företagen är 
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familjeägda. De minimala extremvärdena för denna variabel är båda negativa, vilket tyder på 

extremt dålig lönsamhet för dessa företag under observationsåret.  

 

I tabell 3 nedan kontrolleras för korrelation mellan de variabler som ingår i regressionerna då 

en för hög korrelation variablerna emellan kan ge missvisande resultat. Variablerna 

familjeägda företag (FB) och skuldsättningsgrad (S/E) har en låg korrelation till samtliga 

variabler, det vill säga ett värde som inte avviker alltför långt från noll. Inga av variablerna är 

helt korrelerade, då de bara antar värdet 1 vid korrelation med sig själva. Korrelationen 

mellan geografisk diversifiering (GD) och marknadsvärde (LogMV) uppgår till 0,589 och är 

den högsta korrelationen. Detta betyder att företag med hög geografisk diversifiering även 

har ett högt marknadsvärde, eller tvärt om. Även internationaliseringsgrad (IG) har en 

jämförelsevis hög korrelation på 0,408 till geografisk diversifiering (GD). I övrigt är det 

främst marknadsvärde som har en hög korrelation till respektive av följande variabler; 

företagsålder (LogÅR) på 0,318, lönsamhet (ROA) på 0,339 samt internationaliseringsgrad 

(IG) på 0,323. Att marknadsvärde är korrelerat med dessa variabler är högst rimligt, vilket vi 

återkopplar till under avsnitt 5.1, där vi för en diskussion kring tidigare forskning. Intressant 

är också att familjeägande är negativt korrelerat med samtliga variabler vi undersöker, 

förutom lönsamhet (ROA). Det betyder att det finns ett negativt samband mellan 

familjeägande och samtliga variabler förutom lönsamhet.   

 

  FB GD IG LogMV LogÅR S/E ROA 
FB 1,000 -0,079* -0,123* -0,053* -0,091* -0,023 0,073* 
GD - 1,000 0,408* 0,589* 0,345* 0,030 0,227* 
IG - - 1,000 0,323* 0,115* 0,002 -0,088* 
LogMV - - - 1,000 0,318* 0,007 0,339* 
LogÅR - - - - 1,000 0,007 0,208* 
S/E - - - - - 1,000 -0,016 
ROA - - - - - - 1,000 

Tabell 3 – Korrelationsmatris 

Signifikans: * p < 0,01 
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4.2 Internationaliseringsgrad 
För att undersöka huruvida internationaliseringsgraden skiljer sig mellan familjeägda och 

icke familjeägda företag utförs en regressionsanalys där den förklarande variabeln varierar 

enligt tabell 4. I huvudsak är det familjeägandets påverkan som är intressant, medan övriga 

variablers enskilda regressioner främst är till för bättre förståelse och tolkning av resultatet. 

 
IG M1 M2 M3 M4 M5 M6 
FB -0,077*** - - - - -0,053*** 

 
(0,000) 

    
(0,000) 

LogMV - 0,123*** - - - 0,146*** 

  
(0,000) 

   
(0,000) 

LogÅr - - 0,075*** - - 0,018 

   
(0,000) 

  
(0,167) 

S/E - - - 0,000 - 0,000 

    
(0,979) 

 
(0,735) 

ROA - - - - -0,101** 0,302*** 

     
(0,010) (0,000) 

N 
just. R2 
F 
År fasta 
effekter 

2412 
0,020 

3,77*** 
 

ja 

2412 
0,110 

25,80*** 
 

ja 

2392 
0,018 

3,54*** 
 

ja 

2395 
0,005 
1,01 

 
ja 

2395 
0,011 
1,66* 

 
ja 

2372 
0,162 

25,24*** 
 

ja 

Tabell 4 - Regressionskoefficienter, p-värde inom parentes, antal observationer, justerade R2, regressionens F-

statistika (F) samt fasta effekter för följande modell. 

Signifikansnivåer: ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05  

M!:  IG! = a +   𝑏!FB! + 𝑏!LogMV! +   𝑏!LogÅr! + 𝑏!S/E! + 𝑏!ROA! + d∗ + e! 

 

Familjeägandets påverkan på internationaliseringsgraden kan utläsas av tabell 4. När vi 

bortser från kontrollvariablerna och endast ser hur pass väl familjeägande kan förklara 

internationaliseringsgraden enligt M1, ser vi ett signifikant samband som visar att 

familjeägande ger en lägre internationaliseringsgrad med i genomsnitt 7,7 procent. Denna 

procentsats är lägre då vi tar hänsyn till våra kontrollvariabler, vilket visar att fler faktorer än 

ägarstruktur påverkar graden av internationalisering. Resultatet är signifikant på 0,1 procents 

nivå, vilket gör undersökningen statistiskt säkerställd. 

