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Sammanfattning 
 

Examensarbete i företagsekonomi, Internationella ekonomprogrammet, Södertörns Högskola, 
Magisteruppsats, HT 2005. 

 
Författare: Carl-Gustav Gullstrand, Michael Hansen 
 
Titel: Human Resource Management - En studie av svenska dotterbolags lokala anpassning i Östasien 
 
Bakgrund och problem 
Det finns två drivande faktorer som formar grunden för hur multinationella företag agerar vad avser human resource 
management. Den ena är det tryck som finns att upprätthålla en intern konsistens och det andra är en yttre påverkan 
från den lokala miljön där företaget verkar. Dagens utveckling har lett till ett behov hos företag att vara flexibla på alla 
nivåer. Om vi ser till företagens humankapital så finns ett ökat behov inom området att sprida den kunskap som finns 
till alla nivåer och vidare till de dotterbolag som agerar på den globala marknaden. Detta faktum har medfört ett ökat 
behov att kunna omplacera personal till olika underavdelningar och även till de dotterbolag som verkar på denna 
marknad vilket i sin tur medfört ett ökat krav på flexibilitet och anpassningsförmåga hos den enskilda anställde. Denna 
interna spridning av företagets kunskap, kultur och praxis står ofta i kontrast till den som existerar på den lokala 
marknaden där företagets olika internationella subdivisioner verkar.  
 
Då utvecklingen i de industrialiserade länderna de facto går mot en mer och mer avancerad ekonomi med fokus på 
humankapitalet som en tydlig del i företagets konkurrensstrategi så ökar vikten av forskning om human resource 
management. En betydelsefull del i denna strategi är att knyta nyckelpersonal till det egna företaget. Detta genom att 
skapa en sådan miljö som svarar på personalens förväntningar och vidare uppmuntrar dem till effektivitet. Vägen till 
att skapa dessa förutsättningar är att upprätta ett tydligt och fungerande human resource management system. Vidare 
understödjer det sistnämnda också det interna kunskapsspridandet inom organisationen. Då detta är upprättat så kan 
det anses att företagen arbetar för att behålla detta system om det anses framgångsrikt. Dock finns det vissa 
påverkansfaktorer som influerar human resource management systemet i större eller mindre grad. Detta kan vara ett 
problem för företag som verkar på den globala marknaden eftersom de av ovanstående nämnda anledningar vill 
bibehålla den inre företagsstrukturen även hos de dotterbolag som är etablerade på de utländska marknaderna. 
Problemet blir då vilka av krafterna som är starkast påverkande; de motverkande faktorerna, även kallat kontextuella 
faktorer, som verkar på den lokala marknaden där dotterbolaget är etablerat eller företagets interna policy vad avser 
human resource management.  
 
Syfte 
Studiens primära syfte är att undersöka de krafter som formar human resource management praxis i svenska 
multinationella företags dotterbolag i den östasiatiska regionen. Detta med ett fokus på sex kärnvärden inom human 
resource management. Vidare studeras kontextuella faktorer och om eller hur de påverkar graden av anpassning. 
Fortsättningsvis är det sekundära syftet att granska om de teorier och den forskning som finns på området fortfarande 
har giltig validitet där en tendens till lokal anpassning påvisats.  
 
Avgränsning 
Studien kommer att avgränsas till att omfatta den del i forskningen om human resource management som behandlar 
anpassning till den lokala kulturen, så kallad institutionell teori samt teori kring kontextuella påverkansfaktorer. Vidare 
avgränsas undersökningen till att endast omfatta svenska företags dotterbolag i den östasiatiska regionen. De länder 
som anses vara intressanta för studien i detta område är då Kina, Japan och Sydkorea.  
  
Metod 
Upprättande av hypoteser samt prövning av dessa via en statistisk surveyundersökning där respondenternas svar 
samlas i en databas för fortsatt analys. Kontakt sker elektroniskt där en bifogad länk erhålles, via denna kommer 
respondenten direkt i kontakt med informationsinsamlingsbasen.    
 
Data 
Primärdata hämtas från statistiska undersökningar där fokusen ligger på anpassningsgraden hos de studerade 
dotterbolagen. Sekundärdata har inhämtats från litteratur, artiklar, tidigare uppsatser, forskning på området etc. 
 
Analys och slutsats 
Denna undersökning har påvisat att det inte går att finna ett särskilt mönster hur HRM praxis anpassas och i vilken 
ordning detta sker hos kärnvärdena. Här frångår dessa resultat tidigare forskning. Vidare påvisar studien att de 
kontextuella faktorerna endast i vissa fall har en gemensam tendens vad avser inverkan på utformningen av HRM 
praxis. De krafter som inverkar i likhet med tidigare forskning är etableringsmetod, livslängd, lokalt resursberoende, 
påverkan från facklig verksamhet samt lokala institutioner. Summan blir då att denna studie i sin helhet endast till viss 
del stöder etablerad forskning.  
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Förord  

 
Vi har under höstterminen 2005 fullgjort vår magisterexamen inom det internationella ekonomprogrammet 

genom denna magisteruppsats. Under arbetets gång har vi fått ett bra gensvar från vår handledare samt många av 

de respondenter vi varit i kontakt med. Därför vill vi här rikta ett stort tack till alla dessa medverkande då de 

gjort denna studie möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huddinge 2006-01-10 

 

 

 

 

Carl-Gustav Gullstrand                                             Michael Hansen 
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Begreppsförklaring 
 
 
HR  Human Resources 
 
HRM  Human Resource Management 
 
Kärnvärde Mätvärde som ligger som grund till undersökningen. Totalt sex stycken; 

ledighet, förmåner, könsfördelning, utbildning, ledningsbonus samt delaktighet. 
Dessa studeras för att undersöka eventuell distans mellan moderbolagets och 
dotterbolagets organisationsstruktur vad avser human resource management 
policys. Begreppet beskrivs utförligare i kapitel 2.  

 
Kontextuella faktorer Yttre faktorer. Det vill säga krafter som direkt eller indirekt kan påverka 

företagets agerande avseende human resource management. Dessa utomstående 
faktorer är svåra för företag att kontrollera. Exempel på sådana krafter kan vara 
påtryckningar från lokala institutioner. Begreppet beskrivs utförligare i kapitel 2. 
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1 Inledning 
 

Inledningen innehåller en beskrivning och förklaring av ämnesvalets bakgrund, val av geografiskt 
forskningsområde, problemformulering, syfte, avgränsningar och uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 
En av de mer centrala frågorna inom forskningen om multinationella företag behandlar i hur 

dess underliggande divisioner eller dotterbolag agerar på en nationell marknad. Vidare så 

behandlar frågan vilken anpassningsgrad dessa har till den lokala marknaden. Då det redan 

råder en intern struktur som dotterbolaget anammat från moderbolaget så uppstår tryck från 

olika drivande faktorer som styr de underliggande divisionernas/dotterbolagens struktur.  

En faktor här är upprätthållandet av den interna konsistensen och det andra är en yttre 

påverkan från den lokala miljön där företaget verkar.  

 

I praktiken så utgörs de yttre motverkande faktorerna av lagar och regleringar på lokal nivå, 

så kallad tvingande isomorfism. Vidare finns det troligen incitament att konkurrera på den 

lokala arbetsmarknaden vilket medför att den inre strukturen och förmånssystemet måste 

anpassas till att efterlikna den som råder på den lokala marknaden. Den press som företag har 

att passa in i den miljön där de verkar leder vanligtvis till att den generella strukturen som 

finns i moderbolaget frångås. I vilken grad företagets struktur förändras styrs av beroendet av 

lokala materiella resurser och humankapital kontra beroendegraden av dessa från 

moderbolaget. Andra faktorer som påverkar är etableringsformen, i vilken grad 

dotterbolaget/subdivisionen kommunicerar med moderbolaget och i vilken utsträckning 

personal från moderbolagslandet verkar inom dotterbolaget. Alla dessa faktorer och den yttre 

påverkan som sker i värdlandet leder antingen separat eller i kombination till en förändring 

vad avser i vilken grad dotterbolaget frångår moderbolagets struktur vad avser 

implementering av HRM praxis.  

 

Förändring är starkt kopplat till flexibilitet. Den påverkan som företagen utsätts för leder till 

att det idag finns ett ökat behov att vara flexibel på alla nivåer. Om vi ser till företagens 

humankapital så finns ett ökat behov inom området att sprida den kunskap som finns till alla 

nivåer och vidare till de dotterbolag som agerar på den globala marknaden. Detta faktum 

medför ett ökat behov att kunna omplacera personal till olika underavdelningar och även till 

de dotterbolag som verkar på denna marknad har medför en ökad flexibilitet och 
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anpassningsförmåga hos den enskilda anställde. Denna interna spridning av företagets 

kunskap och kultur står ofta i stark kontrast till den allomfattande företagskultur som existerar 

i företagets olika internationella subdivisioner. 

 
Den mobilitet av det humana kapitalet ställer alltså krav på de multinationella företagen att 

sträva efter en likformig struktur då detta underlättar eventuella omplaceringar av 

personalresurser. Tanken är i grunden att de multinationella företagen ska kunna utplacera 

sina tillgångar på vilken nationell marknad som helst och att detta kapital då direkt ska känna 

igen strukturen och arbetsmetoderna. I samma spår söker det multinationella företaget att 

skapa ett konsekvent system för ersättningar och förmåner då detta ofta är en del av 

företagskulturen och en viktig bifaktor inom den interna strukturen. För att styra dessa 

processer så krävs ett väl utvecklat och konsekvent HRM system som fångar upp 

kulturproblematiken och står som en motpol till de yttre påverkansfaktorerna. Dock tyder 

tidigare och erkänd forskning på att de sistnämnda faktorerna är starkare än de som 

upprätthåller den interna strukturen, det vill säga att de lokala faktorerna påverkar 

dotterbolagen och subdivisionerna i sådan grad att de närmar sig de lokala strukturerna.  

1.2 Vad är Human Resource Management? 

Human resource management, eller på svenska förvaltning av mänskliga resurser, är ett steg i 

den ständiga utveckling som sker vad avser företagens kamp om att öka sin konkurrenskraft 

och möjligheten att överleva. Den mentalitet och fokus på arbete och kapital som den gamla 

industriella ekonomin stod för är idag en försvinnande realitet. Detta är ett resultat av 

framväxten av det så kallade kunskapssamhället där humankapitalet hamnat i allt större fokus. 

Fortsättningsvis har detta lett till att företagen är mer medvetna om att de är beroende av den 

enskilda individen och dess kompetens för att kunna konkurrera, både lokalt och globalt1. 

Human resource management har således vuxit fram som ett arbetsverktyg med syftet att 

styra, stödja och utveckla anställda i organisationen2 samt som ett sätt att knyta till sig vad 

som kan anses som de starkaste nyckelpersonerna till företagets organisation. Vidare finns det 

också möjlighet att utnyttja HRM som en form av styrinstrument samt som en ram för 

företagen att uppehålla en stabil intern struktur. Alla dessa delar sammantagna leder till att 

human resource management sannolikt kommer att ha en betydande roll i företagens 

övergripande strategi samt vara ett av de viktigaste framtida konkurrensmedlen3.  

                                                 
1 Thite (2004) 
2 Shamima (1999) 
3 Thite (2004) 
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1.3 Forskningsgrund 

Denna studie kommer att bygga på en bred bas av teoretisk och empirisk forskning dock 

kommer uppsatsens utformning och struktur utarbetas efter den forskning som gjorts av Philip 

M. Rosenzweig och Nitin Nohria1. Kortfattat kan man säga att deras undersökning analyserar 

anpassningsgraden hos multinationella företags subdivisioner/dotterbolag på den amerikanska 

marknaden där fokusen ligger på HRM verksamheten. Ur ett regionalt perspektiv så har 

studien ett spritt urval, länderna som representeras är Kanada, Frankrike, Tyskland, Japan, 

Nederländerna, Sverige, Schweiz samt Storbritannien. Grundmetodiken kan sannolikt än idag 

anses som giltig dock kan resultaten som presenteras ifrågasättas. Anledningen bakom detta 

resonemang bygger på den fokus som läggs på USA samt också självklart att forskningen har 

gått framåt de senaste åren, samtidigt har maktbalansen och fokus alltmer riktats mot Asien 

området. Vissa studier tyder på att den Asiatiska marknaden kräver större grad av anpassning 

efter den lokala kulturen. Här avses främst forskning genomförd av James P. Burton, John E. 

Butler samt Richard T. Mowday.2 Dessa forskare argumenterar bland annat att det är 

osannolikt att HRM praxis som varit effektiva i västvärlden kommer att kunna appliceras i 

Asien regionen. Vidare menar de att detta kommer ställa krav på företag som är etablerar sig i 

regionen då de måste identifiera och uppta det lokala tillvägagångssättet för att ha möjligheten 

att vara konkurrenskraftiga samtidigt som de ska beakta och hedra den lokala kulturen. Som 

exempel ger dessa forskare den hårda företagskulturen som råder i många amerikanska bolag 

med intern konkurrens som följd. Detta är något som inte existerar inhemska asiatiska bolag 

där de snarare arbetar mot ett internt samarbete.  

1.4 Presentation av det geografiska forskningsområdet 

Asien regionen är i denna tid ett högaktuellt område av många anledningar. En intressant 

aspekt är att regionen är så diversifierad. Länderna skiljer sig ifrån varandra både vad avser 

ekonomisk- och social utveckling. Fortsättningsvis så leder detta också till att varje land har 

unika möjligheter att konkurrera på den globala marknaden, dock så är det en sak som varje 

land har gemensamt; den viktiga roll som human kapitalet kommer att ha vad avser framtida 

konkurrensnivå. Det finns flera argument att regionens framgång har sin grund i tillgången till 

lågkostnadsarbetskraft dock så finns flera rapporter som påvisar en utveckling mot en 

högteknologisk och mer avancerad industri och ekonomi3. Vidare så innebär den ekonomiska 

                                                 
1 Philip M. Rosenzweig & Nitin Nohria (1994) 
2 Lions, tigers and alley cats: HRM's role in Asian business development (2003) 
 

3 Will Martin & Vlad Manole (2004) 
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utvecklingen i regionen att det är allt viktigare för företagen att vara etablerade inom denna 

för att ta del av de möjligheter som på dessa marknader. 

 
De två dominerade länderna inom denna region är Japan och Kina där den förstnämnda är en 

mogen ekonomi och den sistnämnda en framväxande. Vidare är Japan en av de dominerande 

ekonomierna i världen och är rankas även på nionde plats vad avser mänskliga 

utvecklingsmöjligheter,1 en standard som sätts av FN. Fortsättningsvis har Japanska företag 

ansetts som ledare vad avser utveckling av HRM praxis och dessa har även till viss del nått 

västvärlden. Faktum är att deras framgångsrika metoder på denna front har ansetts ligga som 

grund till framgången hos de Japanska företagen2. Dock så har utvecklingen på senare år och 

då främst den pågående lågkonjunkturen och vidare misslyckanden hos flera stora inhemska 

bolag lett till att man börjat se över sina HRM praxis. Företag som imiterat dessa bör således 

övervaka utvecklingen i Japan och fortsättningsvis se över sina egna HRM metoder.  

Kina har en betydligt lägre nivå vad gäller mänskliga utvecklings möjligheter och BNP per 

capita än Japan. Dessutom finns en högre grad av korruption och politisk risk i landet vilket 

negativt påverkat utvecklingen av BNP.3 Vidare problem finns i avsaknaden av lagar och 

regler som styr HRM. Kina har under de senaste åren växt till att bli en av huvudaktörerna på 

världsmarknaden där man (2003) var den fjärde största exportören.4 Sedan 1990 har Kina haft 

en genomsnittlig tillväxt i BNP på cirka 10% men med en något nedgående trend,5 dessutom 

har industrin gått till att bli allt mer högteknologisk. 

Sydkorea har fortfarande ännu inte helt återhämtat sig från den tidigare lågkonjunkturen. 

Landet har uppnått en hög nivå av ekonomisk utveckling vilket innebär att man numera inte 

kan åtnjuta billig arbetskraft som konkurrensfördel. Man har en hög utbildningsnivå vilket 

tyder på att man har en god möjlighet att i framtiden positionera sig och konkurrera inom 

kunskapsintensiv industri. HRM har av tradition influerats av nya innovationer och godtagen 

praxis. Till skillnad från Japan har det inom landet inte tagits fram någon ny, egen HRM 

praxis som accepterats internationellt. Detta till trots har en viss lokal anpassning och 

utveckling av HRM genomförts6. 

                                                 
1 Human Development Report (2000) 
2 Ouchi (1981)   
3 Wonacott (2001) 
4 WTO (2005) 
5 Srinivasan (2003) 
6 Burton, James P.  Butler, John E. & Richard T. Mowday (2003) 
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1.5 Problemformulering 

Då utvecklingen i de industrialiserade länderna de facto går mot en mer och mer avancerad 

ekonomi med fokus på humankapitalet som en tydlig del i företagets konkurrensstrategi så 

ökar vikten av forskning om human resource management. En betydelsefull del i denna 

strategi är att knyta nyckelpersonal till det egna företaget. Detta genom att skapa en sådan 

miljö som svarar på personalens förväntningar och vidare uppmuntrar dem till effektivitet. 

