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Abstract 
 
According to several researchers finance is scarce, scarcer for small businesses than for big enterprises. Small and 
medium-sized enterprises, SMEs, that want to start exporting and sales or manufacturing abroad need capital to get 
ready.  Which capital structure and financial costs do they have, and which forms of finance do they actually use for 
that purpose. New american research by Mansi, Reeb (2002) has suggested, that there is a positive connection 
between leverage and a negative one between financial costs and internationalization, and that a non-linear model 
better describes this connection. 
 
This study has gathered data in two ways: Through a questionnaire from 37 SMEs and balance sheet figures from 
totally 166 manufacturing SMEs. In order to examine, whether the company was active on the international market, 
200 SMEs in south Sweden were asked, if they exported to, produced or sold on any other market than their home 
market. From the balance sheet I collected data about leverage, financial costs and other important figures. 
 
Some of the results were interesting. Firstly there is a financial gap for external financing especially for venture 
capital but also for bank loans. Though average leverage tends to a negative development from export to foreign 
establishment, multiple regression models show a slightly negative connection with internationalization, which is 
against the modern theory of internationalization. The non-linear model performs some percent better than the linear 
one. Financial costs rise through the different steps of internationalization, but the multiple regression models cannot 
confirm any statistical connection.  
 
The pecking order for financing is as follows: Internally generated funds, IGF, bank loans and owners capital. This 
order was constant for financing all company activities, export or activities abroad. The percentage of choices for all 
activities tends to similarity with other studies of financing behavior like Cressy, Gandemo, Olofsson (1996): IGF 
75,7 %, bank loans 64,9 % and owners capital 54,1 %. Important factors to determine the choice of finance in this 
study are: Control aversion, preferences towards internal and external finance and capital structure.  
 
My conclusions are several but most importantly, that this study deals with small businesses, which have financial 
problems regarding bank loans and above all venture capital. The problems tend to aggravate along the 
internationalization process, maybe in most cases temporarily. I suggest, that new financial possibilities must be 
created to strengthen business development in the targeted direction. Since research on the subject is not very 
advanced, I would recommend more and larger studies in this field.      
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1 Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
99,2 procent av företagen i Sverige är i dagsläget mindre småföretag med upp till 50 anställda. 
Dessa småföretag har stor ekonomisk betydelse för svenskt näringsliv och sysselsätter 1, 4 
miljoner anställda, 52 % av den privata sysselsättningen i Sverige. Småföretagen totalt svarar för 
10 % av landets export. (Företagarnas Riksorganisation, FR, 2005). Av de 870189 företag, som 
fanns registrerade år 2004, hade 867015, 99,6 procent, en storlek på under 100 anställda, den 
övre gränsen för denna studies företag (Statistiska centralbyrån, SCB, Företagsregistret, 2005). 
 
När det gäller svenska koncerner med utlandsetablering, dotterbolag, ter sig bilden annorlunda. 
De små företagen utgör en mycket mindre del av den totala kakan såväl till antalet som 
sysselsättningsmässigt. Antal koncerner i utlandet med 1-49 anställda uppgick 2002 till 233, och 
antalet sysselsatta utomlands var enbart 1948. Följande år var antalet företag ännu färre, 223, en 
minskning med 4 %, och antalet anställda utomlands 1880. Storföretagens dominans på 
utlandsmarknaden ökar, samtidigt som chansen till internationell utveckling för småföretagen 
minskar (Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, ITPS, 2003, 2005). 
 
Nyföretagandet i Sverige gick tillbaka de första åren under 2000-talet, och FR uttryckte oro över 
utvecklingen. Under år 2002 startades 37347 företag och 36771 år 2003 (FR, 2004). 
Utvecklingen vände glädjande nog under 2004, då 41608 nya företag registrerades, en ökning 
med 13 % sedan föregående år (SCB, Företagsregistret, 2005).  
 
Småföretagens betydelse för ekonomin kan beskrivas med hänsyn till följande aspekter: 
 

� De bidrar till att göra ekonomin, inte minst arbetsmarknaden, mer flexibel 
� De bidrar till bättre konkurrens 
� De är viktiga som innovatörer, både när det gäller produkter och processer 
� De skapar nya jobb och alternativa karriärvägar  
     (Jagrén, Morell, 2001) 

 
För att ett företag skall kunna genomföra en internationalisering, behövs finansiella resurser. 
Behovet varierar mot bakgrund av det etableringsalternativ, som företaget väljer, och den 
marknad, som det verkar eller avser att verka på (Rundh, Gottfridsson, 1998).  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
”Småföretag har begränsad tillgång på kort- och långsiktig finansiering.” Ny forskning bekräftar, 
att det fortfarande finns svårigheter för småföretag att låna externt. Det gäller i synnerhet för 
företag i startskedet och företag i nya branscher (Winborg, 2000). En kanadensisk företagare 
uttrycker det så här: ”Mest frustrerande är, att vi helt enkelt behöver mer pengar. Det är svårare 
och svårare att skaffa, vilket är det enda, som hindrar oss.  Vi använder 110 procent av vår tid till 
att skaffa pengar” (Cameron, 2001). 
 