 

Den variabel som ensamt har störst påverkan på internationaliseringsgraden är 

marknadsvärdet, med en signifikant koefficient på 0,123 enligt M2 i tabell 4. Ett högt 
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marknadsvärde bidrar alltså till ökad internationaliseringsgrad. Störst negativ påverkan på 

internationaliseringsgraden har lönsamhet, med en koefficient på -0,101 enligt M5, också den 

signifikant. Det skulle innebära att ju högre lönsamhet desto lägre internationaliseringsgrad. 

Skuldsättningsgradens påverkan på internationaliseringsgrad, M4, är obefintlig, men är också 

den enda mätning som inte enskilt är signifikant varpå vi inte kan dra några statistiskt 

säkerställda slutsatser. Företagsålder har en positiv signifikant påverkan på 

internationaliseringsgraden med en koefficient på 0,075 enligt M3. Detta skulle innebära att 

ju äldre ett företag är, desto högre är internationaliseringsgraden. 

 

Med hänsyn till samtliga kontrollvariabler, enligt M6, kan vi se att familjeägandets påverkan 

på internationaliseringsgraden har ett negativt samband på -0,053. Således har familjeägda 

företag en internationaliseringsgrad som i genomsnitt är 5,3 procent lägre än icke familjeägda 

företag. Mätningarna är signifikanta på 0,1 procents nivå vilket betyder att sambandet är 

statistiskt säkerställt. Detta stödjer vår hypotes (H1) att familjeägda företag har en lägre grad 

av internationalisering. 
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4.3 Geografisk diversifiering  
För att undersöka huruvida familjeägande påverkar geografisk diversifiering utför vi en 

regressionsanalys där den förklarande variabeln varierar enligt tabell 5. I huvudsak är det 

familjeägandets påverkan som är intressant, medan övriga variablers enskilda regressioner 

främst är till för att få bättre förståelse och tolkning av resultatet. 

 
GD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
FB -0,044*** - - - - - -0,025** -0,012 

 
(0,000) 

    
   (0,004) (0,168) 

LogMV - 0,202*** - - - - 0,182*** 0,143*** 

  
(0,000) 

    
(0,000) (0,000) 

LogÅr - - 0,213*** - - - 0,103*** 0,094*** 

   
(0,000) 

   
(0,000) (0,000) 

S/E - - - 0,001* - - 0,001* 0,001* 

    
(0,031) 

  
(0,032) (0,043) 

ROA - - - - 0,247*** - 0,028 0,089*** 

     
(0,000) 

 
(0,068) (0,001) 

IG - - - - - 0,347*** - 0,217*** 

      
(0,000) 

 
(0,000) 

N 2510 2510 2490 2493 2493 2412 2469 2372 
just. R2 
F 
År fasta  
effekter 

0,012 
2,68*** 

 
ja 

0,377 
83,21*** 

 
ja 

0,132 
21,62*** 

 
ja 

0,006 
1,41 

 
ja 

0,054 
3,25*** 

 
ja 

0,170 
38,53*** 

 
ja 

0,409 
74,35*** 

 
ja 

0,438 
73,51*** 

 
ja 

Tabell 5 - Regressionskoefficienter, p-värde inom parentes, antal observationer, justerade R2, regressionens F-

statistika (F) samt fasta effekter för följande modell. 

Signifikans: ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05 

M!:  GD! = a +   𝑏!FB! + 𝑏!LogMV! +   𝑏!LogÅr! + 𝑏!S/E! + 𝑏!ROA! + 𝑏!IG! + d∗ + e! 

 

Om vi endast ser till familjeägande och hur detta påverkar geografisk diversifiering visar 

resultatet i tabell 5 att familjeägande reducerar geografisk diversifiering med i genomsnitt 4,4 

procent, enligt M1. Resultatet är signifikant på 0,1 procents nivå. Om hänsyn inte tas till 

andra faktorer visar således resultatet att familjeägda företag har en lägre grad av geografisk 

diversifiering.  

 

Ur tabellen ser vi av M2 och M3 att marknadsvärde respektive företagsålder båda har en 

positiv påverkan på geografisk diversifiering med signifikanta värden på 0,202 respektive 

0,213. Dessa har då var för sig större påverkan på geografisk diversifiering än vad 

familjeägande har. Ser vi till skuldsättningsgrad har den minimal påverkan på geografisk 
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diversifiering, enligt M4, med en koefficient på 0,001. Lönsamhet har enligt M5 en positiv 

påverkan på geografisk diversifiering med koefficienten 0,247, vilket också är signifikant. 