Vägen till att skapa dessa förutsättningar är att upprätta ett tydligt och fungerande human 

resource management system. Vidare uppmuntrar det sistnämnda också det interna 

kunskapsspridandet inom organisationen. Då detta är upprättat så kan det anses att företagen 

arbetar för att behålla detta system om det anses framgångsrikt. Dock finns det vissa 

påverkansfaktorer som influerar human resource management systemet i större eller mindre 

grad. Detta kan vara ett problem för företag som verkar på den globala marknaden eftersom 

de av ovanstående nämnda anledningar vill bibehålla den inre företagsstrukturen även hos de 

dotterbolag som är etablerade på de utländska marknaderna. Som en motpol till företagets 

förhållningssätt blir här då de motverkande faktorerna, även kallat kontextuella faktorer, som 

verkar på den lokala marknaden där dotterbolaget är etablerat. Dessa kan exempelvis vara 

regionala regler och förhållningssätt som företaget måste eller bör följa. Problemet blir då här 

att utröna vilka krafter som är starkast påverkande, de kontextuella faktorerna eller företagets 

förhållningssätt vad avser human resource management.  

1.6 Syfte 

Studiens primära syfte är att undersöka de krafter som formar human resource management 

praxis i multinationella företags dotterbolag i den östasiatiska regionen. Detta med ett fokus 

på sex kärnvärden inom human resource management. Vidare studeras kontextuella faktorer 

och om eller hur de påverkar graden av  anpassning. Fortsättningsvis är det sekundära syftet 

att undersöka om de teorier och den forskning som finns på området fortfarande har giltig 

validitet där en tendens till lokal anpassning påvisats. Studien ämnar  inte att vara en 

upprepning av denna forskning utan avser att införa ett nytt perspektiv där fokus kommer att 

ligga på Sverige och den östasiatiska regionen. Här bör nämnas att tidigare fokus har legat på 

den Nordamerikanska regionen. Vidare kommer det undersökas om det finns skillnader 

mellan anpassningsgraden i de olika undersökningsländerna. 
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1.7 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att omfatta den del i forskningen om human resource 

management som behandlar anpassning till den lokala kulturen, så kallad institutionell teori 

samt teori kring kontextuella påverkansfaktorer. Vidare avgränsas undersökningen till att 

endast omfatta svenska företags dotterbolag i den östasiatiska regionen. De länder som anses 

vara intressanta för studien i detta område är då Kina, Japan och Sydkorea.  
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1.8 Uppsatsens fortsatta disposition  
 
 
 

Inledningen innehåller en beskrivning och förklaring av ämnesvalets bakgrund, 
val av geografiskt forskningsområde, problemformulering, syfte, avgränsningar 
och uppsatsens fortsatta disposition. 

 
  
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel sker en beskrivning av det valda tillvägagångssättet. Inledningsvis 
sker en kort motivering till val av ämnesområde, undersökningsmetod samt de 
olika beståndsdelarna inom studien. Vidare följer en förklaring och beskrivning 
av själva metodgenomförandet. Detta för att skapa en förståelse för projektet 
som helhet. 
 
 

 
 
 
 
 
Detta kapitel innehåller en presentation av de hypoteser som ligger till grund för 
den statistiska undersökningen. Fortsättningsvis är dessa kopplade till redan 
skriven teori och forskning för att på detta sätt motivera de ställningstaganden 
som görs.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Detta kapitel innehåller de statistiska beräkningarna som gjorts på den 
insamlade informationen. Dessa kopplas sedan till de hypoteser som 
undersökningen är uppbyggd på. Här avses både de kärnvärden samt de 
kontextuella faktorerna som diskuterats. För att öka förståelsen presenteras detta 
i kombination med en analys. Detta sker stegvis för att öka tydligheten vad 
avser varje delmoment. Vidare kommer redundant och ovidkommande 
information att rensas bort för att underlätta åskådliggörandet av 
undersökningens mest väsentliga resultat. 

 
 

 
 
I detta kapitel dras slutsatser av studiens mest centrala resultat vilka bygger på 
den tidigare utförda analysen. Här sker sedermera en koppling till studiens syfte. 
Vidare följer förslag till fortsatt forskning samt avslutningsvis en kritisk 
granskning av undersökningen.  

 

Kapitel 1: 
 

Inledning 

Kapitel 2: 
 

Metod 

Kapitel 3: 
 

Teoretisk Referensram 
samt hypoteser 

Kapitel 4: 
 

Resultat och analys 

Kapitel 5: 
 

Slutsatser 
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2 Vetenskapligt angreppssätt samt metodgenomförande  
 

I detta kapitel sker en beskrivning av det valda tillvägagångssättet. Inledningsvis sker en kort motivering till val 
av ämnesområde, undersökningsmetod samt de olika beståndsdelarna inom studien. Vidare följer en förklaring 
och beskrivning av själva metodgenomförandet. Detta för att skapa en förståelse för projektet som helhet.

 
 

2.1 Inledning 

Efter att inriktningen på uppsatsen bestämts; HRM praxis kopplat till interna kontra externa 

krafter och vidare anpassningsgrad hos svenska dotterbolag så valdes regionalt område för 

undersökningen. Östasien föll sig som ett naturligt val då en stor del av den tidigare 

forskningen på området främst är inriktad på den nordamerikanska regionen samt Europa. 

Efter att ämnesområdet bestämts så började en sammanställning av befintlig teori på området 

främst då grundläggande forskning som behandlar krafter som påverkar företags interna 

struktur samt deras agerande på främmande marknader. Då undersökningen bygger på 

tidigare forskning inom samma ämnesområde var nästa steg att studera senare och mer 

aktuella studier. Detta blev sedermera basen för de hypoteser som ligger till grund för 

undersökningen.  För att testa dessa så behövdes ett funktionellt verktyg som kunde behandla 

en så pass stor population som denna undersökning kräver. Vid en kort analys av de 

förutsättningar som föreligger så kunde det snabbt dras en slutsats att någon form av 

enkätundersökning bör genomföras. Detta inte bara för omfattningen utan också det 

geografiska avståndet mellan undersökare och respondent. Det slutliga valet av 

informationsinsamlingsmetod föll på en Internetbaserad surveyundersökning. Avslutningsvis 

skedde en statistisk analys av resultatet. För att ytterligare förtydliga hur undersökningen är 

upplagd vad avser själva arbetsprocessen så presenteras en illustration nedan: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Val av ämnesområde samt geografisk infallsvinkel

2. Teorigenomgång  

3. Hypotesbyggande 

4. Urvalsprocess 

5. Konstruktion av frågeformulär 

6. Uppbyggnad av elektronisk databas 

7. Datainsamling, respondenter 

8. Analys och bearbetning av insamlad information 

9. Sammanställning och presentation av data 

10. Slutsatser 
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2.2 Urval 

Som tidigare beskrivits så har den tidigare forskningen haft stark fokus på den amerikanska 

marknaden därför kan det påpekas att det behövs en förflyttning av uppmärksamheten mot 

den Asiatiska regionen. Vidare så kan det vara intressant att ur det perspektivet se hur 

multinationella europeiska bolag anpassar sin struktur till den asiatiska regionen. Detta bland 

annat för att EU-området med alla länder sammantagna är världens ledande exportörer vad 

avser varuhandel.1 Dock har inte studien utarbetas för att täcka varje land, istället 

representeras det geografiska urvalet av ett land, Sverige. Motivet till detta val ligger inte bara 

i att underlätta informationsinsamlingen utan också i att Sverige är ett land som är och har 

varit huvudsäte för många stora multinationella företag. Dock menas det inte att Sverige är 

helt representativt för EU-området i sin helhet men dock kan påvisa tendenser samt ge en 

fingervisning över händelseutvecklingen.  

 

2.2.1 Urvalsländerna 

Initialt så representerades Asien regionen i denna undersökning av Kina, Japan och Sydkorea. 

Valet av dessa tre länder bygger främst på senare forskning som påvisar att det finns ett högre 

krav på en lokal anpassning vad avser HRM praxis för att ha möjlighet att konkurrera 

effektivt på dessa marknader2. Vidare, genom att flytta fokus bort från den nord amerikanska 

regionen så kan det då anses att denna undersökningen på detta sätt också följer den aktuella 

trenden då Asien kan ses som en starkt framväxande region med stor framtidspotential.  

 

2.2.2 Population 

Innan undersökningen påbörjades identifierades totalt 339 dotterbolag i de tre berörda 

länderna, det vill säga; Japan, Kina och Sydkorea. Här bör tydliggöras att denna population 

består av företag där det kunnat identifieras ett specifikt moderbolag och då menas att själva 

urvalet består av ett av flera möjliga dotterbolag. Det är nämligen vanligt att större bolag har 

fler än ett dotterbolag inom samma land. Denna process var nödvändig för att göra 

informationsinsamlingen möjlig ur ett resursperspektiv. Av de 339 identifierade bolagen 

gjordes slutligen utskick till totalt 218. Av dessa så öppnades enkäten av 95 respondenter. 

                                                 
1 www.wto.org (2005) 
2 Burton, James P.  Butler, John E. & Richard T. Mowday (2003) 
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Dock var det endast 64 av dessa som påbörjade svarsprocessen. Slutligen så var det 48 av 

dessa som blev komplett ifyllda.  

 

Kina Japan Korea Totalt 
     
Identifierade 179 101 59 339 
Utskick 107 79 32 218 
Ej filtrerade 71 60 14 145 
     
Öppnade 47 39 9 95 
Startade 30 29 5 64 
Fullständiga svar 23 22 3 48 
      
Svarsfrekvens (Av utskick) 21,5% 27,8% 9,4% 22,0% 
Svarsfrekvens (Av ej filtrerade) 32,4% 36,7% 21,4% 33,1% 

  

Tabell 1.1: Fördelning över population och svarsfrekvens (Källa: författarna) 

 

2.2.3 Identifikation av population 

Identifikationsprocessen och insamlingen av kontaktinformation gjordes främst via 

exportrådets listor över dotterbolag inom regionen. Vidare gjordes även elektronisk 

brevväxling med ett antal större bolag för att bygga upp en förståelse för projektet och 

fortsättningsvis öka intresset att delta i undersökningen.  

2.2.4 Beskrivning av respondenten 

Ovan har urvalet för länderna och bolagen behandlats. Det som kvarstår är själva individen på 

företaget, det vill säga respondenten. Den personal som varit intressant för denna 

undersökning är sådan som är väl insatt i företagets organisationsstruktur och HRM policys. 

Här menas då både moderbolagets samt dotterbolagets struktur, det vill säga både i Sverige 

samt i det aktuella värdlandet. Detta är kritiskt för denna undersökning, särskilt som det görs 

en jämförelse mellan dessa två då studien undersöker om dotterbolaget följer moderbolagets 

struktur eller om det anpassas efter den lokala miljön, vad avser HRM. Fortsättningsvis, de 

respondenter som söktes skulle ha någon form av ledningsposition i det aktuella 

dotterbolaget. Dessa som inom forskningslitteratur ofta benämns som ”line managers” eller 

rent översatt; operativa chefer, har ofta en övergripande insikt över organisationen samt den 

lokala miljön1.  

 

                                                 
1 Larsen & Brewster (2003) 
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2.3 Datainsamlingsprocessen 

När urvalet gjorts och populationen identifierats så är nästa naturliga steg att söka kontakt 

med respondenterna. Dessa kontaktades via e-post där undersökningen presenterades och om 

respondenten ansåg sig kunnig och intresserad nog att deltaga så kunde denna öppna en länk 

som tog denne direkt till ett frågeformulär. Formuläret är konstruerat i en databas vilken 

sammanställer resultaten utifrån de önskade undersökningsvariablerna. Varje land var kopplat 

till en specifik databas, detta främst för att underlätta för en senare jämförelse mellan de olika 

länderna men också för att underlätta hanteringen. Tillvägagångssättet att nyttja en elektronisk 

onlinesurvey underlättar både svarsprocessen för respondenten samt förenklar 

sammanställningen av resultatet. Vidare medförde detta tillvägagångssätt sannolikt att en 

högre svarsfrekvens uppnåddes. Fortsättningsvis fick varje respondent en månad på sig att 

besvara enkäten. Det skedde en kontinuerlig uppföljning, denna bestod av förutom det initiala 

introduktionsbrevet också utav en påminnelse efter tio dagar och en ytterligare en om 

respondenten ej besvarat enkäten efter tjugo dagar.  

2.3.1 Enkätens utformning 

Basen i utformningen av frågeformuläret ligger i att undersöka de kärnfaktorer som enligt 

tidigare HRM forskning styr och påverkar strukturen hos multinationella företag. Dessa 

faktorer delas in i fyra huvudområden1 som sedan vidare har utvecklats2 till sex subkategorier 

för studier av HRM praxis och organisationsstyrning av företag. Dessa inbegriper ledighet, 

förmåner, könsfördelning, utbildning, ledningsbonus och delaktighet/inflytelsegrad. Det är 

dessa sex värden som ligger som grund för att mäta anpassningen hos dotterbolaget, dessa kan 

med andra ord ses som undersökningens kärnvärden. Då dessa praxis identifierats innebär 

nästa steg att utforma frågor runt dessa för att undersöka likhet till moderbolagets praxis 

kontra likhet till den lokala miljön. Vidare så finns det ytterligare faktorer som påverkar 

anpassningsgraden, så kallade kontextuella faktorer. Dessa behandlar främst förhållanden 

relaterade till graden av lokal förankring, faktorer relaterade till flödet mellan moder- och 

dotterbolag samt omständigheter relaterade till karakteristik hos moderbolaget. 

Fortsättningsvis utgörs basen för frågeformuleringen kring varje påverkansfaktor utav de 

hypoteser som utformats i teori och hypotes delen. Slutligen, för en exakt beskrivning av det 

fullständiga frågeformuläret så hänvisas läsaren till bilaga 7.3. 

                                                 
1 Walton & Lawrence (1985) 
2 Philip M. Rosenzweig & Nitin Nohria (1994) 
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2.4 Bortfall 

Då en statistisk undersökning görs så krävs det ett visst deltagande och en viss svarsfrekvens 

för att undersökningen skall ha ett värde. Resultatet av ett för lågt deltagande är att den 

insamlade informationen blir intetsägande och vidare att det ej går att dra några djupare 

slutsatser. Fortsättningsvis, målet är att se tendenser och även att kunna utläsa en utveckling, i 

denna undersökning då hög eller låg grad av anpassning i den asiatiska regionen vad avser 

HRM praxis. I denna studie uppkom ett flertal olika former av bortfall. Dessa listas nedan: 

 

2.4.1 Externt bortfall  

Dessa inbegriper den del av populationen som inte varit möjliga att komma i kontakt med av 

flera olika anledningar. Här kan ges exempel som att vissa företag ej velat lämna ut 

kontaktinformation till de respondenter som varit intressanta för undersökningen. Vidare 

berör denna typ av bortfall också de respondenter som en eller annan anledning ignorerat att 

besvara enkäten.  

 

2.4.2 Internt bortfall 

Denna form av bortfall är direkt relaterat till enkäten och processen att besvara den. Det kan 

vara omfattningen på antalet frågor eller frågornas formulering som kan leda till en sådan här 

form av bortfall.  

Då denna undersökning kräver att respondenten har en god förståelse och är väl insatt i HRM 

policys både i Sverige och i värdlandet så är det troligt att en stor del av de respondenter som 

tagit emot enkäten ej kunnat besvara denna på grund av att de saknar erfarenhet av båda 

organisationerna samt den lokala praxisen. En annan sak som kan påverka svarsfrekvensen är 

en möjlig bristfällig kunskap i det engelska språket inom den asiatiska regionen.  

 

2.4.3 Bortfall av studieobjekt 

Resultatet av dessa två ovanstående bortfallsformer blev i denna undersökning att ett av 

studieobjekten föll bort. Svarsfrekvensen för Sydkorea blev så pass låg att det ej är möjligt att 

dra några som helst statistiska slutsatser från datainsamlingen. Den slutliga uppställningen 

över populationen blev således denna: 
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Kina Japan Totalt 
    
Identifierade 179 101 280 
Utskick 107 79 186 
Ej filtrerade 71 60 131 
    
Öppnade 47 39 86 
Startade 30 29 59 
Fullständiga svar 23 22 45 
     
Svarsfrekvens (Av utskick) 21,5% 27,8% 24,2% 
Svarsfrekvens (Av ej filtrerade) 32,4% 36,7% 34,4% 

         

Tabell 1.2: Fördelning över slutlig population och svarsfrekvens (Källa: författarna) 
 

2.5 Metodgenomförande av beräkningar samt variabler 
 

2.5.1 Beräkning av kärnvärden 

Som har beskrivits tidigare har det identifierats sex olika HRM praxis för den här 

undersökningen. Dessa värden har valts att kallas för kärnvärden eftersom undersökningen 

kretsar kring dessa. Dessa sex stycken HRM praxis består av som tidigare nämnt; ledighet, 

förmåner, könsfördelning, utbildning, ledningsbonus samt delaktighet. För att mäta hur pass 

likt dotterbolaget är moderbolaget samt vad som är generell policy på den lokala marknaden 

där dotterbolaget verkar så ställs två frågor för varje kärnvärde. En behandlar likhet till 

moderbolagets- samt en behandlar likhet till lokal praxis. Svarsalternativen ligger på en 

femgradig skala graderat från ”mycket mer” till mycket mindre”. För att beräkna 

anpassningsgraden så mäts hur långt det enskilda dotterbolaget ligger från värdet 

”samma/lika”. Här är det inte avgörande om respondenten svarat mycket mer eller mindre 

som alternativ då båda dessa visar en avvikelse från den övriga standarden som råder lokalt 

eller hos moderbolaget. Vid en statistisk beräkning av dessa kärnvärden nyttjas en enkel skala 

som går från värde ett (identiskt), två (viss skillnad) och tre (stor skillnad). Värdet ett 

representerar ingen skillnad från lokal respektive moderbolagspraxis vad avser kärnvärdet, det 

vill säga ett identiskt värde. Fortsättningsvis representerar värdet två en viss avvikelse och 

slutligen representerar värdet tre en större avvikelse. Alla respondenters svar summeras och 

divideras med antalet för att få fram ett genomsnittligt värde. För att förtydliga hur 

beräkningen sker av kärnvärdena kommer det här att presenteras ett beräkningsexempel:  

Om frågan som ställs exempelvis behandlar kärnvärdet betald ledighet så får respondenten i 

det aktuella dotterbolaget initialt göra en uppskattning på vilken nivå denna ligger på jämfört 
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med moderbolaget och markera ett av svarsalternativen. Det kan då se ut som nedan när ett 

flertal svar summerats. 
 