Frågan, om hur småföretag finansieras, har väckt ökat intresse, och finansieringskällorna har 
blivit mer kända. I en undersökning av Winborg (2000) föredrog 80 procent av entreprenörerna 
internt tillförda medel, ITM, och 62 procent använde banklån som extern finansiering. Hela 63 
procent var negativa till att skaffa externt ägarkapital och på så sätt släppa ifrån sig inflytande i 
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företaget. Preferensen för interna medel framför externa beror bl.a. på ägarnas bättre kontroll 
över ITM. Dessa resultat stämmer väl med Myers (1984) hypotes om en hierarkisk ordning 
mellan finansieringsalternativen, pecking order (Winborg, 2000). I Australien väljer små 
tillverkningsföretag att finansiera sin verksamhet med terminslån via bank, leverantörskrediter 
och leasing via bank, om de inte finansierar företaget med interna medel, vilket 80 procent gör. 
Se avsnitt 2.3 ”Forskning om småföretags finansiering” (Holmes, Kent, 1991). 
 
Svenska företags internationalisering har ökat i snabb takt sedan 1980-talet. Investeringar i 
utlandet har blivit ett vanligt sätt att expandera. Men det är mest de större företagens verksamhet, 
som studerats. Mindre företags investeringar i form av utlandsetableringar och förvärv är lite 
undersökta. Det finns inte heller så mycket forskning kring småföretags exportverksamhet. En 
naturlig förklaring till det ligger i att småföretag relativt sällan internationaliserar sin verksamhet 
och oftast inte går så långt i internationaliseringsprocessen som till att bilda dotterbolag 
utomlands enligt Andersson, Gandemo (1993). Forskarna har i sin fallstudie av 11 sydsvenska 
småföretag gett exempel på hur denna typ av företag bär sig åt för att komma ut på det 
internationella fältet. Se avsnitt 2.7 ”Finansiering av företag med utlandsverksamhet”. Det kan bli  
flera svåra år från etablering till lönsamhet. Byberg (2000) har undersökt 319  småföretags export 
och kopplar ihop exportandel med de faktorer, som medverkar till framgångsrik export alltifrån 
lönsamhet till marknadsföringssättet och entreprenörens utbildning, tre faktorer, som är positivt 
relaterade till exportframgång. Se avsnitt 2.6 ”Finansiering av exportföretag”. 
 
Lindmark (1994) har undersökt 101 svenska småföretag inom trävaru- och tillverkningsindustri. 
Han har dessutom studerat småföretag i Norge och Danmark. Svenska småföretag är i växande 
utsträckning exportintresserade med en exportfrekvens på 60 procent. Finansieringen har en 
blygsam del i nämnda studier. Andersson, Gandemo (1993) konstaterar, att flera dotterbolag får 
sin huvudsakliga finansiering från moderbolagen. Lindmark (1994) visar, att bristande 
finansiering i vissa ortstyper framstår som ett viktigt skäl för utebliven eller blygsam export. 
 
Småföretags problem att ta sig ut på större marknader finns i hela världen. I vissa av USA:s 
delstater hjälper man företag både med matchning mot utländska firmor och pengar (Bacas, 
1989). Denna verksamhet har utvecklats, och det finns en statlig organisation med förgreningar 
på delstatsnivå, som är till för att stödja småföretag idémässigt och finansiellt även vid satsning 
på export och utlandsverksamhet (Small Business Administration, SBA, 2005). I Korea kan man 
förutom finansiering få uppmuntran till internationalisering (Chi, 1986). 
 
Nyare amerikansk forskning pekar på att internationalisering ger möjlighet till mer 
skuldfinansiering till lägre finansiell kostnad. Man är på väg mot en helt ny syn på finansiering 
av internationalisering, där man dels ifrågasätter, om sambandet mellan skuldkvot, finansiell 
kostnad och internationalisering är positivt eller negativt dels hävdar, att det snarare är icke-
linjärt än linjärt. Flera amerikanska studier på multinationella företag har behandlat frågan. En 
har kommit till slutsatsen, att skuldkvoten ökar och den finansiella kostnaden sjunker, ju större 
den internationella verksamheten blir i förhållande till den nationella (Mansi, Reeb, 2002). En 
annan talar om ett S-format samband, där  den finansiella kostnaden först ökar, sedan minskar för 
att senare öka igen. Se avsnitt  2.4 ”Kapitalstruktur och internationalisering” och avsnitt 2.5 
”Finansiella kostnader i nationella och internationella företag” (Contractor, Kundu, Hsu, 2003).   
 
Min studie analyserar det grundläggande enkla sambandet mellan företagets läge i 
internationaliseringskedjan (hemmaverksamhet - export - utlandsverksamhet), skattningar av 
företagets export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen och skuldkvot respektive 
finansiell kostnad. Dessutom används internationaliseringsgraden och export- och 
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utlandsverksamhetsandelen av omsättningen tillsammans med andra variabler vid multipel 
regressionsanalys för att så långt möjligt testa de amerikanska modellerna plus egna  linjära och 
icke-linjära modeller. Skillnaden mellan  min studie och de amerikanska studierna visar sig 
genom att jag beaktar möjligheten av ett enkelt samband mellan internationaliseringsgrad eller 
export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen och skuldkvot eller finansiell kostnad. En 
stor del av siffermaterialet till dessa tester hämtas från bokslutsdata, medan vissa data har tagits 
från en enkätstudie. Ur denna kommer även svaren på frågor om tillgång på finansiering, använda 
finansieringsformer, internationaliseringsgrad, marknader och marknadskanaler. Studien vill lyfta 
fram följande problemfråga i ljuset:  
  
Hur ser finansieringen ut i småföretag med export och utlandsverksamhet ? 
 