Internationaliseringsgrad är den variabel som har högst påverkan på geografisk diversifiering, 

vilket visas av M6. Här är koefficienten 0,347 och på en signifikant nivå.  

 

Utifrån vår data kan vi se att familjeägande påverkar geografisk diversifiering till viss del då 

samtliga kontrollvariabler är inräknade. Detta visas av M8, där koefficienten antar värdet  

-0,012 vilket betyder att familjeägda företag har en geografisk diversifiering som i 

genomsnitt är 1,2 procent lägre. Dock har koefficienten ett högt p-värde på 0,168 varpå den 

inte är signifikant. Vid ett ensidigt test, vilket är rimligt då vi har en ensidig hypotes, blir p-

värdet istället 0,084, vilket gör mätningen signifikant på 10 procents nivå. Det finns alltså 

tendenser till att familjeägda företag har mindre geografisk diversifiering, men vi poängterar 

att vi inte har tillräckligt starka statistiska bevis för att acceptera M8 och därmed kan vår 

hypotes (H2) inte säkerställas. Om vi däremot bortser från internationaliseringsgraden som 

kontrollvariabel, enligt M7, får vi ett starkare negativt samband med en koefficient på -0,025 

som är signifikant på en procents signifikansnivå. Vi kan därmed anta vår hypotes (H2) om 

att familjeägda företag har en lägre grad av geografisk diversifiering.  

 

Utifrån skillnader i M7 och M8 ser vi att internationaliseringsgrad som kontrollvariabel blir 

den avgörande faktorn för huruvida hypotes 2 accepteras eller ej. Från M6 ser vi även att 

internationaliseringsgrad har den högsta påverkan på geografisk diversifiering, vilket även 

bekräftas av det starka sambandet enligt korrelationsmatrisen i tabell 4. En längre diskussion 

om måttens samband förs i avsnitt 5.2.  
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5. Konklusion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt en diskussion kring denna. Därefter följer 

en diskussion om studiens trovärdighet samt förslag till vidare forskning.  

5.1 Slutsats och diskussion 
Syftet med denna uppsats var att se huruvida internationaliseringsgrad och geografisk 

diversifiering skiljer sig mellan familjeägda och icke familjeägda företag. För att kunna 

genomföra arbetet tog vi del av data för samtliga svenska företag noterade på börsen mellan 

åren 2001 och 2013. Enligt vårt resultat kan vi på 0,1 procents signifikansnivå acceptera vår 

hypotes H1, att familjeägda företag har en lägre internationaliseringsgrad. Vår hypotes H2, 

att familjeägda företag har en lägre grad av geografisk diversifiering är däremot inte 

signifikant på fem procents signifikansnivå varpå den inte kan accepteras. Däremot ser vi 

tendenser till att H2 skulle kunna bekräftas och då signifikansnivån ökas till 10 procent kan 

hypotesen accepteras. Om vi bortser från internationaliseringsgrad som kontrollvariabel kan 

hypotes H2 accepteras som signifikant på en procents signifikansnivå. 

 

Resultatet för internationaliseringsgrad är i enlighet med vår hypotes H1 vilken säger att 

familjeägda företag bör ha en lägre internationaliseringsgrad än icke familjeägda företag. 

Anderson et al. (2012) skriver precis som Fama och Jensen (1985) att familjeägda företag har 

andra riskpreferenser och är mer försiktiga när de genomför investeringar. Med ett långsiktigt 

och försiktigt perspektiv är det rimligt att familjeägda företag följer Uppsalamodellen. 

Därmed har de en internationaliseringsprocess uppdelad i flera steg där varje steg övervägs 

noggrant och att ledningen därefter inväntar nästa del av processen under en längre tid. 

Johansson och Vahlne (1977) beskriver att risktagande företag med större finansiella 

tillgångar kan hoppa över steg eller genomföra dem under kortare tid. Den utgångspunkten 

kan tillsammans med teorierna av Fama och Jensen (1985) och Anderson et al. (2012) ge 

grund till att familjeägda företag är mer försiktiga i sin utlandsexpansion, varpå 

internationaliseringsgraden är lägre.  