Svarsalternativ Värde Antal (N) Summa (Y) 
Mycket mindre 3 2 6 
Mindre 2 3 6 
Samma/lika 1 3 3 
Mer 2 0 0 
Mycket mer 3 1 3 
  9 18 
    

Genomsnittligt värde Y / N = 18 / 9 Y / N = 2  
    

 Tabell 2.1: Beräkningsexempel (Källa: författarna) 

 

I nästa del i samma fråga får respondenten sedan uppskatta nivån av kärnvärdet betald 

ledighet i jämförelse med den lokala standarden där dotterbolaget verkar. Det kan då se ut 

som följande när ett flertal svar summerats. 

 

Svarsalternativ Värde Antal (N) Summa (Y) 
Mycket mindre 3 2 6 
Mindre 2 0 0 
Samma/lika 1 1 1 
Mer 2 2 4 
Mycket mer 3 4 12 
  9 23 
    

Genomsnittligt värde Y / N = 23 / 9 Y / N = 2. 55  
    

 Tabell 2.2: Beräkningsexempel (Källa: författarna) 

 

När dessa värden beräknats kan en grad av anpassning tas fram på följande sätt. Man 

subtraherar det genomsnittliga värdet i tabell 1 med motsvarande värde från tabell 2.  

 

Moderbolag    Y / N = 2.00 
Lokalt  - Y / N = 2.55 
   - 0. 55 

 

   Tabell 2.3: Svarsexempel (Källa: författarna) 
 

I detta beräkningsexempel fås värdet –0.55 vilket med en uppställning lik den vi använder oss 

av påvisar en större anpassning till den praxis som råder inom moderbolaget vad avser 

kärnvärdet betald ledighet. Ett högre genomsnittligt värde visar alltså på en större skillnad i 

det aktuella kärnvärdet i jämförelse med normal praxis. Denna form av uppställning används 



 22

genomgående i undersökningen. Detta resulterar i att ett minusvärde alltid kommer att 

representera en anpassning mot moderbolagets praxis. Detta leder självklart till att ett 

plusvärde påvisar en anpassning mot den lokala praxisen. Slutligen skulle ett eventuellt 

nollvärde inte ge några som helts indikationer om graden av anpassning åt något håll. Det är 

en såkallad gränszon där de bakomliggande värdena måste undersökas för att någon slutsats 

ska kunna dras. Avslutningsvis prövas beräkningarna av varje kärnvärde genom ett t-test för 

att undersöka den statistiska signifikansen.   

2.5.2 Kontextuella faktorer 

Undersökningen innefattar vidare så kallade kontextuella faktorer. Dessa är oberoende 

variabler och inte direkt kopplade till HRM, dock kan de antas inverka på dotterbolagets 

HRM praxis1. Dessa faktorer kan delas in i tre områden, (1) graden av lokal förankring, (2) 

faktorer relaterade till flödet mellan moder- och dotterbolag samt (3) omständigheter 

relaterade till karakteristik hos moderbolaget. Indelningen i de tre kategorierna sker efter hur 

faktorerna påverkar dotterbolagets anpassning. Dessa benämns senare som hypotes 3-14.  

Den första gruppen (hypotes 3-8) inbegriper karaktäristiska drag hos dotterbolaget såsom 

livslängd, etableringsmetod, storlek, beroendegrad av lokala resurser, påverkan från facklig 

verksamhet och påverkan från lokala institutioner. Den andra gruppen (hypotes 9-11) 

behandlar flödet mellan moder- och dotterbolag, här avses omfattningen av svensk personal, 

beroende av kunskapsresurser från moderbolaget samt graden av kommunikation mellan 

moder- och dotterbolag. Slutligen behandlas karaktäristiska drag hos moderbolaget (hypotes 

12 och 13), då representerat av moderbolagets internationella erfarenhet samt övervakning 

och kontroll av dotterbolaget. En illustration görs nedan för att tydliggöra de kontextuella 

faktorerna.  
 

 
Figur 1.1: Illustration av de tre grupperna av kontextuella faktorer (Källa: författarna) 
 

Fortsättningsvis, de uppställda hypoteserna redogör för hur de respektive kontextuella 

faktorerna antas påverka kärnvärdena, det vill säga de olika HRM praxis som utövas hos 

                                                 
1 Budhwar (2000) 
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dotterbolagen. För att förtydliga så kan en kontextuell faktor, exempelvis hur länge 

dotterbolaget verkat på den utländska marknaden, påverka graden av anpassning vad avser 

hur dotterbolagen utövar sin HRM praxis. Detta då de under en längre eller kortare tid blivit 

utsatta för påverkan från den lokala miljön. Detta är dock bara en av de totalt 11 kontextuella 

faktorerna. De övriga beräknas också land för land för att undersöka om antagandena som är 

gjorda i undersökningen, det vill säga hypoteserna, är korrekta. Denna analys sker då alltså 

utifrån de resultat som insamlats via enkäten vad avser kärnvärdena (HRM praxis) och övriga 

självständiga värdena (kontextuella faktorer).  

 

Vidare, den statistiska prövningen av dessa kontextuella faktorer sker i två steg. Initialt 

genomförs beräkningar genom en linjär regression där fokus hamnar på linjens lutning då 

denna visar hur kraften påverkar den lokala anpassningsgraden. Här kan lutningen antingen 

vara positiv eller negativ där den positiva således ger en högre grad av anpassning och en 

negativ lutning visar på en lägre grad av anpassning med ett högre värde på den kontextuella 

faktorn. I de fall då tendensen varit mycket svag så har linjens riktningskoefficient studerats. 

Fortsättningsvis jämförs regressionslinjen sedan med förväntad påverkan, det som 

hypotiserats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 1.1: Exempel över regressionslinjer. Den vänstra visar en positiv påverkan och den högra visar en 
negativ påverkan. (Källa: författarna) 
 

Avslutningsvis så blir nästa steg att göra ett ANOVA-test. Detta för att undersöka 

sambandgraden mellan den undersökta kontextuella faktorn och graden av lokal anpassning 

(kärnvärdet). Fortsättningsvis prövas det om det finns en statistisk signifikans i 

påverkansriktningen. Detta för att veta om det givna resultatet har reliabilitet.  
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3 Teoretisk Referensram samt hypoteser 
 

Detta kapitel innehåller en presentation av de hypoteser som ligger till grund för den statistiska undersökningen. 
Fortsättningsvis är dessa kopplade till redan skriven teori och forskning för att på detta sätt motivera de 
ställningstaganden som görs. 

 

3.1 Inledning  

Hypotes nummer ett kan ses som själva utgångspunkten för undersökningen. Det är den som 

testas och sedan analyseras statistiskt med resultaten från de övriga hypoteserna som 

förklaringsfaktorer. Med andra ord så kommer resultatet från undersökningen via denna 

huvudhypotes att besvara om det finns en tendens till lokal anpassning vad avser HRM praxis. 

 

3.2 Hypotes 1 - Anpassningsgrad 
 
Generellt kommer dotterbolagens HRM praxis att mer likna den som praktiseras lokalt än den 
som tillämpas i moderbolaget.  
 
 
När man undersöker vilka krafter som formar HRM praxis i multinationella företag och 

vidare i vilken grad dessa anpassar sig till den lokala strukturen så ser man främst till två 

formande faktorer.1 Dessa indelas i inre och yttre omständigheter där de inre kommer genom 

påverkan från moderbolaget då denne strävar efter en inre konsistens och struktur. Yttre 

påverkan sker bland annat genom lagar och regleringar på lokal nivå, så kallad tvingande 

isomorfism. Vidare så finns det troligen incitament att konkurrera på den lokala 

arbetsmarknaden vilket medför att den inre strukturen och förmånssystemet måste anpassas 

till att efterlikna den lokala strukturen. Den press som företag har att passa in i den miljön där 

de verkar leder vanligtvis till att den generella strukturen som finns i moderbolaget frångås. I 

vilken grad företagets struktur förändras styrs av beroendet av lokala resurser, 

etableringsform, i vilken grad dotterbolaget/subdivisionen kommunicerar med moderbolaget 

och i vilken utsträckning personal från moderbolagslandet verkar inom dotterbolaget. Alla 

dessa faktorer och den påverkan som sker i värdlandet leder antingen separat eller i 

kombination till en förändring vad avser hur dotterbolaget utformar sin HRM policy.  

 

 

                                                 
1 Evans, Paul & Peter Lorange (1989) 
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3.2.1 Influenser på HRM  

Philip M. Rosenzweig och Nitin Nohria genomförde 1994 en studie av HRM praxis i 

dotterbolag verksamma i USA. Undersökningen studerade i vilken utsträckning dessa 

dotterbolags HRM följer lokala praxis och om den skiljer sig från moderbolagets. Man 

identifierade ett antal faktorer som påtagligt påverkar likheten till lokala praxis. Dessa är 

etableringsmetod, graden av behov av lokala resurser, närvaro av ”hemlands personal” och 

graden av kommunikation med moderbolaget. Deras studie visade på en lokal anpassning och 

även på skillnader mellan företag från olika nationer vilket påvisar influenser från hemlands 

kulturen. Fortsättningsvis såg man att multinationella företag är uppbyggda av olika praxis 

inom organisationen vilka formas och påverkas av isomorfism till den lokala miljön och 

kravet att behålla intern struktur.  

3.2.2 Grundläggande forskning, isomorfism   

Mycket forskning har gjorts på företags anpassning till den lokala omgivningen. Några av de 

mer erkända och som är värda att nämna är Meyer & Rowan. Dessa forskare lade grunden till 

isomorfismen som behandlar anpassningen till omgivningen. De menar att organisationers 

strukturer uppstår som reflexioner av formella institutionella regler.1 Genom att anpassa sig 

efter dessa skapas en legitimitet för organisationen, resurser införskaffas lättare, stabilitet 

uppnås och man ökar chanserna till överlevnad. De organisationer vars struktur blir 

isomorfisk med den institutionella miljöns minskar den interna koordinationen och kontrollen 

i syfte att uppnå legitimitet. Strukturer särkopplas från varandra och från pågående aktiviteter. 

I utbyte mot koordination, undersökning/kontroll och utvärdering tas förtroende och ”god tro” 

in.  

 

Efter att Meyer & Rowan hade lagt grunden till forskningen så har deras idéer utvecklats och 

omformats. Genom att byta analysnivå från den enskilda organisationen mot att studera så 

kallade organisatoriska fält så söker DiMaggio & Powell bygga vidare på deras tidigare 

forskning. De menar att organisationer inom samma organisatoriska fält tenderar att bli 

alltmer lika varandra.2 Vidare så utvecklar DiMaggio och Powell likformighetsprocessen och 

delar fortsättningsvis in den i tre olika isomorfiska processer. 

 
 

                                                 
1 Meyer & Rowan (1977) 
2 DiMaggio & Powell (1983) 
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3.2.2.1 Tvingande isomorfism 

Den första kallas tvingande isomorfism och uppstår när organisationen utsätts för ett tryck 

från en aktör som är starkare än de själva. Detta kan ske genom lagar och regleringar (ex. 

statliga) som styr företagens verksamhetsmiljö. Det kan även uppstå ett informellt tryck från 

andra organisationer, vilka man har ett beroende till, och ur sociala förväntningar i den 

rådande kultur man verkar i. Detta informella tryck på förändring hamnar i konflikt med 

företagets tekniska aktiviteter och kontroll av verksamhetens viktiga resurser. Det vill säga 

vissa förändringar i organisationer uppstår som ett direkt svar på landets lagar och regleringar 

och vissa som svar på omgivningens tryck. Denna form grundas således på ett 

beroendeförhållande. 
 

3.2.2.2 Mimetisk isomorfism 

Den andra är så kallad mimetisk isomorfism och den är ett resultat av osäkerhetshantering. 

Denna osäkerhet kan uppstå till exempel då samband mellan orsak och verkan är oklara och i 

stället för att använda stora resurser löser man detta genom att härma/ta efter andra 

framgångsrika organisationer.  
 

3.2.2.3 Normativ isomorfism 

Normativ isomorfism kopplas till professionalisering. Företagen anställer i större utsträckning 

personal med professionell utbildning. Dessa likformar sina respektive organisationer och 

genom nätverk behålls likheten och idéer sprids inom gruppen. Dessa idéer sprids sedan 

vidare inom deras organisationer. 
 

3.3 Hypotes 2 - Kärnvärden 
 

Den andra hypotesen berör de kärnvärden som använts för att mäta graden av anpassning till 

den lokala miljön, vad avser HRM praxis.  
 

HRM praxis tenderar att omformas efter lokala praxis i följande ordning, startar med den som 
mest liknar lokal praxis. (1)ledighet (2)förmåner (3)könsfördelning (4)utbildning 
(5)ledningsbonus (6)delaktighet 
 

Walton and Lawrence1 identifierade fyra betydelsefulla HRM policy områden; 

rekryteringsprocessen och utvecklingen av de anställda, belöningssystem, här då inklusive 

kompensation och förmåner och mekanismer som påverkar de anställda såsom delaktighet, 

                                                 
1 Walton & Lawrence (1985) 
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arbetsrutiner, och arbetsorganisationen. Rosenzweig and Nohria1 expanderade dessa i sin 

forskning till sex olika HRM praxis; (1) ledighet (2) förmåner, (3) könsfördelning, (4) 

utbildning, (5) ledningsbonus och (6) delaktighet. En sak som Rosenzweig and Nohrias studie 

påvisade var att exempelvis svenska dotterbolag har en tendens att anpassa sig till lokala 

praxis enligt den ordningen. Vidare så kan integrationen av HRM in i företagets strategi och 

utvecklingen av HRM hanteringen från personal specialister ut mot områdescheferna har 

medfört att de sistnämnda fått större ansvar över HR relaterade frågor. Eftersom dessa 

områdeschefer arbetar ”på plats” så bidrar detta till att även de influeras av den lokala 

kulturen vilket i sin tur medför en högre möjlig grad av anpassning efter lokal praxis. 

Slutligen, en annan faktor som påverkar är att eftersom dessa områdeschefer verkar på den 

lokala marknaden så vet de också sannolikt vad som eftertraktas på denna vilket också bidrar 

till en högre möjlig grad av anpassning2. 

3.3.1 Ledighet 

Eftersom vi antar att större delen av arbetskraften kommer att rekryteras lokalt så kommer 

också praxis relaterat till (betald) ledighet att vara mer likt lokal sedvänja. Detta är även något 

som den lokala fackföreningsverksamheten kommer att övervaka. I Sverige så har vi relativt 

hög grad av betald ledighet, särskilt vid en jämförelse med de länder som undersöks i denna 

studie. Dock så kan det anses att den arbetskraft som härrör från moderbolagets hemland till 

viss del är förväntade att anpassa sig efter de praxis som råder lokalt. Detta medför att denna 

arbetskraft kommer att ha åtminstone så mycket betald ledighet som den övriga lokala 

arbetskraften. Vidare så kan en slutsats också dras att den lokala arbetskraften inte kommer att 

få åtnjuta den generellt högre graden av ledighet som finns i Sverige, om det frångår lokal 

praxis. Detta då det inte finns någon ekonomisk logik i ett sådant förfarande.  

3.3.2 Förmåner 

Liknande argument kan göras här som görs i ovanstående punkt. Dock tillkommer vissa 

undantag; exempelvis så kommer det multinationella företaget ha incitament att bibehålla en 

intern struktur vad avser långsiktiga förmåner såsom pensioner och avgångsvederlag. 
 

                                                 
1 Rosenzweig & Nohria (1994) 
2 Brewster & Larsen (1992); Guest (1987); Schuler (1992) 
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3.3.3 Könsfördelning 

Moderbolagets policy påverkar sådant som rekrytering av personer i ledande positioner, hur 

rekryteringen av kvinnor sker i denna process, dock kan det antas att dotterbolagen generellt 

kommer att anpassa sig efter lokal praxis vad gäller könsfördelningen. 