 
1.3 Syfte    
Studien behandlar småföretags finansiering och syftar till att: 
 
� Undersöka finansieringen särskilt med inriktning på: 

• hur pecking order och övriga kapitalstrukturteorier påverkar valet av finansieringsformer 
för hemmaverksamhet, export och utlandsverksamhet 

• hur företagets internationaliseringsgrad och export- och utlandsverksamhetsandel 
påverkar kapitalstruktur och finansiell kostnad  

► Beskriva och analysera resultatet av hypotestester för tillgång på finansiering, val av 
     finansieringsformer, skuldkvot och finansiell kostnad 
 
 
1.4 Bidrag 
Studiens bidrag blir att få reda på tillgången på finansiering, vilka finansieringsformer, som  
internationaliserade småföretag använder sig av, och hur pecking orderhypotesen och andra 
kapitalstrukturteorier påverkar valet av finansieringsformer för hela verksamheten liksom för 
exporten och utlandsverksamheten. Genom att använda en kombination av enkätsvar och 
bokslutsinformation ger studien en uppfattning om finansieringsformer, skuldkvot och finansiella 
kostnader. Tidigare undersökningar kring småföretags internationalisering berör i mycket liten 
utsträckning finansieringen, något som gäller både i Sverige och i andra länder. Denna studie kan 
ge väsentlig ny information om finansieringen till nytta för företag, som vill internationalisera, 
samt forskare, myndigheter och organisationer med företagsstöd som uppgift. Min förhoppning 
är, att studien även stimulerar till fortsatt forskning på ett aktuellt och bristfälligt kartlagt område.  
 
 
1.5 Definitioner 
 
Småföretag: 
� Det har inte några värdepapper, som köps eller säljs offentligt (Ang, 1991) 
� Företagsledningens koppling till företaget genom betydande ägarandelar är utmärkande för  
     de små företagen. Detta leder naturligtvis till en stark samhörighet med och intresse för 
     företagen (Landström, 1990) 
� Beroende av en produkt eller ett fåtal produkter 
� Verksamt på avgränsade marknader (Ang, 1991) 
� Utgör en liten del av den marknad, där företaget verkar (Andersson, Gandemo, 1993) 



                         ________  Finansiering av småföretags internationalisering – Inledning  ________                            4 
                                                              
Finansiering: 
Finansiering omfattar fyra områden: Investering, finansmarknader och finansiärer samt 
företagsfinansiering. Med finansiering avses att företaget tillförs medel för att skapa ny 
verksamhet, bevara eller utvidga en existerande verksamhet. Finansieringen kan vara intern – 
med av företagets verksamhet skapade vinstmedel eller med eget ägarkapital – eller extern – med 
hjälp av utomstående finansiär som bank, ägarkapital från riskkapitalbolag, VC-bolag, 
affärsänglar eller släkt och vänner. Andra vanliga finansieringskällor är leverantörer, leasing eller 
finansbolag (Winborg, 2000). 
 
Kapitalstruktur: 
Företagets samlade val av finansiering med en mix av intern och extern finansiering och olika 
finansieringsformer. Ett viktigt uttryck för kapitalstrukturen är skuldkvoten. Se avsnitt 3.5.1 
”Operationella definitioner” (Titman, Wessels, 1988).    
 
Internationalisering:  
Ökande deltagande i åtaganden utomlands (Loustarinen, Welch, 1990). Internationalisering kan 
ses som en utvidgning av ett företags kunskapsbygge till en ny kulturell omgivning. Det finns en 
skillnad mellan affärsförbindelser på hemmaplan och internationellt (Hohenthal, 2001). Export är 
utförsel av varor och tjänster till ett land, som inte är produktionslandet (Forsberg, 1996). 
Med utlandsetablering avses företagets investering i lager, sälj- eller tillverkningsbolag på 
utländsk mark eller annat, som kräver finansiering, och som sker eller skall ske utomlands. 
Ytterligare exempel är agenter, säljrepresentanter eller övriga marknadskanaler (Moberg i 
Andersson, 1996).  
 
Internationaliseringsgrad: 
Företag med internationalisering kan ha tre internationaliseringsgrader: Hemmaverksamhet, 
export och export plus utlandsverksamhet  Se avsnitt 3.5.1 ”Operationella definitioner” (Byberg, 
2000). 
 
Export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen 
Den del av omsättningen, som kommer från export och försäljning eller produktion utomlands. 
Se avsnitt 3.5.1 ”Operationella definitioner” (Byberg, 2000). 
 
Regressionsmodeller: 
Modellerna är antingen linjära eller icke-linjära. Till de icke-linjära modellerna räknas alla, som 
har någon form av kurvning även de med kurvlinjära variabler enligt modellerna i 
statistikprogrammet SPSS, Statistical Package för the Social Sciences (Carter Hill, Griffith, 
Judge, 2001; SPSS, 2003). 
 
 
1.6 Avgränsningar 
Företagen, som ingår i undersökningen, tillhör länen i södra Sverige. Ingående län räknas upp i 
avsnitt 3.5.2 ”Operationella avgränsningar”. Storleken på företaget definieras som antal anställda. 
En omsättningsbegränsning har också införts. Enbart icke-storföretagsägda aktiebolag ingår i 
undersökningen. Ägare kan vara en enskild entreprenör, en familj, en grupp personer eller 
aktieägare. I många fall rör det sig om ägarledda företag. Enbart de studerade företagens 
finansiering efterfrågas, inte ev. dotterbolags. 
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1.7 Disposition 
I referensramen kommer den teoretiska bakgrunden till problemet att utvecklas och specificeras 
ytterligare. Här formuleras hypoteserna i anknytning till de behandlade teorierna. Metodavsnittet 
berör, hur data skall hämtas in och bearbetas. Resultatet av enkät- och bokslutsdata   redovisas i 
form av tabeller och testresultat. I analyskapitlet utvecklas resultatet av den statistiska 
bearbetningen och de slutsatser, som kan dras av hypoteserna. Sist i uppsatsen kommer de 
generella slutsatserna, tänkbara förbättringar för småföretagens finansiering och förslag till 
fortsatt forskning att presenteras.  
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2 Referensram  
 