 

Gallo och Sveen (1991) samt Fernandez och Nieto (2005) hävdar att familjeägda företag har 

begränsade finansiella resurser vilket försvårar möjligheten till utlandsexpansion och kan 

fördröja processen. Med begränsade finansiella resurser och ett långsiktigt perspektiv som 

reducerar företagets preferenser för risk får följaktligen familjeägda företag svårare att 
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internationalisera sig i lika hög grad. Detta är i linje med vår studie där vi finner att 

familjeägda företag inte bara har en lägre internationaliseringsgrad, utan även lägre 

marknadsvärde och skuldsättningsgrad.  

 

Poterba och Summers (1995) påpekar att ledare för börsnoterade företag agerar under press 

från aktiemarknaden att generera snabb avkastning och ständiga resultat. Detta gäller inte 

ledare i familjeägda företag som enligt teorin värdesätter långsiktighet snarare än kortsiktig 

lönsamhet (Anderson et al., 2012). Med kortsiktigt perspektiv i icke familjeägda företag bör 

processen för utlandsexpansioner påskyndas då den tenderar att bli kostsam när företag väljer 

att minimera risktagandet (Contractor et al., 2003; Johansson & Vahlne, 1977).  

 

Vår hypotes H2, att familjeägda företag har en lägre grad av geografisk diversifiering, 

grundar sig i familjeägandets långsiktighet, där försiktighet och reducerat risktagande är 

viktiga faktorer, något både Fama och Jensen (1985) samt Anderson et al. (2012) belyser. 

Anderson et al. (2000) finner i en tidigare studie att just familjeägande reducerar 

diversifiering inom företag. Anderson och Reeb (2003a) skriver även att familjeägda företag 

kan reducera sitt risktagande på andra sätt än diversifiering, exempelvis genom lägre andel 

lån vilket också kan utläsas i vår empiri där familjeägda företag har lägre värden för 

skuldsättningsgrad. Vidare menar Zahra (2003) att familjeägda företag snarare går in i 

specifika länder än att diversifiera sig brett mellan flera regioner och att dessa länder oftast 

har en koppling till huvudägarna, som då känner till marknaden och företagsklimatet. Vi ser 

även i vår studie tendenser till att familjeägda företag har lägre grad av geografisk 

diversifiering.  

 

Centralt för familjeägda företag är deras vilja att bibehålla ägandet och att inte tappa 

kontrollen över företaget (Gallo & Sveen, 1991). En konsekvens blir att de i lägre grad tar in 

expertis utifrån varpå de kan gå miste om erfarenheter från ledare som tidigare agerat på 

utländska marknader. Dessutom hävdar både Tallman och Li (1996) och Contractor et al. 

(2003) att kostnaderna för administration ökar då företag får en högre grad av geografisk 

diversifiering. Vidare blir det svårare att ha en central styrning för företaget då strategin 

måste anpassas för varje enskild marknad. Eftersom ägarna i familjeägda företag fruktar att 

tappa kontrollen och i högre grad vill styra företaget långsiktigt kan det skapa problem om 

företaget får en alltför utbredd geografisk diversifiering. 
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5.2 Sambandet internationaliseringsgrad och geografisk diversifiering 
Geografisk diversifiering och internationaliseringsgrad är två liknande mått och kan enligt 

Contractor et al. (2003)  mäta bredden respektive djupet av internationalisering. De är också 

sammanlänkade i viss mån vilket framkommer av korrelationsmatrisen där de representerar 

de näst högst korrelerade variablerna. Hur sambandet ser ut är dock inte lika självklart. Det 

kan tänkas att geografisk diversifiering genomförs för att öka försäljningen och om 

utlandsförsäljningen ökar i snabbare takt än den inhemska kommer även 

internationaliseringsgraden öka. Vidare kan det tänkas att företaget anställer folk i de länder 

där försäljningen ökar varpå geografisk diversifiering blir en konsekvens av högre 

internationaliseringsgrad. Det kan också vara så att företaget sprider risk genom expansion av 

försäljning till olika marknader runt om i världen, men är det för att få en större andel 

utlandsförsäljning eller för att bedriva försäljning i fler regioner? 

 

I slutändan beror det kanske främst på hur måtten definieras. Det framgår då vi ser till 

internationaliseringsgrad som försäljning medan vi för geografisk diversifiering ser till 

antalet regioner med anställda, vilka är de vanligast förekommande definitionerna (Qian et 

al., 2008; Yang & Driffield, 2012). Givet dessa definitioner finner vi kopplingar till Johanson 

och Vahlnes (1977) Uppsalamodell som är uppbyggd så att geografisk diversifiering 

föranleds av internationaliseringsgrad. Detta då modellen beskriver hur företag 

huvudsakligen inleder med att sälja sina varor genom återförsäljare när de expanderar till nya 

länder och först senare öppnar egen verksamhet där. Det skulle då betyda att det första steget 

ökar internationaliseringsgraden och först senare ökar den geografiska diversifieringen. Det 

är också vår utgångspunkt att kausalitetssambandet är så att internationaliseringsgrad 

påverkar geografisk diversifiering. Därmed kontrollerar vi för internationaliseringsgrad när vi 

ser till geografisk diversifiering, men inte tvärtom. 