3.3.4 Utbildning 

För att det multinationella bolaget ska kunna konkurrera lokalt så måste nivån av utbildning 

vara åtminstone av samma standard som den lokala praxisen. Vidare bör ett multinationellt 

företag idag satsa på att skapa en lärande organisation för att kunna svara på och vidare 

uppskatta framtida förändringar i den lokala miljön. För att göra detta så krävs det utbildning 

av personal1. I sin tur leder detta till att en organisation ständigt måste utvecklas, anpassa sig 

och förändras för att ha möjligheten att konkurrera och i slutänden överleva2. Då personalen i 

sig kan ses som en kärnresurs så måste företaget skapa en attraktiv organisation som drar till 

sig kompetent personal. Dagens utveckling på arbetsmarknaden har lett till en större variation 

vad avser anställningsförhållanden. Bolagen måste skapa en arbetsmiljö där personalen 

känner att de utvecklas och känner utmaning, även i de fall där anställningsförhållandet 

bygger på ett transaktions kontrakt. I det senare fallet för att den anställde ska känna att denne 

berikas med kunskap som denne kan ta med sig till nästa arbetsplats3. Slutligen, alla dessa 

påverkansfaktorer leder till att det finns ett incitament som påvisar högre grad av anpassning 

vad avser utbildning och HRM praxis relaterat till detta.  

3.3.5 Ledningsbonus 

Det multinationella företaget antas i lägre grad än tidigare nämnda faktorer anpassa sig efter 

lokala praxis gällande ledningsbonus system. Moderbolaget vill i högre utsträckning försöka 

hålla en intern likhet vad gäller kompensering av personer i högre ledande positioner. 

Personer i ledningspositioner skickas troligtvis i högre utsträckning till dotterbolag vilket 

kräver en intern kontinuitet för att undvika osäkerhet för dessa. När man anställer personal i 

ledande positioner med lokal anknytning kommer en praxis mer lik den lokala antagligen vara 

fallet. 

                                                 
1 Tjopenkhama & Wogrum (1996) 
2 Pate, Martin, McGoldrick (2003) 
3 Guest & Davey (1996) 
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3.3.6 Delaktighet 

Detta område är det man kan förvänta sig den lägsta graden av lokal anpassning. Detta då 

företagsstrategi och resursallokering är viktigt för företaget i sin helhet. Moderbolaget 

kommer således ha en stor vilja att påverka detta då för att inhämta resurser nödvändiga för 

organisationen i sin helhet samt för att vidare bibehålla en gemensam strategi i syfte att uppnå 

organisationens mål. 

3.3.7 Operationalisering  

Alla dessa sex HRM värden kommer att undersökas på samma sätt. De testas på en femgradig 

skala där vi först jämför dessa värden utifrån den praxis som gäller på hemma marknaden och 

sedan den generella  praxis som råder på den lokala marknaden. Här får respondenten göra en 

uppskattning och sedan välja ett av svarsalternativen, mycket mindre, mindre, lika, mer och 

mycket mer beroende på vart deras HRM praxis ligger i jämförelse med den lokal respektive 

moderbolagets praxis.    
 

3.4 Hypotes 3-8, faktorer som är relaterade till graden av lokal förankring 
 

3.4.1 Hypotes 3 - Etableringsmetod 
 

Likhet till lokal HRM praxis är större för förvärvade dotterbolag än för dotterbolag som 
startats från grunden och genom så kallad ”brownfield”. 
 

Dotterbolag som startas på en utländsk marknad tenderar att startas antingen genom uppköp 

eller genom ”greenfield”, där ett företag startas från grunden. Vad avser den sistnämnda 

metoden så är detta ett starkt alternativ då många företag vill att dotterbolaget till så stor del 

som möjligt ska efterlikna moderbolaget1. Det finns alltid en risk att självständiga bolag 

behåller viss likhet till lokal praxis om de köps upp av moderbolaget i ett senare skede. Här är 

den initiala strategin mycket viktig för att företagets interna företagsstruktur och organisation 

skall kunna föras över till det uppköpta bolaget2. Vidare styr det initiala tillvägagångssättet 

inte bara över organisationens utveckling utan också över dess grad av aktivitet3. Slutligen så 

kan det göras ett antagande att ett dotterbolag som startats och byggts upp som en avbild av 

                                                 
1 Brooke & Remmers, (1970); Bartlett & Ghoshal, (1989) 
2 Stinchcombe (1965) 
3 Hannan & Freeman (1977), (1984) 
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moderbolaget kommer att ha större kraft att stå i mot influenser från lokal praxis och således 

kunna behålla den interna företagsstrukturen många år framöver. 

Meyer and Estrin1 beskriver vidare en tredje form av upprättande av dotterbolag, den så 

kallade brownfield metoden. Kort kan denna beskrivas som en hybrid av de två tidigare 

nämnda metoderna. Valet av strategi beror på vilka resurser som finns på den aktuella 

marknaden, inom det egna företaget och i det tänkta objektet. Denna är enligt dessa lämplig 

då man går in på en outvecklad marknad där imperfektioner finns. Man kombinerar de 

resurser som finns inom det egna företaget och det uppköpta företaget. Vidare används det 

kunnande som finns i moderbolaget  och man genomför strukturförändringar i det uppköpta 

företaget. Det upphandlande företaget är dominerande i denna process, då man införskaffat 

”resurserna” genomförs integrationen av det uppköpta företaget in i det multinationella 

affärsföretagets struktur. Framgången på denna integration är beroende av tre saker. Det 

upphandlande företagets erfarenhet av sådana processer påverka för det första. Det andra är 

hur väl de två enheterna passar ihop innan köpet. Dels ur strategisk synvinkel och dels ur 

organisationens synvinkel. De olika nationella kulturer är det tredje som måste tas in i 

analysen. Desto större skillnad och mindre kunskap om kulturen desto svårare blir 

kommunikationen med motparten.  

 
3.4.1.1 Operationalisering  

Denna hypotes delas in i fyra möjliga svarsalternativ; förvärv, start från grunden, 

”brownfield” och ett sista alternativ ”annan metod” i vilken respondenten själv kan beskriva 

metoden för hur dotterbolaget startats. 

3.4.2 Hypotes 4 - Livslängd 

 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterad till livslängd på dotterbolaget. 
 
Effekten av de intryck som gjorts från moderbolaget gällande dessa praxis, även om de initialt 

är starka, kan förväntas att försvagas över tiden och dotterbolagen således tenderar att i större 

och större utsträckning anpassas efter den lokal miljön2. Ett förhållande mellan ålder och 

likhet till den lokala miljön kan därför antas.  
 

3.4.2.1 Operationalisering 

Denna fråga delas in i fyra olika kategorier gällande dotterbolagets ålder; 0-2 år, 3-5 år, 6-9 år 

                                                 
1 Meyer & Estrin (2001) 
2 Budhwar (2000) 
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och 10 år eller äldre. Denna skala ger möjligheten att analysera inverkan åldern på 

dotterbolaget har på graden av anpassning. 
 

3.4.3 Hypotes 5 - Storlek 
 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterad till storleken på dotterbolaget. 
 
Effekterna av storleken på dotterbolaget och vilken inverkan denna har på anpassningen av 

HRM praxis är något oklar. Å ena sidan kan stora dotterbolag, givet deras resurser, ha en 

större förmåga att stå emot trycket från den lokala miljön. Å andra sidan kan stora dotterbolag 

vara i en situation där man har ett större beroende till lokala resurser och personal från den 

lokala miljön vilket sätter dom under ett högre tryck att anpassa sig efter lokal praxis. 

Om man studerar företagets storlek och inverkan denna har på HRM praxis så tenderar ett 

större företag ha större möjlighet att påverka valet att ha en avdelning specialiserad inom 

området. Vidare påverkar också vilket ansvar som läggs på avdelningen samt graden av 

specialisering på den1. Därför görs ett antagande att ett större dotterbolag tenderar att 

efterlikna den lokala sedvanan vad avser hur man applicerar HRM inom organisationen2.  
 

3.4.3.1 Operationalisering  

Hypotesen operationaliseras genom att mäta antalet anställda på en tregradig skala från; 1-

100, 101-1000 till fler än 1000 anställda.  
 

3.4.4 Hypotes 6 - Beroendegrad, lokala resurser 
 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterad till dotterbolagets beroende av lokala 
resurser (inputs). 

 
Dotterbolag kan inhämta resurser såsom råmateriel och halvfabrikat både från moderbolaget 

och från den lokala miljön. Om dotterbolaget har ett stort beroende av tillgångar från den 

lokala miljön så kan ett antagande göras om en högre grad av lokal anpassning till HRM 

praxis3. Detta stöds också vidare av den så kallade systemmodellen samt teorin kring denna. 

Den påvisar att en organisation som verkar i ett öppet system måste arbetar tätt samman med 

den lokala miljön för att säkra nödvändiga resurser för att överleva i längden4. 

 
                                                 
1 Shaw, Tang, Fisher & Kirkbride (1993) 
2 Budhwar (2000) 
3 Hannon, Huang & Jaw (1995) 
4 Katz & Kahn (1978); Yuchtman & Seashore (1967) 
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3.4.4.1 Operationalisering  

Detta kommer att mätas på en femgradig skala med alternativ från, hög grad av oberoende, 

oberoende, mittvärde, beroende och slutligen hög grad av beroende av lokala resurser.  
 

3.4.5 Hypotes 7 - Påverkan från facklig verksamhet 

 
Likhet till lokal HRM praxis är större för dotterbolag med lokal fackföreningsverksamhet. 
 

Ett av de institutionella trycken kommer från lokala fackföreningar. Som exempel kan här 

nämnas påverkan från facket vid val av personal, löner, arbetstider och dylikt1. Detta är 

troligtvis ett av de starkare influenserna vad avser tryck från institutioner. Dotterbolag med 

stark lokal facklig närvaro kommer hypotetiskt uppvisa en HRM praxis lik, eller identisk, till 

den som finns i den lokala miljön. 
 

3.4.5.1 Operationalisering  

Denna hypotes operationaliseras som uppskattad nivå av påverkan från lokal facklig 

verksamhet på dotterbolaget. Följande femgradiga skala används för att mäta detta tryck; 

inget tryck-, svagt-, mittvärde, högt- och väldigt högt tryck.  

 

3.4.6 Hypotes 8 - Påverkan från lokala institutioner 
 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterad till graden av tryck på dotterbolaget från 
lokala institutioner. 
 
Dotterbolags HRM praxis kan påverkas av en rad olika lokala institutioner utöver facklig 

verksamhet. Detta inkluderar lokala och statliga institutioner, handelsorganisationer, 

konsumentgrupper och andra samhällsorganisationer. Kraven som ställs från dessa generar ett 

tryck att anpassa sig efter olika uppställda anspråk. Ett högt sådant tryck skulle då kunna antas 

påtvinga en större anpassning efter den lokala sedvanan vad avser vad som är bruklig HRM 

praxis2.  
 

3.4.6.1 Operationalisering 

Trycket på dotterbolaget från motsvarande institutioner mäts på en femgradig skala graderad 

från ingen-, svag-, neutral-, stark- till väldigt stark påverkan.  

                                                 
1 Mabon (1995) 
2 Meyer & Rowan (1983) 
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3.5 Hypotes 9-11 Faktorer relaterade till flödet mellan moder- och 
dotterbolag 

 

3.5.1 Hypotes 9 - Påverkan från svensk personal i dotterbolaget 
 
Likhet till lokal HRM praxis är negativt relaterad till graden av storlek på personal från 
moderbolagets hemland.  
 
 
Personal i dotterbolag inom multinationella företag utgörs ofta av personer från värdlandet i 

kombination med personer från moderbolagslandet. Personer från moderbolagslandet tar med 

sig delar av hemlandets kultur med sig till dotterbolaget1 och introducerar dessa drag i 

dotterbolaget. Hypotetiskt betyder detta att större andel hemlandspersonal närvarande i 

dotterbolaget ju högre grad av likhet till moderbolagslandet. Detta innebär således också att ju 

lägre grad av, eller helt frånvaro från, hemlandspersonal ju större likhet till den lokala miljön.  

 

3.5.1.1 Operationalisering 

Denna hypotes operationaliseras genom en uppskattning av andel personer från Sverige i 

dotterbolaget. Detta mätt på ledningsnivå. Indelningen sker på en femgradig skala: 0-5%, 6-

10%, 11-25%, 26-50%  och mer än 50%.  

 

3.5.2 Hypotes 10 - Beroendegrad, kunskapsresurser från moderbolaget 
 
Likhet till lokal HRM praxis är negativt relaterat till graden av beroende från moderbolaget i 
form av teknik och kunskapsresurser. 
 

Dotterbolag kan ha mer eller mindre grad av beroende av kunskapsresurser från 

moderbolaget. Den kärnkunskap som finns hos moderbolaget vad avser kunnande om 

processhantering, produktkunnande och management styrning förmedlas ofta i större eller 

mindre grad till dotterbolaget. Dock förekommer det att dotterbolagen är självgående vad  

avser ovannämnda kunskapsfaktorer. Ett antagande kan göras att en högre grad av beroende 

av dessa kunskapsresurser knyter dotterbolaget närmare moderbolaget. Detta medför att det 

blir en negativ effekt vad avser anpassningen till lokal HRM praxis. Å andra sidan blir 

                                                 
1 Edstrom & Galbraith (1977); Lincoln, Olson & Hanada (1978) 
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effekten av en lägre grad av beroende till moderbolaget gällande sådana kunskapsresurser att 

dotterbolaget kan förväntas få en positiv effekt vad avser anpassningen1. 
 

3.5.2.1 Operationalisering 

Operationaliseringen sker genom att dotterbolagets beroendegrad till moderbolaget mäts inom 

tre kunskapskategorier; kunskap om produkthantering, kunskap om processhantering och 

slutligen kunskap om management styrning. Detta mäts på en femgradig skala från; i hög grad 

oberoende, oberoende, neutral, beroende och i hög grad beroende.  

 

3.5.3 Hypotes 11 - Grad av kommunikation; moderbolag - dotterbolag  
 
Likheten till lokal HRM praxis är negativt relaterad till graden av kommunikation mellan 
anställda i moder- och dotterbolag. 
 

Dagens teknologiska avancemang har på flera sätt underlättat för företag att elektroniskt 

fjärrstyra och få tillträde till exempelvis resurser var som helst i världen utan att på något sätt 

fysiskt flytta företaget2. Detta ökar också den potentiella koordinationen av verksamheten 

trots dessa fysiska avstånd3. Denna utveckling har medfört att det idag existerar en större 

möjlighet att hålla en hög kommunikationsfrekvens mellan olika delar i ett bolag. En högre 

grad av förbindelse mellan ett svenskt moderbolag och ett utlandsbaserat dotterbolag 

resulterar till att det reella avståndet mellan dessa minskar och moderbolaget får i sin tur 

större influens över dotterbolaget. Dessa faktorer sammantagna leder till att det kan antas att 

en högre grad av kommunikation kommer leda till att dotterbolaget kommer ha en HRM 

praxis mer likt moderbolagets. Slutligen kan det antas att ett utlandsbaserat dotterbolag med 

låg kommunikationsfrekvens med moderbolaget har en större lokal anpassning4.  

 

3.5.3.1 Operationalisering 

Graden av kommunikation mellan dotter- och moderbolaget mäts på en femgradig skala från; 

dagligen, ett par gånger per vecka, en gång per vecka till ett par gånger per månad eller mer 

sällan. 

                                                 
1 Gupta & Govindarjan (1991) 
2 Srilata & Manrakhan (2001) 
3 Alison & Deckop (2001) 
4 Bartlett & Ghoshal (1989) 
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3.6 Hypotes 12 och 13, omständigheter relaterade till karakteristik hos 
moderbolaget  

 

3.6.1 Hypotes 12 – Internationell erfarenhet 
 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterat till graden av internationell erfarenhet inom 
moderbolaget. 
 
Ett multinationellt företag som startar ett dotterbolag utomland kan initialt försöka att kopiera 

den praxis som är gällande inom moderbolaget. Detta är en vanlig metod hos bolag som 

etablerar sig i ett område eller land där de inte har någon tidigare erfarenhet. Denna 

kopieringsmetod är således ett sätt att bemöta en upplevd osäkerhet1. Detta stöds också vidare 

av annan forskning som antyder att ett företag med en större erfarenhet av internationell 

verksamhet uppvisar en större flexibilitet vad gäller anpassning av sin organisatoriska 

struktur2. Hypotesen bygger således på dessa ovanstående teorier vilket medför att det kan 

antas att dotterbolaget får en större acceptans från moderbolaget och således anpassar sig efter 

den lokala miljön för att kunna konkurrera och i förlängningen överleva.  

 

3.6.1.1 Operationalisering 

Denna hypotes operationaliseras som procentandelen av det multinationella företagets totala 

försäljning som omfattas av försäljning utanför Sverige, det vill säga genom export eller 

verksamhet utanför Sverige. Följande femgradiga skala används; 0-14%, 15-35%, 36-50%, 

51-75% mer än 75%.  

 

3.6.2 Hypotes 13 – Övervakning och kontroll 
 
Likhet till lokal HRM praxis är negativt relaterat till graden av grundlig kontroll av 

dotterbolaget från moderbolaget. 

 

Graden av kontroll som moderbolagen utövar över sina dotterbolag skiljer sig från 

organisation till organisation. Anledningarna till att ett moderbolag bedriver exempelvis en 

kontrollstrategi kan vara att de vill ha ett större inflytande över beslutfattandeprocessen inom 

dotterbolaget. Ofta då inom områden såsom företagsstrategi, marknadsföring, forskning & 

                                                 
1 Bartlett & Ghoshal (1989) 
2 Stopford & Wells (1972) 
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utveckling, finansiell kontroll och HR. Om dotterbolaget har en stor frihet att styra över dessa 

beslut kan det antas att det öppnar för en större grad av anpassning efter den lokala miljön då 

dotterbolaget kan bestämma sin struktur och beslutfattandeprocess fritt. Å andra sidan kan det 

då antas att en högre grad av kontroll från moderbolaget ger en lägre anpassningsgrad till den 

lokala miljön då det ger ett mindre spelrum för dotterbolaget att agera självständigt1.  