 I kapitlet ”REFERENSRAM” presenteras de teorier, som ligger till grund för finansiellt 
beteende hos småföretag. Många forskare hävdar, att det finns ett finansiellt gap för småföretag. 
Företagens val av finansieringsformer verkar främst styras av pecking orderteorin och andra 
kapitalstrukturteorier. Dessa teorier tillhör kapitlets viktigaste delar. Sambanden mellan 
skuldkvot, finansiella kostnader och internationalisering har blivit föremål för ny forskning. 
Studien presenterar även, hur företagen väljer marknadskanaler och marknader 
  
 
2.1 Det finansiella gapet 
Småföretag har större finansieringsproblem än stora företag. I en engelsk undersökning 
misslyckades en tredjedel av företagen att ens skaffa någon finansiering överhuvudtaget (Bolton, 
1971). Förklaringen till svårigheterna ligger i att småföretag får betala en högre ränta, som inte 
alltid återspeglar risken. Banken måste skaffa säkerhet från företagen och föredrar ofta 
lågriskprojekt (Hillier, Ibrahimo, 1993). Även om det finansiella gapet har minskat på senare tid, 
så blir småföretag fortfarande missgynnade, när de vill låna (Hillier, Ibrahimo i Storey, 1994). 
Några av de faktorer, som bidrar till att försämra småföretagens finansieringsmöjligheter nämns 
här: 
 
� Asymmetrisk information, dvs. att den ena parten har bättre kunskap än den andra 
� Den ena parten agerar som en agent (ombud) för den andra 
� Större objektiv risk med att låna till småföretag 
� Övervakningskostnader. Banken måste se till att företaget betalar ränta och amortering, 
     som kontraktet föreskriver (Storey, 1994). Andra forskare uttrycker det så, att det 
     finansiella gapet har två komponenter: 
 

1. Kunskapsgap. Den tydligt begränsade användningen av lån är en direkt följd av en 
bristande medvetenhet om finansiella möjligheter och deras för- och nackdelar 

2. Utbudsgap. Resurserna är antingen otillgängliga för småföretag eller kostsammare för 
små än för stora företag (Holmes, Kent, 1991) 

 
Det finns således både en utbuds- och efterfrågesida, när det gäller det finansiella gapet för små 
företag.  Utbudssidan utgörs av finansiärerna och deras vilja att förse småföretag med kapital, 
medan efterfrågan handlar om företagarnas behov av och intresse för externa medel (Cressy, 
Olofsson, 1997). I Holmes och Kents undersökning (1991) av småföretags finansiering ställs 
hypotesen, att företag har begränsad kunskap om finansieringsformerna. Denna hypotes 
bekräftades genom att tre till fyra former var totalt dominerande. En statlig utredning visar, att det 
inte bara råder brist på utbud av kapital utan även på efterfrågan (Statens Offentliga Utredningar, 
SOU 1993:70).  
 
Att småföretag får svårare att låna beror till en del på att deras verksamhet är mindre känd, vilket 
kan leda dels till informationsasymmetri dels till att företagets verksamhet betraktas som mer 
riskfylld. Företag, som har mer riskfylld verksamhet, lånar mindre enligt många forskare. I det 
här sammanhanget definieras risk som variansen för de tillgångar (aktier), som ingår i företagets 
marknadsvärde. Ju högre variansen är, desto svårare blir det att låna (Long and Malitz, 1983).   
 
Företag med högre risk i verksamheten har dessutom svårare att få lån, vilket småföretag i high-
techbranschen tvingas konstatera (Winborg, 2000). Banker och venture capitalbolag tvekar inför 
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att låna till den typen av verksamhet (Landström, 1997). Enligt Olofsson, Berggren (1998) har 
bankfinansiering störst betydelse för de lite större företagen, de med 20-49 anställda, då 48 % av 
de företagen uppgav, att bankfinansiering hade ”ganska stor” eller ”mycket stor” betydelse. För 
såväl mindre som större företag hade bankfinansiering mindre betydelse. Internt tillförda medel, 
ITM, hade störst betydelse för de minsta företagen med mellan 5-19 anställda. Även italienska 
småföretag har svårt att få extern finansiering från banker (Becchetti, Trovato, 2002). Det är 
också svårare för verksamheter i tidiga livscykelfaser att låna pengar, menar Landström (1997) 
och de belgiska forskarna Manigart och Struuf (1996). 
 
I en undersökning av hur det går för svenska företag, som etablerat sig i Ryssland och Baltikum 
utförd av Stockholms Handelskammare (2000) visar man, att 22 % av företagen i Estland tyckte, 
att tillgången på kapital var kraftigt begränsad, vilket gällde kreditinformationen enligt 23 %. I 
Lettland var motsvarande siffror 33 % respektive 27 %. 28 % av företagen i Litauen ansåg 
tillgången på kapital kraftigt begränsad där, något som enligt 29 % av företagen stämde även för 
tillgången på kreditinformation. Tillgången på kapital i Ryssland var kraftigt begränsad enligt 41 
%, medan 42 % av företagen ansåg kreditinformationen kraftigt begränsad. Ju större företag desto 
mer positiv var synen på gjorda investeringar. 60 % av de små företagen fann, att investeringarna 
givit sämre resultat än väntat. 
 