 

5.3 Studiens trovärdighet 
Av stor vikt för en studies trovärdighet är dess validitet och reliabilitet. Reliabilitet handlar 

om tillförlitligheten i en studie. Om studien kan upprepas och nå samma resultat oberoende 

av vem som utför den anses studien ha hög reliabilitet (Saunders et al., 2012:192). Vi 

bedömer att denna studie håller hög reliabilitet då de data som studien behandlar kommer 

från företagens årsredovisningar. Utformningen av en årsredovisning regleras i lag samt 
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granskas av en oberoende revisor och blir därefter offentlig. Vi anser dem därför som 

trovärdiga och då de är offentliga möjliggör det för andra att replikera studien. 

  

Något som ytterligare ökar trovärdigheten och ger mer tyngd åt slutsatserna är att studien 

innehåller ett stort antal observationer. Antalet observationer styrker reliabiliteten i 

undersökningen, dock ökar även risken för fel i dataanvändningen på grund av den mänskliga 

faktorn (Eliasson, 2006:15-16). För att undvika detta har vi genomgående varit noggranna 

samt alltid kontrollerat uträkningar och data. 

  

Med validitet menas att en studie mäter det den avser att mäta (Saunders et al., 2012:193-

194). En viktig del i detta är att operationella definitioner av begrepp stämmer överens med 

de teoretiska definitionerna (Eliasson, 2006:17). En viss problematik med vår studie, ligger i 

innebörden av våra definitioner gällande familjeägda företag, internationaliseringsgrad och 

geografisk diversifiering. Vi har använt definitioner från framträdande studier inom 

respektive område. Det finns dock andra studier som kritiserat de definitioner vi använt och 

hävdat att definitionerna bör se annorlunda ut. 

  

Miller et al. (2007) skriver att familjeägda företag definieras olika mellan studier och vi är 

medvetna om att en annan definition hade kunnat förändra resultatet. Vi har dock utgått från 

tidigare forskning på området och därefter gjort en modifikation för att bättre anpassa oss till 

de svenska förhållandena. Vad gäller internationaliseringsgrad är det en svaghet att enbart se 

till siffror rörande försäljning, då måttet hade kunnat utökas för att se till fler faktorer, 

exempelvis kvoten antalet anställda utomlands genom totalt antal anställda (Sullivan, 1994; 

Capar & Kotabe, 2003). Vi har dock använt den definition som är vanligast förekommande 

och har begränsat oss där av tidsskäl. För geografisk diversifiering påverkas resultatet av den 

regionsuppdelning som görs. Uppdelningen av regionerna är aningen snedvriden då andelen 

regioner som härstammar från Asien är fler till antalet. Ett företag med anställda i asiatiska 

länder kan därmed komma att representera fler regioner än exempelvis ett företag verksamt 

med anställda runtom i Sydamerika.  
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5.4 Vidare forskning 
Vår studie undersöker huruvida internationaliseringsgrad samt geografisk diversifiering 

skiljer sig för familjeägda företag. För att få ett mer sanningsenligt och heltäckande mått för 

internationaliseringsgrad kan framtida forskning väga in andra faktorer som exempelvis antal 

anställda utomlands. Genom att bryta ut delar av regionerna och dela upp dem i fler än de 12 

vi undersöker kan troligtvis ett tydligare och mer detaljerat resultat över geografisk 

diversifiering uppnås. Ett ytterligare förslag vore att precis som i kritiken kring 

internationalisering ovan lägga till fler variabler än anställda i regionen för att mäta 

geografisk diversifiering.  

 

Vidare vore det intressant att se huruvida familjeägande påverkar graden av 

internationalisering och geografisk diversifiering annorlunda inom olika branscher. Det är 

sannolikt att företag inom olika branscher skiljer sig vad gäller just internationalisering.  

 

Vi har gjort denna undersökning i Sverige, där vi inte kunnat finna några liknande studier. 

Därmed kan det tänkas att framtida forskning också kan leta samband från andra länder för 

att stödja vårt resultat. 
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