 

3.6.2.1 Operationalisering 

Moderbolagets kontroll över dotterbolaget mäts i fem funktionsområden; marknadsföring, 

företags strategi, forskning & utveckling, finansiell kontroll och ”human resources”. Skalan 

löper från; ingen-, svag-, ”neutral”-, hög- till mycket hög grad av kontroll. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Egelhoff (1988) 
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4 Resultat och analys 
 

Detta kapitel innehåller de statistiska beräkningarna som gjorts på den insamlade informationen. Dessa kopplas 
sedan till de hypoteser som undersökningen är uppbyggd på. För att öka förståelsen presenteras detta i 
kombination med en analys. Detta sker stegvis för att öka tydligheten vad avser varje delmoment. 

 
 

4.1 Kärnvärden 
 
Efter att informationen insamlats och strukturerats så är första steget att bereda för 

omvandlingen av data till beräkning av kärnvärdena efter den modell som presenterats i 

metodavsnittet. De sex kärnvärdena och deras resultat fördelat över de två länderna 

presenteras övergripande i tabellen nedan: 

 
 Antal (N) Japan P Antal (N) Kina p 

Betald ledighet       
Skillnad från moderbolag 22 2,05  23 2,13  

Skillnad från lokal 22 -1,14  23 -1,17  
  0,91 0.01  0,96 0.01 

Förmåner       

Skillnad från moderbolag 22 1,77  23 2,30  
Skillnad från lokal 22 -1,41  23 -1,35  

  0,36 0.073  0,96 0.01 

Könsfördelning       
Skillnad från moderbolag 22 1,82  23 1,83  

Skillnad från lokal 22 -1,91  23 -1,39  

  -0,09 0.648  0,43 0.01 

Utbildning       
Skillnad från moderbolag 22 1,32  23 1,52  

Skillnad från lokal 22 -1,64  23 -1,70  

  -0,32 0.069  -0,17 0.328 

Ledningsbonus       

Skillnad från moderbolag 22 1,14  23 1,35  
Skillnad från lokal 22 -1,77  23 -1,43  

  -0,64 0.01  -0,09 0.426 

Delaktighet       
Skillnad från moderbolag 22 1,32  23 1,74  

Skillnad från lokal 22 -1,68  23 -1,39  

  -0,36 0.017  0,35 0.043 

       

Genomsnittlig HRM       
Skillnad från moderbolag 22 1,57  23 1,81  

Skillnad från lokal 22 -1,59  23 -1,41  
  -0,02 0.781  0,41 0.01 

          
       

Tabell 3.1: Övergripande presentation av anpassning vad avser kärnvärden. (Källa: författarna) 
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Som tidigare nämnts representerar ett positivt värde en tendens till anpassning mot lokala 

praxis. Det negativa värdet representerar då i sin tur en tendens mot en bibehållen intern 

struktur det vill säga en efter moderbolagets praxis.  

 

4.2 Stegvis genomgång av resultat 

Här behandlas först de olika kärnvärdena separat för att ge en tydligare presentation av 

resultatet kopplat till en analys. Detta för att slutligen studera helheten och vidare besvara om 

det finns en tendens till lokal anpassning. Här bör också poängteras; om läsaren vill ha en 

precis överblick över svarsfördelningen på frågorna relaterade till kärnvärdena hänvisas denne 

till bilaga 7.4 samt 7.5. 
 

4.2.1 Betald ledighet 

Resultat: Vad avser detta kärnvärde så är tendensen snarlik för de båda 

undersökningsländerna. Resultatet påvisar tydligt en lokal anpassning vad avser den betalda 

ledigheten. Detta stöds med ett värde på 0.91 (p<0.01) för Japan och 0.96 (p<0.01) för Kina. 

Med andra ord sa har detta resultat har en mycket hög signifikans för båda länderna.   

 

Analys: Som förväntat visar undersökningen på en stor anpassning vad avser detta kärnvärde 

både för Japan och Kina. Respondenterna har med andra ord övergripande svarat att de har 

mindre eller mycket mindre betald ledighet än vad som är brukligt i det svenska 

moderbolaget. Vidare har respondenterna genomgående också svarat att den betalda 

ledigheten är ”samma” som den lokal sedvanan. Förklaringsfaktorerna bakom detta resultat 

kan ligga i att företagen ofta inte vill ge mer betald ledighet än vad som är absolut nödvändigt, 

detta vore ekonomiskt ologiskt. Vidare, då ett svenskt bolag sänder över personal i ledande 

position från ett moderbolag till ett dotterbolag så ligger syftet antagligen i att dessa ska 

uppfylla en viss nyckelroll vad avser exempelvis styrande och kontroll av verksamheten under 

en förutbestämd tidsperiod. Fortsättningsvis finns det sannolikt tydliga ramar som styr 

utformandet av arbetsfunktionen. En annan faktor är också den lägre nivån av betald ledighet 

som vedertaget råder i Asien. Undersökningen visar att de svenska dotterbolagen främst 

består av lokalt rekryterad personal på alla nivåer. Dock särskilt inom de som inte inbegriper 

ledning och styrning. Detta gäller för båda undersökningsländerna Japan och Kina. Svensk 

personal kan då tvingas indirekt in i de lokala arbetsförhållandena. Både genom att de är 

direkt involverade i själva processen eller att de har någon övervakande och styrande funktion 



 39

vilket medför att det finns någon form av medverkandekrav. Detta kan då med de andra 

faktorerna leda till att de på ett eller annat sätt hamnar närmare den lokala praxisen vad avser 

den betalda ledigheten.  
 

4.2.2 Förmåner 

Resultat: Tendensen för detta kärnvärde är att det föreligger en anpassning lokalt. Detta då för 

de båda undersökningsländerna, dock är anpassningen större hos svenska dotterbolag i Kina 

med ett värde på 0.96 (p<0.01) i jämförelse med Japan som har ett värde på 0.36 (p<0.1). 

Resultatet har även här en hög signifikans.  

 

Analys: Detta kärnvärde följer som sagt också förväntat resultat, det vill säga att 

förmånsnivån som de anställda svenskarna åtnjuter på dotterbolaget är mer likt vad som är 

brukligt på lokal nivå än det som praktiseras på moderbolaget i Sverige. Detta gäller då för de 

båda undersökningsländerna. De bakomliggande faktorerna till resultatet på detta kärnvärde 

bygger sannolikt på ungefärligen samma faktorer som antas påverka nivån av betald ledighet. 

Företag har självklara incitament att ha en så låg personalomkostnadsnivå som möjligt. 

Vidare påverkar sannolikt också den höga nivån av lokalt rekryterad personal det uppbyggda 

förmånssystemet. Slutligen kan det också antas att vissa förmåner som är lokalt typiska för 

det svenska moderbolaget ej medföljer till det land där dotterbolaget är etablerat. Här menas 

då mer kortsiktiga förmåner. Förmåner som sträcker sig över längre tid såsom pensioner och 

avgångsvederlag kan antas vara konstanta, detta gäller då främst den svenska personal som är 

stationerad i värdlandet.  
 

4.2.3 Könsfördelning 

Resultat: I Japan påvisar företagen en svag tendens mot en bibehållen moderbolagsstruktur 

vad avser antal kvinnor inom organisationen, detta med ett värde på –0.09 (p=0.648) och är 

inte statistiskt säkerställt. Dotterbolagen i Kina har å andra sidan en relativt stark tendens mot 

en anpassning till de lokala förhållandena i landet, detta med ett värde på 0.43 (p<0.01) med 

en hög signifikans. 

 
Analys: I Japan påvisar resultatet en tendens till bibehållen moderbolagsstruktur vad avser 

förhållningssättet till könsfördelningen på dotterbolaget. Dock är detta ej statistiskt 

säkerhetsställt. Därför kan det vara svårt att analysera värdet, särskilt som tendensen är 

mycket svag. Kinas resultat som har en hög signifikans samt en stark tendens i resultatet kan 
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därför anses vara mer värdefullt att analysera. Den förklaringsfaktor som är mest trolig är den 

som nämnts till viss del i analysen av de tidigare kärnvärdena, nämligen den höga nivån av 

lokal rekrytering. Denna undersökning har visat att detta är något som är vanligt 

förekommande. En följdverkan kan således bli att andelen kvinnor på arbetsplatsen följer det 

lokala mönstret.   
 

4.2.4 Utbildning 

Resultat: Tendensen påvisar att det inte finns någon anpassning till den lokala sedvanan vad 

avser utbildning hos de svenska dotterbolagen i de båda undersökningsländerna. Detta tyder 

således på en bibehållen intern struktur. Värdet för Kina är –0.17 (p<0.5) och är inte statistiskt 

säkerställt. Värdet i Japan ligger på –0.32 (p<0.1) och visar signifikans. 

 

Analys: Att resultatet påvisar en tendens som är mottsatt den som varit förväntad och 

hypotiserats visar att det råder en högre utbildningsnivå samt frekvens i Sverige mot den som 

är för handen i de undersökta länderna; Japan och Kina. Resultatet visar också att detta är 

något som de tar med sig till dotterbolaget då en högre nivå av fortbildning påvisats mot 

lokalt. Detta kan tänkas ha sin förklaring i att en stor andel av de företag som undersökts har 

en relativt stor internationell erfarenhet. Exempelvis så har ungefär hälften av de undersökta 

företagen i Kina över 75% av sin totala försäljning utanför hemlandet Sverige. Detta kan 

tänkas medföra att många av företagen har en hög medvetenhet om vikten av att skapa ett 

systematiskt fortbildande inom organisationen för att konkurrera internationellt.  
 

4.2.5 Ledningsbonus 

Resultat: Vad avser detta kärnvärde så  påvisas en tendens mot en bibehållen praxis gentemot 

moderbolaget hos dotterbolagen i de båda undersökningsländerna. Dock är trenden starkare i 

Japan med värdet –0.64 (p<0.01) än det värdet som återfinns i Kina –0.09 (p<0.5). Vidare är 

också värdet i Japan statistiskt säkerställt till skillnad från värdet som påvisas i Kina.   

 

Analys: Här gjordes antagandet att praxis kring ledningsbonus skulle ha en svag anpassning 

till lokal sedvana. Dock antogs det att det skulle finnas en viss anpassning. Det inhämtade 

resultatet visar också på den minsta skillnaden från vad som är brukligt hos moderbolaget. 

Detta är tydligt när man studerar de båda undersökningsländerna tillsammans. Dock är det 

särskilt tydligt i Japan där HRM värdet är 1.14 vad gäller skillnad från moderbolag. Som 
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tidigare nämnts i metodavsnittet så motsvarar värdet 1 (etta) ett identiskt förhållande till 

moderbolaget. Förklaringsfaktorerna ligger troligen i att moderbolaget vill i hög grad försöka 

hålla en intern likhet vad gäller kompensering av personer i ledande positioner, bland annat 

för att skapa en trygghet vid utlandsposteringar. 
 

4.2.6 Delaktighet 

Resultat: Vad gäller kärnvärdet delaktighet så skiljer sig resultatet sig åt mellan de olika 

undersökningsländerna. Resultatet hämtat från svenska dotterbolag i Japan  påvisar en tendens 

mot en bibehållen moderbolagsstruktur med ett värde på –0.36 (p<0.02). Resultaten från 

dotterbolagen i Kina visar å andra sidan på en tendens mot en anpassning till den lokala 

praxisen vad avser delaktighet. Detta med ett värde på 0.35 (p<0.05). Resultaten från båda 

länderna är då statistiskt säkerställda.  

 

Analys: Den upplevda nivån av delaktighet hos den svenska personalen i de utlandsbaserade 

dotterbolagen skiljer sig åt mellan de två olika undersökningsländerna. Att dotterbolagen i 

Japan generellt bibehåller samma struktur som hos moderbolaget vad avser strategier för 

inhämtandet av resurser kan bero på att det finns en likhet mellan de ekonomiska systemen i 

Japan och Sverige. Detta kan medföra att det är lättare att implementera de övergripande 

strategierna från Sverige till Japan och de dotterbolag som är etablerade där, varför då 

delaktigheten (möjlighet att påverka utformandet av strategier) i denna processen blir lägre i 

Japan. Undersökningen visar också att det finns ett moderat tryck på dotterbolagen i Japan 

från lokala institutioner och statliga förordningar. Detta bör medföra att det finns större 

spelrum för moderbolaget att styra strategiutformningen i just detta undersökningsland, därav 

det negativa värdet som resultatet påvisat. Kina påvisar till skillnad mot Japan en tendens till 

lokal anpassning. Detta betyder således att man lokalt har ett större inflytande över de 

verksamhetsstrategier som läggs upp. En påverkansfaktor kan vara den stora skillnaden 

mellan Sveriges och Kinas politiska och ekonomiska system. Vidare finns sannolikt 

förklaringar att finna i att det finns ett relativt stort tryck på dotterbolagen från lokala 

institutioner och statliga förordningar i Kina. Något som undersökningen påvisat. Här då ett 

klart större tryck än det som finns i undersökningslandet Japan. Detta kan medföra att det är 

svårare för det svenska moderbolaget att genomföra sina strategier då det kan finnas vissa 

lokala hinder för dess genomförande. Allt detta sammantaget skapar då självklart en mer 

komplex situation i Kina.  
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4.2.7 Genomsnittlig HRM 

Resultat: Snittvärdet för de sex olika kärnvärdena visar på den genomsnittliga 

anpassningsgraden hos dotterbolagen i de aktuella länderna. För företagen i Japan så visar 

undersökningen ett genomsnittligt värde på –0.02 (p<0.8). Detta negativa värde skulle kunna 

påvisa en bibehållen struktur efter moderbolaget vad avser de sex kärnvärdena dock bör det 

påpekas att resultatet inte kan ses som statistiskt signifikant. För dotterbolagen i Kina visar 

undersökningen på ett positivt genomsnittligt värde; 0.41 (p<0.01) och påvisar därmed en 

genomsnittlig lokal anpassning. Undersökningslandet Kina uppvisar också en statistisk 

signifikans till skillnad mot Japan. Slutligen påvisade resultatet en annorlunda följdordning 

vad avser i vilken ordning kärnvärdena omformas mot lokal HRM praxis, det vill säga hur 

kraftfullt värdena tenderar att påverkas mot en lokal anpassning. Detta gäller då för båda 

undersökningsländerna. Nedan följer en uppställning över i vilken ordning påverkan skett: 

 

 Japan Kina 
   
Betald ledighet 1 1 
   
Förmåner 2 2 
   
Könsfördelning 3 3 
   
Utbildning 4 6 
   
Ledningsbonus 6 5 
   
Delaktighet 5 4 

       

Tabell 4.1: Ordning  i vilken kärnvärdena tenderar att anpassa sig mot lokal praxis i denna undersökning. 
(Källa: författarna) 

 

 

Analys: Undersökningen bygger på ett flertal teorier som behandlar multinationella företags 

lokala anpassning på en utländsk marknad. Vidare har de uppställda hypoteserna byggt på de 

tankar som härrör kring tidigare samt mer aktuell forskning. Även om flera teorier berörts så 

har utgångspunkten legat i den forskning som berör isomorfism och företags tendens att 

anpassa sig i en främmande miljö för att på sådant sätt skapa en större möjlighet att 

konkurrera samt överleva. Denna undersökning visar att det finns en sådan tendens dock med 

vissa avvikelser. Dessa ligger först och främst i att det i Japan uppvisas en svag bibehållen 

moderbolagsstruktur vad avser utformandet av genomsnittlig HRM. Detta är då en naturlig 

följd av att de enskilda kärnvärdena i Japan uppvisar en övervägande negativ tendens. Här bör 

återigen påpekas att Japans genomsnittliga HRM värde ej är signifikant. För det andra, så 
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påvisar denna undersökning att det finns en åtskillnad i vilken ordning och styrka kärnvärdena 

påverkas. Det vill säga hur respondenterna har upplevt distansen från moderbolaget samt 

anpassningen till övrig lokal praxis vad avser dessa värden. Det sistnämnda gäller både 

mellan länderna samt mot vad tidigare forskning har förevisat. Allt detta sammantaget bidrar 

således till att det finns en skillnad mot den forskning som presenterats av Rosenzweig och 

Nohria, det vill säga den som legat till grund för hypotesutformningen kring kärnvärdena. 

Följdeffekten blir således att de antaganden som gjorts i H2 förkastas trots att Kina uppvisar 

ett förväntat resultat, en genomsnittlig anpassning. Detta då vissa enskilda kärnvärden 

uppvisar en bibehållen struktur mot moderbolaget, något som inte antagits.  

4.3 Kontextuella faktorer  

Då resultatet utifrån de grundläggande sex kärnvärdena är sammanställt och analyserat så är 

nästa steg att studera påverkansfaktorerna, de så kallade kontextuella faktorerna. Detta för att 

undersöka och eventuellt förklara om dessa påverkar anpassningen. Nedan presenteras en 

sammanställning av de faktorer som undersökts utifrån de uppställda hypoteserna. För en mer 

exakt överblick över svarsfördelningen på frågorna relaterade till de kontextuella faktorerna 

så hänvisas läsaren till bilaga 7.4 samt 7.5.   