Tillgången på finansiering skall behandlas även i relation till internationaliseringen. En intressant 
faktor, som tas upp, gäller, om tillgången på finansiering förändras med tiden efter exportstarten. 
Byberg (2000) ser på hur möjligheten att få låna skiftar med denna variabel.  
 
HYPOTESER FÖR AVSNITT 2.1                    
Internationalisering betraktas av forskare som mer riskfyllt än nationell verksamhet och blir då  
dyrare att finansiera enligt Long och Malitz (1983) samt Hillier och Ibrahimo (1993). Byberg 
(2000) menar, att tillgången på externt kapital kan förändras med tiden efter exportstarten. Redan 
vid denna hypotes kommer argumentationen in på nyare finansieringsforsknings rön om 
internationalisering och ökande skuldkvot enligt Mansi, Reeb (2002) och Errunza, Senbet, Logue 
(1981). I H1 undersöks mer specifikt, hur det stämmer för  företagens banklån i denna studie. 
 

HYPOTES OM TILLGÅNG PÅ FINANSIERING 
H1: Ju längre tid efter exportstart desto bättre/sämre tillgång på banklån 

 
 
2.2 Val av finansieringsformer 
 
2.2.1 Kontroll över företaget   
Småföretag, särskilt i tidiga faser och högteknologiska branscher, ses som högriskobjekt, som 
undviks vid extern finansiering även av venture capitalbolag, VC-bolag, och privata 
riskkapitalister (Manigart, Struuf, 1996; Landström, 1997). Men avståndstagandet är ömsesidigt, 
då det finns en inställning, som styr entreprenörers val av finansiering, nämligen motvilja mot 
främmande kontroll över företaget, kontrollaversion. Mycket av oviljan hos småföretagare att 
släppa in banker, VC-bolag och andra finansiärer har sin grund i informationsasymmetri, att 
entreprenören antagligen vet mer om sitt företags finansiella situation än en tänkbar finansiär.  
 
Berggren, Olofsson, Silver (2000) har studerat, hur och varför entreprenörer beter sig på ett visst 
sätt. De har undersökt småföretagens inverkan på teknikutvecklingen, storlekens och tillväxtens 
betydelse samt deras överutnyttjande av intern finansiering. Cressy (1995) delar in 
entreprenörerna i två kategorier, ”orörliga” och ”rörliga” med hänsyn till deras finansiella 
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beteende. ”Orörliga” entreprenörer är konservativa och använder inte så gärna extern finansiering 
i sitt företag. ”Rörliga” entreprenörer, däremot, nyttjar mycket extern finansiering och har hög 
lönsamhet. 
 
Forskarna har studerat fyra olika ”drivkrafter”, som de menar styr småföretagen mot större 
öppenhet. Teknisk utveckling kräver ständigt nya finansieringsbeslut under osäkerhet om den nya 
utrustningens produktionskapacitet och säkerhet. Detta skapar öppenhet för extern finansiering. 
Som drivkraft nummer två kommer finansiell svaghet. Landström, Winborg (1995) hävdar, att 
inställningen till externa finansiärer delvis beror på företagets finansiella situation. Snabbt 
växande företag behöver mer finansiering, vilket också kan medverka till att öppna för extern 
finansiering. När företaget växer, blir möjligheten för entreprenören att utöva kontroll över hela 
verksamheten mindre, professionalismen ökar liksom öppenheten mot externa finansiärer. 
Eftersom banklån är den mest använda externa finansieringsformen för småföretag enligt Cressy, 
Olofsson (1997), bör öppenhet mot extern finansiering medföra fler banklån till dessa företag. 
Internationalisering innebär enligt Hillier, Ibrahimo (1983) hög risk i kombination med låg 
kontroll, vilket kan minska motviljan mot extern finansiering hos entreprenörerna (Hillier, 
Ibrahimo i Storey, 1994). 
 
En undersökning av entreprenörers motvilja mot främmande kontroll över företaget företogs på 
281 företag. Vid modellkonstruktionen definierades ett samband mellan storlek och frekvensen 
bankfinansiering. Större företag har tillgång till andra möjligheter som ITM mm. Man fann även 
en direkt koppling mellan finansiell svaghet och frekvensen bankfinansiering, som var lägre för 
mindre företag. Förklaringen till det kan ligga i att entreprenörer förmodar, att ett företag med 
utsatt finansiellt läge inte får banklån, varför man avstår från att ens försöka. Motvilja mot 
främmande kontroll mäts på två sätt. Entreprenörerna får ta ställning till två påståenden, dels att 
företaget behöver externa finansiärer, dels att externa finansiärer kan påverka ett småföretags 
utveckling positivt. Indikatorerna har ett negativt samband med motvilja mot kontroll. De 
starkaste korrelationerna visar sig vid finansiell svaghet – 0,49 och storlek – 0,43. Detta innebär, 
att ju mera finansiellt svagt och ju större företaget är, desto mindre motvilja mot yttre kontroll 
visar entreprenörerna. De här korrelationerna leder också till att sambandet mellan motviljan mot 
kontroll och ansökan om banklån är starkt, - 0,67. Indikatorerna i kontrollaversionen påverkar 
attityderna. Den första faktorn i motviljan mot främmande kontroll, att externa finansiärer behövs 
för att förse företaget med kapital, får en korrelation på 0,45 mot 0,43 för att de behövs för ge 
företagen en positiv utveckling. Det här kan ses som en form av pecking order, om än en otydlig 
sådan. Motviljan mot främmande kontroll och pecking order tycks vara påtagliga fenomen 
åtminstone bland svenska små- och medelstora företag (small and medium-sized enterprises), 
SME:s. Finansiellt stöd bör inriktas mot företag med informationsasymmetri, finansiellt svaga 
men i stark teknisk utveckling. Både finansiärer och entreprenörer bör försöka komma över 
informationsgapet. Finansiärer måste sluta missgynna småföretag och inse, att motvilja mot 
kontroll utgör ett problem. Entreprenörer måste kunna bedöma branschen de verkar i och förstå, 
att kontrollaversion motverkar tillväxt (Berggren et al., 2000). 
 
När det gäller ägarkapital, finns det en stor rädsla hos mindre företag att förlora kontrollen genom 
att släppa in nya ägare. Enligt en undersökning av Cressy, Gandedmo, Olofsson (1996) vill 
nästan hälften av entreprenörerna i tillverkande företag hellre sälja företaget än släppa in nya 
ägare. Inställningen, att nackdelarna med nya ägare överväger, delas av fler småföretag i 
storleksklassen 5-19 anställda nämligen 44 procent jämfört med 33 procent i storleksklassen 50-
199 anställda. Holmes och Kents undersökning i Australien (1991) belägger tydligt, att 
småföretag tvekar inför främmande ägarkapital. Bara en procent föredrog en sådan finansiering. 
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Denna tendens är särskilt påtaglig, när ägandet är begränsat som i familjeföretag, påstår en 
engelsk undersökning (Poutziouris, Michaelas, Chittenden,1998).  
 
2.2.2 Pecking orderteorin 
Den basala pecking orderhypotesen innehåller två förutsättningar, som har giltighet för de flesta 
typer av företag. Företag föredrar intern finansiering framför extern finansiering och 
skuldfinansiering före ägarfinansiering. Att det inte bara handlar om preferenser utan även  
verkligt finansieringsbeteende visas genom att en undersökning av företag mellan 1973-1982 
slog fast, att 62 % av kapitalutgifterna bekostades med internt tillförda medel, och större delen av 
återstoden utgjordes av lån. Bara en mindre del, 6%, fick man fram genom nyemissioner (Myers, 
1984). Även de australiska forskarna, Holmes och Kent (1991), har uppmärksammat pecking 
orderteorin. De refererar till Myers (1984) och nämner den mest basala rangordningen: ”I den här 
historien finns det inget väldefinierat riktmärke för en skuld/eget kapitalmix, för det finns bara 
två slags kapital, internt och externt, ett i toppen på pecking order och ett i botten”. 
 
Det här synsättet på förhållandet mellan internt och externt kapital kommer i sin tur från 
Donaldson (1961). Han finner, att många företag väljer skuldkapital framför internt kapital, 
därför att det med hjälp av skattefördelar kan vara billigare. På grund av den större kontrollen och 
lättillgängligheten kommer ändå i regel ITM före skuldkapital i preferensordningen. I valet 
mellan skuld- och ägarkapital blir det förra att föredra, därför att ägarkapital dels är dyrare dels 
kan äventyra kontrollen över företaget. 
 
De finansiella preferenserna kan växla genom sk. negativ utdelning. Därmed menas tillskott av 
kapital från ägaren. Företagets pecking order förändras då genom att ägarkapital kommer som 
nummer två efter internt tillförda medel men före banklån (Ang, 1991). Man får lägga märke till 
att det rör sig om internt ägarkapital, medan externt ägarkapital alltid kommer efter externt 
skuldkapital (Myers, 1984). 
 
Forskare som Myers (1984) ser pecking order som relativt stabil och generellt användbar oavsett 
företagsform, trots att den bevisas med undersökningar på börsnoterade företag. Andra, som t.ex. 
Ang (1991), pekar mer på att pecking order anpassas till företagets karaktär. Särskilt för mindre 
företag finns det ett samband mellan pecking order och informationsasymmetri. Den viktigaste 
förklaringen till uppkomsten av brist på externt kapital är sannolikt informationsasymmetri: 
”Investerare i småföretag stöter på en del problem. Det första är det bekanta 
informationsproblemet, då företagsledningen förväntas känna till företagets framtidsutsikter 
bättre” (Ang, 1991:5). När det gäller lånefinansiering har ägaren/ledningen bättre information om 
företagets verksamhet än banken eller marknaden, eftersom de har tillgång till intern information  
(Williamsson, 1975; Williamsson i Andersson, 1996). Men det är inte alla forskare, som 
instämmer i att småföretagaren har ett informationsövertag gentemot banken. Kreditbedömare vet 
av erfarenhet, hur liknande projekt brukar utvecklas, medan småföretagare i startskedet inte har 
en klar uppfattning, om företaget kommer att lyckas eller ej (Jovanovic, 1981; Jovanovic i 
Storey, 1994). 
 
Eftersom pecking order påverkas av informationsasymmetri, beror kapitalstrukturen på 
nettobehovet av extern finansiering” (Shyam-Sunder, Myers, 1999). Det förekommer 
administrativa kostnader, övervakningskostnader mm. i samband med extern finansiering, men 
genom informationsasymmetri tillkommer en kostnad, nämligen att företaget väljer bort en 
investering med positivt nuvärde. Ett sätt att undvika det problemet är, att företaget inte 
efterfrågar externa medel. Den andra delen av den centrala pecking orderteorin berör, hur 
företaget skall bete sig, om det ändå vill ha externa medel. Huvudregeln lyder då att välja säkra 
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värdepapper före värdepapper med risk (Myers, Majluf, 1984). Om kostnaderna för finansiella 
problem är påtagliga, kommer företaget att överväga att öka aktiekapitalet eller sänka sin 
skuldnivå. Aktiekapitalförändringar ryms inom pecking orderhypotesen Se sista stycket avsnitt 
2.2.3 ”Övriga kapitalstrukturteorier” (Shyam-Sunder, Myers, 1999). Det finns en rad aktuella 
undersökningar, som visar pecking order för småföretags finansiering. Se avsnitt 2.3 ”Forskning 
om småföretags finansiering”.  
 