 
 

 
Förväntad 
påverkan 

Påverkan 
Japan 

Signifikans 
ANOVA 

Påverkan 
Kina 

Signifikans 
ANOVA 

Grad av lokal förankring       
      
H3:  Etableringsmetod Positiv Positiv 0,68 Positiv 0,01* 
H4:  Livslängd Positiv Positiv 0,68 Positiv 0,08+ 
H5:  Storlek Positiv Positiv 0,86 Negativ 0,96 
H6:  Beroendegrad, lokala resurser Positiv Positiv 0,44 Positiv 0,91 
H7:  Påverkan från facklig verksamhet Positiv Positiv 0,97 Positiv 0,92 
H8:  Påverkan från lokala institutioner Positiv Positiv 0,91 Positiv 0,77 
      
Flöde mellan Moder- och dotterbolag      
      
H9:  Påverkan från svensk personal Negativ Negativ 0,21 Positiv 0,22 
H10: Beroendegrad, kunskapsresurser Negativ Positiv 0,04** Negativ 0,08+ 
H11: Grad av kommunikation Negativ Negativ 0,80 Positiv 0,01* 
      
Karakteristik moderbolag      
      
H12: Internationell erfarenhet Positiv Negativ 0,02** Positiv 0,25 
H13: Övervakning och kontroll Negativ Positiv 0,45 Positiv 0,98 
      

 

         *   p<0.01           Tabell 5.1: Övergripande presentation av de kontextuella faktorerna (Källa: författarna) 
         ** p<0.05 
         +   p<0.1 
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4.3.1 Grad av lokal förankring (H3-H8) 

Resultat: Samtliga av dessa krafter visar en tendens till påverkan i positiv riktning vad avser 

dotterbolagen i Japan, det vill säga att de inverkar som förväntat. Dock så uppvisar ingen av 

de undersökta påverkansfaktorerna någon statistisk signifikans. De undersökta företagen i 

Kina visar även samma tendens bortsett från påverkan från storleken på dotterbolaget som 

visar en negativ påverkan. Vidare uppvisar faktorerna även här en avsaknad av statistisk 

signifikans. Detta gäller samtliga faktorer förutom dotterbolagens etableringsmetod i 

värdlandet; H3 (p<0.01) samt inverkan på hur länge företagen varit etablerade i Kina; H4 

(p<0.1).  

 

Analys: Resultatet har följt en förväntad positiv påverkan för H3-H8 vad gäller Japan. Trots 

att det finns en avsaknad av statistisk signifikans så kan det ändå antagas att det finns en viss 

trend som visar att dessa kontextuella faktorer kan tänkas påverka hur HRM praxis utformas i 

detta aktuella undersökningsland. Kina följer samma trend, dock med undantaget påverkan 

från dotterbolagets storlek där en motsatt effekt påvisats. Det som vidare kan ses som en 

tydlig påverkan mot en lokal anpassning är i vilken form etableringen av dotterbolaget skett. 

Fortsättningsvis ses även samma effekt från hur länge dotterbolaget verkat i Kina. Påverkan 

från ett lokalt resursberoende, facklig verksamhet samt lokala institutioner har eventuellt en 

viss influens på graden av anpassning vad avser utformandet av HRM praxis.   

Något som här kan anses mycket intressant och därför bör beröras är det mönster som 

framkommer när man studerar påverkan från lokala institutioner djupare samt endast ser till 

påverkan från lokala och statliga institutioner. Respondenterna i Kina uppger i 

undersökningen att de upplever ett större tryck från dessa institutioner än vad som är fallet 

hos respondenterna i Japan. Detta är en mycket viktig faktor då en statlig påverkan i stor 

omfattning lägger grunden för vad som är möjligt eller inte möjligt vad gäller företagens 

verksamhet. (se bilaga 7.10 samt 7.11) 
 

4.3.2 Flöde mellan moder- och dotterbolag (H9-H11) 

Resultat: Vad avser de undersökta faktorerna som är relaterade till flödet mellan 

moderbolaget och dotterbolaget så påvisar resultatet från företagen i Japan en förutspådd 

tendens för påverkan från svensk personal; H9 samt graden av kommunikation; H11. Vad 

avser påverkan från beroendegraden av kunskapsresurser från moderbolaget; H10 så uppvisar 

företagen i Japan dock en motsatt förväntat effekt, det vill säga en positiv påverkan. H10 
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(p<0.05) är också den enda av dessa påverkansfaktorer som är statistiskt säkerställd hos 

undersökningslandet Japan. Vad avser företagen i Kina så uppvisar påverkansfaktorerna ett 

helt omvänt resultat mot Japan, det vill säga positivt för både H9 och H11 där den förväntade 

effekten var negativ. Av dessa två påverkansfaktorer var H11 (p<0.01) statistiskt säkerställd, 

något som inte kan sägas om H9. Vidare påvisades en negativ påverkan på H10 något som 

också överstämmer med förväntad påverkan, denna hypotes var slutligen statistiskt säkerställd 

med ett värde på p<0.1.  

 

Analys: Det mest intressanta och anmärkningsvärda vad avser dessa kontextuella faktorer är 

att de uppvisar en totalt motsatt påverkan mellan de två undersökningsländerna. Japan påvisar 

en negativ påverkan i anpassningsgrad vad avser inverkan från svensk personal samt graden 

av kommunikation på ledningsnivå. Detta skulle med andra ord visa att de japanska företagen 

som består av större del svenskar samt har en frekvent kommunikation med moderbolaget 

uppvisar en lägre lokal anpassningsgrad, detta ligger i linje med vad som hypotiserats. 

Resultatet vad avser dotterbolagets kunskapsberoende från moderbolaget är något 

konfunderande. Här uppvisas tydligt att om dotterbolaget är i hög grad beroende av 

moderbolaget för att inhämta kunskap om processhantering, produktkunnande och 

management styrning så leder detta till att bolaget får en högre anpassningsgrad till lokal 

HRM praxis. Detta resultat kan kännas något ologiskt då detta bör vara en faktor som gör att 

dotterbolaget bibehåller moderbolagets struktur och förhållningssätt. Går vi sedan vidare till 

Kinas så visar detta undersökningsland som tidigare nämnt ett motsatt resultat mot Japan. Om 

ett dotterbolag har hög andel svenskar samt hög kommunikationsfrekvens med moderbolaget 

så uppvisas en tendens till lokal anpassning, något som klart går i mot det förväntade. Vidare 

så visar undersökningen att ett högre beroendet vad avser kunskapsresurser ger en lägre grad 

av anpassning. Detta resultat kan då anses vara mer troligt. För att hitta en förklaringsfaktor 

till Kinas resultat så görs här ett antagande. Detta antagande bygger på att det kan finnas en 

strategi att söka anpassa sig till den mer komplexa miljön i detta land. Detta skulle då 

föranleda att den svenska personalen (särskilt då på ledningsnivå) blir en faktor som påverkar 

mot en lokal anpassning då detta är själva syftet. Alltså, högre andel personal från det svenska 

moderbolaget ger en högre lokal anpassning vad avser hur HRM praxis är utformat. Vidare 

skulle det också förklara varför en högre grad av kommunikation ger en högre lokal 

anpassning. Beroendet av kunskapsresurser har då en förväntad effekt, det vill säga en negativ 

då en anpassningsstrategi bör bygga på att särkoppla det övergripande systemet från det 

lokala.  
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4.3.3 Karakteristik moderbolag (H12 och H13) 

Resultat: Denna underkategori behandlar internationell erfarenhet; H12 samt övervakning och 

kontroll från moderbolaget; H13. De värden som är hämtade från undersökningslandet Japan 

visar på en omvänd resultat mot förväntad effekt, det vill säga en negativ påverkan från H12 

samt en positiv påverkan från H13. Av dessa två hypoteser finns en statistisk signifikans hos 

den ena; H12 (p<0.05). För undersökningslandet Kina visar undersökningen att H12 följer 

den förväntade effekten med en positiv påverkan. Dock visar H13 i Kina, precis som i Japan 

på en positiv påverkan i motstats till vad som förväntats. Slutligen, inga av Kinas resultat 

visar på någon statistisk signifikans vad avser dessa kontextuella faktorer.  

 

Analys: Återigen uppvisar undersökningslandet Japan upp ett något oväntat resultat. Det hade 

gjorts ett antagande i undersökningen att en högre grad av internationell erfarenhet skulle leda 

till en större acceptans från moderbolaget. Det antogs vidare i undersökningen att detta då 

skulle leda till att dessa då lättare skulle anpassa sig efter den lokala miljön. Detta för att 

kunna konkurrera och i förlängningen överleva. Dock uppvisar resultaten från Japan att om 

det multinationella företaget har en stor internationell erfarenhet så leder detta till en lägre 

benägenhet att anpassa sig efter lokal praxis. Det kan vara svårt att hitta en förklaringsfaktor 

till detta beteende, särskilt då detta beteende går i mot tidigare teori på området. Nästa faktor 

som berör Japan, det vill säga övervakning och kontroll går också i mot vad som är förväntat. 

Här visar resultatet att en högre grad av övervakning och kontroll från moderbolaget skulle 

leda till att de svenska dotterbolagen i Japan lättare anpassar sig till den lokala praxisen vad 

avser HRM. Dock görs inte någon djupare analys göras av denna faktor då resultatet visat att 

inverkan är osäker. Om vi går vidare till analysen av resultaten hämtade från 

undersökningslandet Kina så uppvisas en positiv påverkan från de två kontextuella faktorerna. 

Med detta menas att om det multinationella företaget har stor internationell erfarenhet så leder 

detta till att dotterbolaget är mer öppet för att anpassa sig till den lokala miljön. Vad avser 

övervakning och kontroll så påvisar Kina liksom Japan på att en hög grad av kontroll från 

moderbolaget leder till en större anpassning. Denna inverkan är också här osäker. Om vi går 

vidare och använder även samma antagande som gjordes på de föregående kontextuella 

faktorerna (flöde mellan moder- och dotterbolag) så kan vi finna en spekulativ förklaring till 

de resultat som återfinns i undersökningslandet Kina. Om vi även här antar att det finns en 

strategi att söka anpassning i den mer komplexa miljön i Kina så kan detta förklara först då att 

den internationella erfarenheten bidrar till en anpassning. Undersökningen visar också på att 

respondenterna i Kina till övervägande del har svarat att det multinationella företaget till 
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vilket dotterbolaget tillhör har en hög grad av internationell erfarenhet samt att denna är högre 

än motsvarande i undersökningslandet Japan. Vidare bör också påpekas när detta antagande 

om en anpassningsstrategi görs, att övervakningen och kontrollen från moderbolaget påverkar 

anpassningen i en positiv riktning, det vill säga mot en lokal anpassning vad avser bland annat 

hur HRM strategierna är upplagda.  

4.4 Summering kontextuella faktorer  

Initialt bör sägas att flera av de undersökta faktorerna endast påvisat en tendens på en 

inverkan på hur HRM praxis utformas för båda undersökningsländerna. Om vi ser till Japans 

värden så följer detta undersökningsland förväntad påverkan vad avser de hypoteser som 

berör graden av lokal förankring. Dessa följer också de teorier som presenterats i 

teoriavsnittet. Om vi går vidare till de faktorer som berör flödet mellan moder- och 

dotterbolag samt karakteristik moderbolag så uppvisas ett flertal motsägelsefulla resultat där 

vissa går i mot redan etablerad teori medan vissa följer denna. Om vi fortsätter till att 

summera Kinas resultat samt analys så ser vi att påverkan från de kontextuella faktorer som 

berör graden av lokal förankring följer förväntad påverkan i samtliga fall förutom faktorn 

storlek. Således följer dessa faktorer i huvuddrag den etablerade teori som tidigare 

presenterats. Vidare, flödet mellan moder- och dotterbolag samt karakteristik moderbolag 

visar samma otydlighet vad avser koppling mellan resultat och teori som påvisats i 

undersökningslandet Japan. Dock menas inte här att påverkan är lika hos de två olika 

länderna. Då de uppställda hypoteserna bland annat bygger på att det ska finnas en större 

tendens till lokal anpassning i Asienregionen så leder detta sammantaget till att samtliga 

hypoteser som berör de kontextuella faktorerna förkastas. Motiveringen till detta ligger i en 

avsaknad av signifikans samt skillnader mellan vissa kontextuella faktorer. Det går med andra 

ord inte att anta att det finns en generell och allmänverkande påverkan i den undersökta 

regionen, det vill säga Östasien.   
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4.5 Avslutning resultat och analys 

Då det nu utförts en genomgående analys av de resultat som framkommit i undersökningen 

blir då denna avslutande del på detta kapitel att beröra hypotesen (H1). Denna har i 

teoriavsnittet beskrivits som den huvudhypotes som undersökningen utgått ifrån och lyder: 
 

Generellt kommer dotterbolagens HRM praxis att mer likna den som praktiseras lokalt än den 
som tillämpas i moderbolaget.  
 

För att svara på denna huvudhypotes och vad som påverkar denna så ställdes en rad hypoteser 

upp. Dessa behandlade sex stycken kärnvärden (H2) samt ett antal kontextuella faktorer (H3-

H13). Resultatet har påvisat att dessa uppställda hypoteser ej kan accepteras. Detta är också 

fallet med H1 då det ej i de två undersökta fallen samt i sin helhet kunnat fastsällas en 

generell anpassning till lokal HRM praxis.   
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5 Slutsatser 
 

I detta kapitel dras slutsatser av studiens mest centrala resultat vilka bygger på den tidigare utförda analysen. 
Här sker sedermera en koppling till studiens syfte. Vidare följer förslag till fortsatt forskning samt avslutningsvis 
en kritisk granskning av undersökningen. 

 
 

5.1 Slutsats 

Tidigare forskning som gjordes i mitten av 1990-talet på dotterbolags anpassning i den 

Nordamerikanska regionen påvisade att det fanns en tendens hos bolag att anpassa sin HRM 

praxis till lokala normer då de verkar i en främmande miljö, detta utifrån en rad uppställda 

påverkansfaktorer. Vidare antyder senare forskning att anpassningskravet är ännu större i 

Asienregionen.  

 

Denna studie inleddes främst då det fanns ett intresse av att undersöka de ovanstående 

teorierna samt de påverkansfaktorer och krafter som verkar mot anpassning. Vidare 

undersöktes det om denna forskning hade giltig validitet samt om denna kan implementeras 

på svenska multinationella företags dotterbolag i den Östasiatiska regionen.  

 

Denna undersökning har påvisat att det inte går att finna ett särskilt mönster hur HRM praxis 

anpassas och i vilken ordning detta sker hos kärnvärdena. Här frångår dessa resultat således 

tidigare forskning. Vidare frångår denna studie även tidigare forskning vad avser de 

kontextuella faktorerna, detta då det här har påvisats att det endast i vissa fall finns en 

gemensam tendens på en inverkan på hur HRM praxis utformas. Detta medför att i sin tur att 

det sekundära syftet är uppfyllt då denna studie visat att den Östasiatiska regionen skiljer sig 

avsevärt ifrån den Nordamerikanska vad avser hur yttre faktorer påverkar anpassning. Detta är 

särskilt intressant då forskning påvisats ett än större anpassningskrav i den Asiatiska regionen.  

 

Studiens primära syfte att studera de krafter som formar HRM praxis hos de dotterbolag i den 

Östasiatiska regionen kan anses vara uppfyllt då dessa granskats ingående. Förklaringar till 

studiens mest centrala resultat kan dras ur de sakförhållanden som påvisats i resultat och 

analys avsnittet. De primära faktorer som i denna studie kan anses påverka det framtagna 

resultatet presenteras i punktform nedan.  
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 Förklaringen till den iakttagna avvikelsen mellan undersökningsländernas antas i 

denna undersökning ha sin grund i skillnader i politiska och ekonomiska system. Ett 

högre tryck från lokala institutioner på företagen existerar i Kina vilket således tvingar 

företagen att anpassa sin praxis i högre utsträckning än vad som är fallet i Japan. 

 

 En faktor som antas påverka graden av anpassning är nivån av internationell 

erfarenhet. Bolag etablerade i Kina uppvisar en större sådan erfarenhet. Forskning 

visar att detta innebär en större möjlighet att särkoppla de olika organisationerna, 

vilket medför en större anpassning efter lokal miljö. Detta är dock något som bör 

studeras vidare.  

 

 Vad avser kärnvärdena så har studien påvisat en tydlig tendens. De multinationella 

företagen anpassar sig efter den lokala praxisen när detta är kostnadseffektivt. Vidare 

anställer man i stor utsträckning lokalt vilket medför en liknande ersättnings- och 

förmånsform. En sådan strategi kan kännas naturlig då dessa kostnader blir lägre än 

vad som hade varit en motsvarande utgift i Sverige. En slutsats som kan dras av detta 

beteende är att de ekonomiska krafterna är starkare än de som verkar för en intern 

bibehållen struktur.  

 

 Förhållanden som berör de kontextuella faktorerna och deras inverkan har tidigare 

diskuterats. Dock bör osäkerheten i deras påverkansriktning ytterligare beröras. Den 

gemensamma riktning som framkommit i denna studie vad avser dessa medverkande 

krafter är att etableringsmetod, livslängd, lokalt resursberoende, påverkan från facklig 

verksamhet samt lokala institutioner tenderar att påverka anpassningen. De skillnader 

som finns mellan de två undersökningsländerna vad gäller de övriga icke nämnda 

faktorerna leder till att det inte går att förutsäga hur dessa krafter påverkar generellt.  