2.2.3 Övriga kapitalstrukturteorier  
Fler teorier än pecking order försöker förklara företagets kapitalstruktur. Några av de viktigaste 
tas upp här: Skuld/värdekvot, tradeoff och static tradeoff. Redan Donaldson (1961) menar, att det 
finns ett visst förhållande mellan företagets skuld och dess värde (tillgångar), skuld/värdekvot. 
Han framhåller dessutom, att företagen sneglar på varandra för att upprätthålla en typisk 
kapitalstruktur. Skuldnivån tar hänsyn till risken i branschen. Ju lägre risk desto högre blir den 
acceptabla skuldnivån. Mer modern forskning pekar på att finansieringen varierar med företagets 
livscykel. Från början måste ägarna skaffa allt kapital själv, internt ägarkapital. Därefter stiger 
skuldkvoten successivt, tills företaget når medelåldern efter 7-20 år för att sedan sjunka tillbaka, 
när företaget mognat (Poutziouris et al., 1998). 
 
Warner (1977) och Ang (1991) antar, att skuldnivån har samband med företagets storlek. 
Kostnaden för att få lån och ägarkapital skiljer sig också åt och är större för mindre företag, 
särskilt när det gäller aktiekapital, vilket skulle kunna tyda på att småföretag har högre skuldnivå 
än större företag och föredrar kortfristiga lån via bank framför att skaffa långfristiga lån eller 
aktiekapital pga. de höga fasta kostnader, som är förknippade med dessa finansieringsformer. 
Genom sina lån blir småföretag mer utsatta för riskfaktorer som tillfälliga ekonomiska svackor, 
vilka inte berör företag med mindre skuldbelastning och större andel långfristiga medel. 
Ökningen av det egna kapitalets marknadsvärde pga. en ökning av nettointäkterna motsvaras inte 
av en ökning av företagets upplåning, vilket ger mer påtagliga bevis för transaktionskostnadernas 
betydelse och ligger i linje med Myers pecking orderhypotes (1984), att företag hellre finansierar 
med interna än externa medel  (Titman, Wessels, 1988).   
 
De Angelo och Masulis (1980) presenterar en modell för optimal kapitalstruktur, en ”tradeoff”. 
avvägning, mellan agentkostnader och skatteförmåner. Agentkostnader består av ”bonding 
costs”, ”monitoring costs” och ”residual loss”, vilket förklaras närmare i avsnitt 2.5. ”Finansiella 
kostnader i nationella och internationella företag”. Agentkostnaderna bör vara större för 
tillväxtföretag, som varierar sin finansiering mer. I linje med det kan förväntad tillväxt bli 
negativt korrelerad till nivån på långfristiga skulder. Skatteförmåner innefattar påverkan från 
företagsskatter, personbeskattning och icke-lånerelaterade skatteavdrag. Forskarna  resonerar om 
att skatteavdrag för avskrivningar och investeringar ersätter förmånerna vid lånefinansiering.  
Indikatorer på icke-lånerelaterade skatteförmåner innefattar skatteavdrag vid investeringar/totala 
tillgångar och avskrivningar/totala tillgångar. 
 
En särskild variant av skuld/värdekvot med tradeoff är ”static tradeoffhypotesen”, som utgår från 
att företagets kapitalstruktur strävar mot ett optimalt läge, ett läge, som bl.a. påverkas av 
skatteeffekten vid ränteavdrag och något, som man kallar för ”financial distress”, ”finansiell 
störning”. Med detta menas kostnader för t.ex. övervakning av lån och konkurskostnader. 
Skatteavdrag för räntekostnader höjer värdet på företaget, medan nämnda kostnader drar ner 
marknadsvärdet”. ”Static tradeoff” förutsätter, att ägare/ledning ser till att så väl som möjligt 
hålla skuld/värdekvoten optimal med hänsyn till de inverkande störningarna (Titman, Wessels, 
1988). En liknande definition på tradeoff mellan agentkostnader/skatteeffekt ges av Megginson 
(1997).  
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2.2.4 Pecking order mot static tradeoff - en jämförelse 
Medan pecking order mer koncentreras på förändring i kassaflödet, försöker övriga 
kapitalstrukturteorier tolka förändringar i skuldkvoten. Tester har gjorts av hur väl static 
tradeoffteorin fungerar jämfört med pecking order, tester som  utfaller till förmån för pecking 
orderteorin.  Forskare har jämfört  bokförda skuldkvoter för 157 storföretag under tiden 1971-
1989. Static tradeoffmodellen får entreprenörer att söka efter den optimala kapitalstrukturen, och 
tillfälliga förändringar i den kommer att korrigeras efterhand. 
 
Static tradeoffmodellen har följande utseende: 
 
∆Dit = a + bTA (Dit – Dit-1) + eit 
där Dit  är  riktkvoten för företag i vid tidpunkt t och bTA är riktkvotens ändringskoefficient  
 
Static tradeoffmodellen hävdar, att ett företags optimala skuldkvot är en funktion av risk, typ av 
tillgångar, beskattning och lönsamhet. Det är innehållet i Dit. Riktkvotsmodellen beskriver 
förändringar i skuldkvoten, som beror på nettoutbudet av lån. Pecking ordermodellen visar  
förändringar i skuldkvoten, som beror på bruttobeloppet för lån. Enligt den enkla pecking 
orderhypotesen kommer företaget att ge ut eller dra in eget kapital som en sista utväg.  
 