 

 
 
Som en avslutande slutsats kan här nämnas att företag som planerar att etablera ett dotterbolag 

i den aktuella regionen bör beakta de faktorer som påverkar anpassningen, oavsett dess 

riktning. Detta för att skapa medvetenhet om hur dessa krafter kan inverka på verksamheten 

då en sådan kunskap kan ge ökade möjligheter för strategiska val samt utformning av 

organisationen.  
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har påvisat att det är svårt att se ett tydligt mönster, dels om en lokal anpassning 

finns och dels hur yttre krafter påverkar dotterbolagen i regionen. Detta till trots att forskning 

antytt att det bör finnas ett starkt krav på anpassning i området. Ett naturligt steg vore då att 

undersöka om det otydliga resultat som framkommit endast gäller svenska dotterbolag eller 

om det kan vara en allmänt gällande realitet. Här skulle även en studie kunna göras om det 

finns skillnader mellan olika typer av verksamheter. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka hur svenska bolag påverkas i andra regioner. Andra områden som kan anses vara 

intressanta att studera utifrån undersökningens resultat presenteras fortsättningsvis nedan: 
 

 Det bör undersökas om de bakomliggande faktorerna i de fall där det påvisats en lokal 

anpassning beror på en påtvingad anpassning eller om detta är ett medvetet strategiskt 

val.  
 

 Undersökningen har även visat tendenser på att bolagens internationella erfarenhet har 

olika påverkan beroende på vart etableringen skett. Är detta också en följd av en 

strategi som är beroende av förutsättningarna i det enskilda landet? 
 

 Det har visat sig tydligt att det i undersökningsländerna förekommer en hög grad av 

lokal rekrytering. Är detta en följd av att de ekonomiska incitamenten är starkare än 

viljan att bibehålla sin struktur?  
 

 Denna studie har fokuserat på human resource management praxis och faktorer som 

kan påverka en eventuell anpassning av dess utformning på en främmande marknad. 

Intressant vore att studera hur andra funktioner påverkas vid en utlandsetablering.   
 

 Teori har visat att HRM har utvecklats till att bli en viktig del av företags 

helhetsstrategi. Detta då ett genomtänkt sådant förhållningssätt ofta leder till högre 

prestation inom organisationen eftersom goda arbetsförhållanden lockar till sig 

kompetent personal. Frågan man måste ställa sig är; har företagen frångått en sådan 

strategi i de undersökta länderna eller har en sådan strategi aldrig funnits vad avser 

vissa policys?  

 

Avslutningsvis bör det således påpekas att det finns mycket som återstår att göras på 

forskningsområdet. 
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5.3 Kritisk granskning 

Problemet med denna studie har legat i insamlandet av data från respondenter. Främst vad 

avser att finna personer som haft kännedom om strukturer och policys i både dotter- och 

moderbolag. Vidare har även tekniska svårigheter förvärrat problematiken då många av de 

utskick som gjordes ej nådde den tilltänkta respondenten. Följden av detta blev att den totala 

populationen blev mindre än förväntat samt att ett undersökningsland föll bort. Detta kan 

tänkas ha inverkat på det slutgiltiga resultatet. Främst då att studien inte fått den tänkta 

helhetsbild som initialt var avsikten samt att tendenserna eventuellt kunde blivit tydligare. 

Som undersökningen ser ut i sin slutliga form så är det som påvisats i vissa fall uppbyggt på ej 

säkerhetsställda resultat. Fortsätter vi att diskutera populationen så ser vi också en frånvaro 

från storbolag vilket vidare kan inverka på intrycket i stort.   

 

Under arbetets gång har även förståelse om HRM och viss komplex teori kring denna utökats. 

Med denna ökade förståelse skulle kompletterande frågor kunnat ställas, vilket skulle kunnat 

förbättra kvalitén på undersökningen. 

 
Med ovanstående kritik sammantaget så kan det anses att denna studie ej är fullständigt 

reliabel. Med detta menas inte att hela undersökningen bör negligeras den kan ge en viss 

fingervisning om situation i det regionala området vad avser svenska dotterbolags anpassning 

till lokal HRM praxis. 
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7 Bilagor 
 

Detta avsnitt består av övrig information samt de bakomliggande statistiska beräkningarna. Denna information 
förpassades hit för att öka den övergripande förståelsen i uppsatsen samt för att skapa en tydligare struktur.   

 

7.1 Introduktionsbrev  
 
To whom it may concern, 
 
The person answering this survey should be someone who has experience and/or is familiar with the 
Human Resource Management policies at the Swedish parent company.  
 
Earlier studies done in the U.S. have shown that affiliates show an adaptation to local environment 
regarding Human Recourse Management. Recent studies have shown that there is even a greater 
pressure to adapt to local environment in Eastern Asian countries. We are studying this phenomenon 
on Swedish parent companies and their affiliates in China, Japan and the republic of Korea.  
 
With this study we hope to help companies understand and better control their established affiliates 
and also give a broader understanding of the possibilities and threats in the process of establishing a 
new affiliate in this region. 
 
We recognize that your time is very valuable, that is why we would be very grateful if you could give 
us the (approximately) five minutes it takes to answer this survey.  
 
Click Here to take the survey: 
<SURVEY_LINK> 
 
 
Best regards 
 
Carl-Gustav Gullstrand 
Michael Hansen 
 
Graduate students, international business & economics   
 
Sodertorn University College, Stockholm, Sweden 
 
 
If you have any questions or if you are interested in the results from this survey, please contact us on 
country@gmail.com. 
 
The information gathered in this survey will only be used in our master thesis and no company names will be displayed. This means of 
course that your answers will be anonymous and will only be viewed by the researchers. 
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7.2 Presentation av hypoteserna 
 
 
H:1 - Anpassningsgrad 
Generellt kommer dotterbolagens HRM praxis att mer likna den som praktiseras lokalt än den som tillämpas i 
moderbolaget.  
 
H:2 - Kärnvärden 
HRM praxis tenderar att omformas efter lokala praxis i följande ordning, startar med den som mest liknar lokal 
praxis. (1)ledighet (2)förmåner (3)könsfördelning (4)utbildning (5)ledningsbonus (6)delaktighet 
 
H:3 - Etableringsmetod 
Likhet till lokal HRM praxis är större för förvärvade dotterbolag än för dotterbolag som startats från grunden och 
genom så kallad ”brownfield”. 
 
H: 4 - Livslängd 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterad till livslängd på dotterbolaget. 
 
H: 5 - Storlek 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterad till storleken på dotterbolaget. 
 
H: 6 - Beroendegrad, lokala resurser 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterad till dotterbolagets beroende av lokala resurser (inputs). 
 
H: 7 - Påverkan från facklig verksamhet 
Likhet till lokal HRM praxis är större för dotterbolag med lokal fackföreningsverksamhet. 
 
H:8 - Påverkan från lokala institutioner 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterad till graden av tryck på dotterbolaget från lokala institutioner. 
 
H:9 - Påverkan från svensk personal i dotterbolaget 
Likhet till lokal HRM praxis är negativt relaterad till graden av storlek på personal från moderbolagets hemland. 
 
H:10 - Beroendegrad, kunskapsresurser från moderbolaget 
Likhet till lokal HRM praxis är negativt relaterat till graden av beroende från moderbolaget i form av teknik och 
kunskapsresurser. 
 
H:11 - Grad av kommunikation; moderbolag - dotterbolag 
Likheten till lokal HRM praxis är negativt relaterad till graden av kommunikation mellan anställda i moder- och 
dotterbolag. 
 
H:12 – Internationell erfarenhet 
Likhet till lokal HRM praxis är positivt relaterat till graden av internationell erfarenhet inom moderbolaget. 
 
H:13 – Övervakning och kontroll 
Likhet till lokal HRM praxis är negativt relaterat till graden av grundlig kontroll av dotterbolaget från 
moderbolaget. 
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7.3 Frågeformulär 
 
 
Location of the affiliate? 
• China 
• Japan 
• Republic of Korea 
 
 
Method of founding? 
• Acquisition 
• Brownfield (Acquisition with major structural changes) 
• Greenfield (Founded by the parent) 
 
 
Age of the affiliate? 
• 0-2 year/s 
• 3-5 years 
• 6-9 years 
• >10 years 
 
 
Number of employees in the affiliate? 
• 1-100 
• 101-1000 
• >1000 
 
 
Estimate the number of host country expatriates (Sweden) that are represented in the following department 
levels: 

 0-5% 6-10% 11-25% 26-50% >50% 
Management � � � � � 

Middle-management � � � � � 
Other employees � � � � � 

 
 
Estimate the percentage of the multinational company’s total sales that comes from outside Sweden. 
• 0-14% 
• 15-35% 
• 36-50% 
• 51-75% 
• >75% 
 
 
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of paid time off? 

 Much less Less Same More Much more
Compared to parent practice? � � � � � 
Compared to local practice? � � � � � 
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How do you estimate the affiliates practice regarding the level of benefits?   
 Much less Less Same More Much more

Compared to parent practice? � � � � � 
Compared to local practice? � � � � � 

 
 
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of gender composition? (Number of female 
employees)   

 Much less Less Same More Much more
Compared to parent practice? � � � � � 
Compared to local practice? � � � � � 

 
 
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of training?   

 Much less Less Same More Much more
Compared to parent practice? � � � � � 
Compared to local practice? � � � � � 

 
 
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of executive bonus? 

 Much less Less Same More Much more
Compared to parent practice? � � � � � 
Compared to local practice? � � � � � 

 
 
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of participation?   

 Much less Less Same More Much more
Compared to parent practice? � � � � � 
Compared to local practice? � � � � � 

 
Estimate the affiliates dependence upon local inputs (i.e. raw materials, intermediate parts) 
• Highly independent 
• Independent 
• Intermediate 
• Dependent 
• Highly dependent 
 
 
 
Estimate and rate the affiliates dependence on the parent company in the following areas: 

 Highly 
independent

Independent intermediate Dependent Highly 
dependent 

Product know-how � � � � � 
Process know-how � � � � � 

Managerial know-how � � � � � 
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Estimate the level of influence from local union representation. 
• No influence 
• Weak 
• Moderate 
• High 
• Very High 
 
 
Estimate the level of influence on the affiliate from: 

 No influence Weak Moderate High Very High 
Local institutions, government regulations (other than 

unions) � � � � � 
Trade associations � � � � � 

Consumer interest groups and other community 
organizations � � � � � 

 
 
Estimate the communication frequency between the affiliate and the parent company on a managerial level. 
• On an every day basis 
• A couple of times/week 
• Once a week 
• A couple of times/month 
• More rarely 
 
 
Estimate the level of parent control over the affiliate in the following areas: 

 None Weak Moderate High Very High 
Marketing � � � � � 

Corporate Strategy � � � � � 
R&D � � � � � 

Financial Control � � � � � 
Human Resources � � � � � 
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7.4 Svarsrapport (Japan) 
 
Q1       
Location of the affiliate?   
 China 0 0% 
 Japan 22 100% 
 Republic of Korea 0 0% 
Total   22   
    
Q2       
Method of founding?   
 Acquisition 2 9% 
 Brownfield (Acquisition with major structural changes) 6 27% 
 Greenfield (Founded by the parent) 14 64% 
 Other 0 0% 
Total   22   
    
Q4       
Age of the affiliate?   
 0-2 year/s 8 37% 
 3-5 years 4 18% 
 6-9 years 4 18% 
 >10 years 6 27% 
Total   22   
    
Q5       
Number of employees in the affiliate?   
 1-100 20 91% 
 101-1000 2 9% 
 >1000 0 0% 
Total   22   
    
Q6       
Estimate the number of host country expatriates (Sweden) that are    
represented in the following department levels:   
Management    
 0-5% 12 55% 
 6-10% 2 9% 
 11-25% 0 0% 
 26-50% 4 18% 
 >50% 4 18% 
Total   22   
    
Middle-management   
 0-5% 22 100% 
 6-10% 0 0% 
 11-25% 0 0% 
 26-50% 0 0% 
 >50% 0 0% 
Total   22   
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Other employees    
 0-5% 21 95% 
 6-10% 0 0% 
 11-25% 0 0% 
 26-50% 0 0% 
 >50% 1 5% 
Total   22   
    
Q7       
Estimate the percentage of the multinational company’s total    
sales that comes from outside Sweden.   
 0-14% 4 25% 
 15-35% 2 8% 
 36-50% 0 0% 
 51-75% 12 50% 
 >75% 4 17% 
Total   22   
    
Q8       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of paid time off? 
Compared to parent practice?   
 Much less 7 32% 
 Less 7 32% 
 Same 6 27% 
 More 2 9% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
    
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 0 0% 
 Same 19 82% 
 More 3 18% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
Q9       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of benefits?    
Compared to parent practice?   
 Much less 3 14% 
 Less 9 41% 
 Same 8 36% 
 More 2 9% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 2 9% 
 Same 13 59% 
 More 7 32% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
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Q10       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of gender    
composition? (Number of female employees)    
Compared to parent practice?   
 Much less 6 27% 
 Less 6 27% 
 Same 10 46% 
 More 0 0% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
    
Compared to local practice?   
 Much less 2 9% 
 Less 6 27% 
 Same 4 18% 
 More 10 46% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
Q11       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of training?    
Compared to parent practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 4 18% 
 Same 15 68% 
 More 3 14% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
    
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 0 0% 
 Same 10 45% 
 More 10 45% 
 Much more 2 9% 
Total   22   
Q12       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of executive bonus? 
Compared to parent practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 3 14% 
 Same 19 86% 
 More 0 0% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 11 50% 
 Same 5 23% 
 More 6 27% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
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Q13       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of participation?   
Compared to parent practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 2 9% 
 Same 15 68% 
 More 5 23% 
 Much more 0 0% 
Total   22   
    
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 0 0% 
 Same 9 41% 
 More 11 50% 
 Much more 2 9% 
Total   22   
    
Q14       
    
Estimate the affiliates dependence upon local inputs (i.e. raw materials, intermediate parts) 
 Highly independent 6 28% 
 Independent 4 18% 
 intermediate 8 37% 
 Dependent 4 18% 
 Highly dependent 0 0% 
Total   22   
    
Q15       
Estimate and rate the affiliates dependence on the parent company in the following areas: 
Product know-how   
 Highly independent 2 9% 
 Independent 2 9% 
 intermediate 4 18% 
 Dependent 4 18% 
 Highly dependent 10 46% 
Total   22   
Process know-how   
 Highly independent 2 9% 
 Independent 2 9% 
 intermediate 8 37% 
 Dependent 4 18% 
 Highly dependent 6 28% 
Total   22   
Managerial know-how   
 Highly independent 0 0% 
 Independent 2 9% 
 intermediate 14 64% 
 Dependent 6 28% 
 Highly dependent 0 0% 
Total   22   
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Q16       
Estimate the level of influence from local union representation.   
 No influence 12 56% 
 Weak 8 33% 
 Moderate 2 11% 
 High 0 0% 
 Very High 0 0% 
Total   22   
    
Q17       
Estimate the level of influence on the affiliate from:   
Local institutions, government regulations (other than unions)   
 No influence 0 0% 
 Weak 0 0% 
 Moderate 16 73% 
 High 4 18% 
 Very High 2 9% 
Total   22   
Trade associations   
 No influence 0 0% 
 Weak 4 18% 
 Moderate 18 82% 
 High 0 0% 
 Very High 0 0% 
Total   22   
Consumer interest groups and other community organizations   
 No influence 0 0% 
 Weak 6 27% 
 Moderate 10 46% 
 High 6 27% 
 Very High 0 0% 
Total   22   
    
Q18       
Estimate the communication frequency between the affiliate    
and the parent company on a managerial level.   
 On an every day basis 2 9% 
 A couple of times/week 4 18% 
 Once a week 2 9% 
 A couple of times/month 10 46% 
 More rarely 4 18% 
Total   22   
Q19       
Estimate the level of parent control over the affiliate in the following areas:  
Marketing    
 None 0 0% 
 Weak 6 27% 
 Moderate 6 27% 
 High 8 37% 
 Very High 2 9% 
Total   22   



 66

Corporate Strategy   
 None 0 0% 
 Weak 0 0% 
 Moderate 8 37% 
 High 10 45% 
 Very High 4 18% 
Total   22   
    
R&D    
 None 0 0% 
 Weak 4 18% 
 Moderate 4 18% 
 High 8 37% 
 Very High 6 27% 
Total   22   
    
Financial Control    
 None 0 0% 
 Weak 0 0% 
 Moderate 8 37% 
 High 8 37% 
 Very High 6 27% 
Total   22   
    
Human Resources   
 None 0 0% 
 Weak 10 45% 
 Moderate 8 37% 
 High 4 18% 
 Very High 0 0% 
Total   22   
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7.5 Svarsrapport (Kina) 
 
Q1       
Location of the affiliate?    
 China 23 100% 
 Japan 0 0% 
 Republic of Korea 0 0% 
Total   23   
    
    
    
    
Q3       
Method of founding?    
 Acquisition 4 18% 
 Brownfield (Acquisition with major structural changes) 4 18% 
 Greenfield (Founded by the parent) 15 65% 
 Other 0 0% 
Total   23   
    
    
Q4       
Age of the affiliate?    
 0-2 year/s  5 22% 
 3-5 years 2 9% 
 6-9 years 8 35% 
 >10 years 8 35% 
Total   23   
    
    
    
Q5       
    
Number of employees in the affiliate?   
 1-100 11 48% 
 101-1000 12 52% 
 >1000 0 0% 
Total   23   
Q6       
Estimate the number of host country expatriates (Sweden) that are    
represented in the following department levels:   
Management    
 0-5% 8 35% 
 6-10% 2 9% 
 11-25% 2 9% 
 26-50% 2 9% 
 >50% 9 39% 
Total   23   
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Middle-management    
 0-5% 15 65% 
 6-10% 2 9% 
 11-25% 2 9% 
 26-50% 3 13% 
 >50% 1 4% 
Total   23   
    
    
    
Other employees    
 0-5% 21 91% 
 6-10% 0 0% 
 11-25% 0 0% 
 26-50% 0 0% 
 >50% 2 9% 
Total   23   
    
    
    
Q7       
Estimate the percentage of the multinational company’s total    
sales that comes from outside Sweden.    
 0-14% 4 17% 
 15-35% 0 0% 
 36-50% 2 9% 
 51-75% 6 26% 
 >75% 11 48% 
Total   23   
    
    
    
Q8       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of paid time off?   
Compared to parent practice?   
 Much less 6 26% 
 Less 12 52% 
 Same 3 13% 
 More 2 9% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
    
    
    
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 2 9% 
 Same 19 83% 
 More 2 9% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
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Q9       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of  benefits?   
Compared to parent practice?   
 Much less 10 43% 
 Less 8 35% 
 Same 3 13% 
 More 2 9% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
    
    
    
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 2 9% 
 Same 15 65% 
 More 6 26% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
    
    
    
Q10       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level    
of gender composition? (Number of female employees)   
Compared to parent practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 7 30% 
 Same 4 17% 
 More 12 52% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
    
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 3 13% 
 Same 14 61% 
 More 6 26% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
    
Q11       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of training?   
Compared to parent practice?   
 Much less 4 17% 
 Less 4 17% 
 Same 15 65% 
 More 0 0% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
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Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 6 26% 
 Same 7 30% 
 More 10 44% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
    
    
    
Q12       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of executive bonus?    
Compared to parent practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 4 17% 
 Same 15 65% 
 More 4 17% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
    
    
    
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 2 9% 
 Same 13 57% 
 More 8 35% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
    
    
    
Q13       
How do you estimate the affiliates practice regarding the level of participation?     
Compared to parent practice?   
 Much less 3 13% 
 Less 7 30% 
 Same 9 39% 
 More 4 17% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
    
    
    
Compared to local practice?   
 Much less 0 0% 
 Less 2 9% 
 Same 14 61% 
 More 7 30% 
 Much more 0 0% 
Total   23   
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Q14       
    
Estimate the affiliates dependence upon local inputs (ie. raw materials, intermediate parts) 
 Highly independent 0 0% 
 Independent 4 17% 
 intermediate 16 70% 
 Dependent 0 0% 
 Highly dependent 3 13% 
Total   23   
    
    
    
Q15       
Estimate and rate the affiliates dependence on the parent company in the following areas: 
Product know-how    
 Highly independent 1 4% 
 Independent 8 35% 
 intermediate 0 0% 
 Dependent 12 52% 
 Highly dependent 2 9% 
Total   23   
    
    
    
Process know-how    
 Highly independent 1 4% 
 Independent 10 43% 
 intermediate 2 9% 
 Dependent 6 26% 
 Highly dependent 4 17% 
Total   23   
    
    
    
Managerial know-how    
 Highly independent 3 13% 
 Independent 10 43% 
 intermediate 4 17% 
 Dependent 4 17% 
 Highly dependent 2 9% 
Total   23   
    
Q16       
    
Estimate the level of influence from local union representation.   
 No influence 11 48% 
 Weak 10 43% 
 Moderate 2 9% 
 High 0 0% 
 Very High 0 0% 
Total   23   
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Q17       
Estimate the level of influence on the affiliate from:   
Local institutions, government regulations (other than unions)   
 No influence 0 0% 
 Weak 0 0% 
 Moderate 10 43% 
 High 10 43% 
 Very High 3 13% 
Total   23   
    
    
    
Trade associations    
 No influence 4 17% 
 Weak 10 43% 
 Moderate 4 17% 
 High 4 17% 
 Very High 1 4% 
Total   23   
    
    
    
Consumer interest groups and other community organizations   
 No influence 4 17% 
 Weak 6 26% 
 Moderate 6 26% 
 High 6 26% 
 Very High 1 4% 
Total   23   
    
Q18       
    
Estimate the communication frequency between the affiliate    
and the parent company on a managerial level.   
 On an every day basis 7 30% 
 A couple of times/week 10 43% 
 Once a week 2 9% 
 A couple of times/month 2 9% 
 More rarely 2 9% 
Total   23   
    
Q19       
Estimate the level of parent control over the affiliate in the following areas:   
Marketing    
 None 0 0% 
 Weak 4 17% 
 Moderate 9 39% 
 High 8 35% 
 Very High 2 9% 
Total   23   
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Corporate Strategy    
 None 0 0% 
 Weak 0 0% 
 Moderate 4 17% 
 High 12 52% 
 Very High 7 30% 
Total   23   
    
R&D    
 None 2 9% 
 Weak 4 17% 
 Moderate 0 0% 
 High 10 43% 
 Very High 7 30% 
Total   23   
    
Financial Control    
 None 0 0% 
 Weak 0 0% 
 Moderate 4 17% 
 High 16 70% 
 Very High 3 13% 
Total   23   
    
Human Resources    
 None 2 9% 
 Weak 6 26% 
 Moderate 11 48% 
 High 4 17% 
 Very High 0 0% 
Total   23   
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7.6 T-Test: Kärnvärden (Japan) 
 
Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
MB 2,05 22 ,785 ,167 Betald ledighet 

L 1,14 22 ,351 ,075 
MB 1,77 22 ,685 ,146 Förmåner 

L 1,41 22 ,503 ,107 
MB 1,82 22 ,853 ,182 Könsfördelning 

L 1,91 22 ,526 ,112 
MB 1,32 22 ,477 ,102 Utbildning 

L 1,64 22 ,658 ,140 
MB 1,14 22 ,351 ,075 Ledningsbonus 

L 1,77 22 ,429 ,091 
MB 1,32 22 ,477 ,102 Delaktighet 

L 1,68 22 ,646 ,138 
 

MB= Moderbolag 
L= Lokalt 
 
 
Paired Samples Test 
 
 

  Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval of the 

Difference       

        Lower Upper       
Betald ledighet MB - L ,909 ,921 ,196 ,501 1,317 4,629 21 ,000 
Förmåner MB - L ,364 ,902 ,192 -,036 ,764 1,891 21 ,073 
Könsfördelning MB - L -,091 ,921 ,196 -,499 ,317 -,463 21 ,648 
Utbildning MB - L -,318 ,780 ,166 -,664 ,028 -1,914 21 ,069 
Ledningsbonus MB - L -,636 ,492 ,105 -,855 -,418 -6,062 21 ,000 
Delaktighet MB - L -,364 ,658 ,140 -,655 -,072 -2,592 21 ,017 

 
 

MB= Moderbolag 
L= Lokalt 
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7.7 T-Test: Kärnvärden (Kina) 
 
Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
MB 2,13 23 ,626 ,130 Betald ledighet 

L 1,17 23 ,388 ,081 
MB 2,30 23 ,703 ,147 Förmåner 

L 1,35 23 ,487 ,102 
MB 1,83 23 ,388 ,081 Könsfördelning 

L 1,39 23 ,499 ,104 
MB 1,52 23 ,790 ,165 Utbildning 

L 1,70 23 ,470 ,098 
MB 1,35 23 ,487 ,102 Ledningsbonus 

L 1,43 23 ,507 ,106 
MB 1,74 23 ,689 ,144 Delaktighet 

L 1,39 23 ,499 ,104 
 

MB= Moderbolag 
L= Lokalt 
 
 
Paired Samples Test 
 

  Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval 

of the Difference       

        Lower Upper       
Betald ledighet MB8 - L8 ,957 ,638 ,133 ,681 1,232 7,190 22 ,000 
Förmåner MB9 - L9 ,957 1,022 ,213 ,515 1,398 4,491 22 ,000 
Könsfördelning MB10 - L10 ,435 ,507 ,106 ,216 ,654 4,114 22 ,000 
Utbildning MB11 - L11 -,174 ,834 ,174 -,535 ,187 -1,000 22 ,328 
Ledningsbonus MB12 - L12 -,087 ,515 ,107 -,309 ,136 -,810 22 ,426 
Delaktighet MB13 - L13 ,348 ,775 ,162 ,013 ,683 2,152 22 ,043 

 

MB= Moderbolag 
L= Lokalt 
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7.8 Anova beräkningar kontextuella faktorer (Japan) 
 
 
 
 
Etableringsmetod (Hypotes 3)  
 
 
 
 

Model Summary 
 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 

,092 ,009 -,041 ,244 

 
 

ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,010 1 ,010 ,172 ,683 
Residual 1,189 20 ,059   
Total 1,199 21    
 
 

Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes3 ,033 ,079 ,092 ,415 ,683 
(Constant) -,044 ,063  -,696 ,494 
 
 
 
 
 
Livslängd  (Hypotes 4) 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,094 ,009 -,041 ,244 
 
 
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,011 1 ,011 ,179 ,677 
Residual 1,189 20 ,059     
Total 1,199 21       

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes4 ,018 ,042 ,094 ,423 ,677 
(Constant) -,054 ,078   -,689 ,499 
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Storlek (Hypotes 5) 
 
 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,039 ,002 -,048 ,245 
 
 
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,002 1 ,002 ,031 ,862 
Residual 1,198 20 ,060     
Total 1,199 21       
 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes5 ,032 ,181 ,039 ,176 ,862 
(Constant) -,032 ,055   -,585 ,565 
 
 
 
 
Beroendegrad, lokala resurser  (Hypotes 6) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,172 ,030 -,019 ,241 
 
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,036 1 ,036 ,610 ,444 
Residual 1,164 20 ,058     
Total 1,199 21       
 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes6 ,037 ,048 ,172 ,781 ,444 
(Constant) -,083 ,086   -,965 ,346 
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Påverkan från facklig verksamhet  (Hypotes 7) 
 
 
 
 
 
Model Summary  
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,009 ,000 -,050 ,245 
 
 
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,000 1 ,000 ,001 ,970 
Residual 1,199 20 ,060     
Total 1,199 21       

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes7 ,003 ,080 ,009 ,039 ,970 
(Constant) -,031 ,068   -,453 ,655 

 
 
 
 
Påverkan från lokala institutioner  (Hypotes 8) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,026 ,001 -,049 ,245 

 
  
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,001 1 ,001 ,013 ,910 
Residual 1,199 20 ,060     
Total 1,199 21       

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes8 ,017 ,152 ,026 ,114 ,910 
(Constant) -,065 ,318   -,204 ,840 
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Påverkan från svensk personal  (Hypotes 9) 
 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,279 ,078 ,032 ,235 
 
 
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression ,093 1 ,093 1,687 ,209 
Residual 1,106 20 ,055     
Total 1,199 21       

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes9 -,039 ,030 -,279 -1,299 ,209 
(Constant) ,024 ,065   ,373 ,713 

 
 
 
 
Beroendegrad, kunskapsresurser från moderbolaget  (Hypotes 10) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,444 ,197 ,157 ,219 
 
 
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression ,236 1 ,236 4,907 ,039 
Residual ,963 20 ,048     
Total 1,199 21       

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes10 ,118 ,053 ,444 2,215 ,039 
(Constant) -,322 ,140   -2,296 ,033 
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Grad av kommunikation  (Hypotes 11) 
 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,058 ,003 -,046 ,244 
 
 
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression ,004 1 ,004 ,068 ,797 
Residual 1,195 20 ,060     
Total 1,199 21       

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes11 -,011 ,042 -,058 -,261 ,797 
(Constant) -,002 ,116   -,017 ,986 

 
 
 
 
Internationell erfarenhet  (Hypotes 12) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,481 ,231 ,193 ,215 
 
 
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,277 1 ,277 6,008 ,024 
Residual ,922 20 ,046     
Total 1,199 21       

 
 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes12 -,082 ,033 -,481 -2,451 ,024 
(Constant) ,172 ,094   1,829 ,082 
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Övervakning och kontroll  (Hypotes 13) 
 
 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,169 ,028 -,020 ,241 
 
 
ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression ,034 1 ,034 ,585 ,453 
Residual 1,165 20 ,058     
Total 1,199 21       

 
 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes13 ,067 ,088 ,169 ,765 ,453 
(Constant) -,194 ,222   -,875 ,392 
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7.9 Anova beräkningar kontextuella faktorer (Kina) 
 
 
Etableringsmetod (Hypotes 3) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,532 ,283 ,249 ,307 
 
 

ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,778 1 ,778 8,279 ,009 
Residual 1,975 21 ,094   
Total 2,753 22    

 
 
 

Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes3 ,238 ,083 ,532 2,877 ,009 
(Constant) ,295 ,077  3,823 ,001 

 
 
 

Livslängd (Hypotes 4) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,369 ,136 ,095 ,336 
 
 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,375 1 ,375 3,315 ,083 
Residual 2,378 21 ,113   
Total 2,753 22    

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes4 ,113 ,062 ,369 1,821 ,083 
(Constant) ,212 ,133   1,592 ,126 
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Storlek (Hypotes 5) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,012 ,000 -,047 ,362 
 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,000 1 ,000 ,003 ,955 
Residual 2,753 21 ,131   
Total 2,753 22    

 
 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes5 -,009 ,151 -,012 -,057 ,955 
(Constant) ,424 ,109  3,881 ,001 

 
 
 
Beroendegrad lokala resurser (Hypotes 6) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,025 ,001 -,047 ,362 
 
 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,002 1 ,002 ,013 ,912 
Residual 2,752 21 ,131   
Total 2,753 22    

 
 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
Hyoptes6 ,010 ,091 ,025 ,112 ,912 
(Constant) ,398 ,204  1,947 ,065 
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Påverkan från facklig verksamhet (Hypotes 7) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,022 ,000 -,047 ,362 
 
 
 
ANOVA 
 

 

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes7 ,012 ,118 ,022 ,101 ,921 
(Constant) ,412 ,104  3,960 ,001 

 
 
 
 
Påverkan från lokala institutioner (Hypotes 8) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,066 ,004 -,043 ,361 
 
 
ANOVA 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression ,012 1 ,012 ,092 ,765 
Residual 2,741 21 ,131   
Total 2,753 22    

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes8 ,029 ,096 ,066 ,303 ,765 
(Constant) ,362 ,204   1,778 ,090 

 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,001 1 ,001 ,010 ,921 
Residual 2,752 21 ,131   
Total 2,753 22    
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Påverkan från svensk personal (Hypotes 9) 
 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,268 ,072 ,027 ,349 
 
 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,197 1 ,197 1,619 ,217 
Residual 2,556 21 ,122   
Total 2,753 22    

 
 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes9 ,052 ,041 ,268 1,272 ,217 
(Constant) ,310 ,113  2,752 ,012 

 
 
 
Beroendegrad kunskaps resurser (Hypotes 10) 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,375 ,141 ,100 ,336 
 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,388 1 ,388 3,440 ,078 
Residual 2,366 21 ,113   
Total 2,753 22    

 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes10 -,117 ,063 -,375 -1,855 ,078 
(Constant) ,653 ,144  4,524 ,000 
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Grad av kommunikation (Hypotes 11) 
 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,560 ,314 ,281 ,300 
 
 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,865 1 ,865 9,618 ,005 
Residual 1,888 21 ,090   
Total 2,753 22    

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes11 ,160 ,051 ,560 3,101 ,005 
(Constant) -,025 ,156  -,161 ,873 

 
 
 
Internationell erfarenhet (Hypotes 12) 
 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,250 ,063 ,018 ,351 
 
 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,173 1 ,173 1,405 ,249 
Residual 2,580 21 ,123   
Total 2,753 22    

 
 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes12 ,060 ,050 ,250 1,186 ,249 
(Constant) ,248 ,162  1,534 ,140 
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Övervakning och kontroll (Hypotes 13) 
 
 
 
 
Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,007 ,000 -,048 ,362 
 
 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,000 1 ,000 ,001 ,975 
Residual 2,753 21 ,131   
Total 2,753 22    

 
 
Coefficients 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
 B Std. Error Beta t Sig. 
Hypotes13 ,004 ,117 ,007 ,032 ,975 
(Constant) ,410 ,311  1,317 ,202 
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7.10 Beräkning: Påverkan från lokala och statliga institutioner (Japan) 
 
 
One-Sample Statistics 
 

 
 N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

VAR00002 22 2,3636 ,65795 ,14028 

 
One-Sample Test 
 

Test Value = 0 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference Lower Upper 

VAR00002 16,850 21 ,000 2,36364 2,0719 2,6554 

 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,344 1 ,344 8,029 ,010 
Residual ,856 20 ,043   
Total 1,199 21    
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7.11 Beräkning: Påverkan från lokala och statliga institutioner (Kina) 
 
 
One-Sample Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

Hypotes8 23 2,6957 ,70290 ,14657 

 
One-Sample Test 
 

Test Value = 0 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference Lower Upper 

Hypotes8 18,392 22 ,000 2,69565 2,3917 2,9996 

 
ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,476 1 ,476 4,386 ,049 
Residual 2,277 21 ,108   
Total 2,753 22    
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