Pecking ordermodellen visas nedan:  
  
∆Dit = a + bpoDEFit + eit 
där ΔDit är beloppet för utfärdade eller indragna lån (om ∆Dit negativ) för företag i under 
antagande att a = 0 och bpo, pecking orderkoefficienten = 1 och DEFit är underskottet i 
kassaflödet, som består av följande termer: 
 
DEFt = DIVt  + X1 + ΔW1 +  R1 – C1 
där DIVt = utdelning, X1 = kapitalutgifter, ΔW1 = nettoökning i arbetande kapital, R1 = andel 
långfristiga skulder vid starttidpunkt, D1 = obetalda långfristiga skulder, A1 = bokförda 
nettotillgångar inklusive nettovärdet för arbetande kapital, d1 = D1/A1, bokförd skuldkvot 
(Shyam-Sunder, Myers, 1999).  
 
Testerna av de två modellerna producerar tydliga skillnader. Medan static tradeoffmodellen med 
riktkvoter ger ett bTA för genomsnittlig skuldkvot på 0,33, når pecking ordermodellens bpo 0,85 
för bruttoskuld och en mycket hög förklaringsgrad 0,86. Pecking orderresultaten visar, att extern 
finansiering domineras av skuldfinansiering. Pecking order hävdar sig väl även beträffande 
statistisk signifikans. Med denna undersökning i basen kan studien utgå från att pecking 
orderhypotesen är den mest utslagsgivande metoden för att förklara företags kapitalstruktur och 
därmed för att jämföra och välja finansieringsformer (Shyam-Sunder, Myers, 1999).  
 
Frågan kan då ställas, om pecking order påverkas av företagens internationalisering. 
Internationaliseringssituationen handlar om småföretag i tillväxt och förändring, men pecking 
ordermodellen nedan bör i huvudsak stämma in också på denna situation, även om 
internationaliseringsgraden påverkar pecking order (Reid i Olofsson, Berggren, 1998).  
 
2.2.5 Kapitalstruktur och finansiell kostnad i företag med internationalisering 
Forskare har kommit fram till olika slutsatser beträffande internationaliseringens effekt på 
skuld/värdekvoten och den finansiella kostnaden i företaget. Baserat på tradeoffmodellen har 
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Agmon, Lessard (1977) och Fatemi (1984) funnit, att internationalisering minskar den förväntade 
kostnaden för konkurser och då tillåter högre skuldfinansiering relativt hemmaverksamheten.  
Lee och Kwok (1998), däremot, har antytt, att internationalisering kan medföra högre 
agentkostnader och lägre skuldfinansiering (Fatemi, Lee, Kwok i Mansi, Reeb, 2002). 
Modellerna för kapitalstruktur och internationalisering kan jämföras med både static tradeoff och 
med pecking ordermodellerna, och man hittar likheter. En förändring av skuldkvoten kan tala för 
både static tradeoff och pecking order, medan förändringar i lönsamheten kan vara tecken på 
förändring i kassaflödet, vilket mer är i linje med pecking ordermodellens funktionssätt. 
 
Tidigare data har pekat på att internationella företagsdelar använder mindre skuldfinansiering än 
sina hemmaverksamheter beroende på större valutarisker, politiska risker och agentkostnader, 
vilket medför högre kostnader för skuldfinansiering för den internationella verksamheten. Fatemi 
(1984) fann vid en undersökning av amerikanska multinationella företag i motsats till sina 
tidigare data, att de hade en riktkvot långt under den för hemmaverksamheten beroende på högre 
agent- och konkurskostnader för internationell verksamhet. Lee och Kwok (1998) och Burgman 
(1996) påstår, att multinationella företag har lägre soliditet än sina hemmaverksamheter. Chen, 
Charles, Cheng, He och Kim (1997) upptäcker dels att multinationella företag, MNF, har en lägre 
skuldkvot än sina hemmaverksamheter, NF, dels i strid med detta att skuldkvoten bland MNF har 
ett positivt samband med internationalisering men ett negativt samband med konkurskostnader 
och tillväxt (Fatemi, Lee, Kwok, Burgman, Chen et al. i Mansi, Reeb, 2002).  
 
En utgångspunkt har varit, att sambandet mellan skuldfinansiering och internationalisering har 
fungerat likartat under hela processen. Detta är emellertid ingen oomtvistad syn. De olika 
slutsatser forskarna drar om skuldfinansieringsnivån och kostnaden för denna antyder, att 
sambandet mellan skuldkvot eller finansiell kostnad och internationalisering inte helt fångas upp 
av en linjär modell. Denna nya teori kommer att behandlas närmare i avsnitt 2.4 ”Kapitalstruktur 
och internationalisering” och 2.5 ”Finansiell kostnad i nationella och internationella företag” 
(Mansi, Reeb, 2002). 
 
2.2.6 Sammanfattning om val av finansieringsformer 
Val av finansieringsformer sker i samspel mellan preferenser för finansieringsformer och 
nuvarande finansieringsformer dvs. kapitalstrukturen. Pecking orderteorin innefattar både 
preferenserna för och det verkliga valet av finansieringsformer  (Myers, 1984). Den kan användas 
på både små och stora företag. De matematiska modellerna  för pecking order och static tradeoff 
skiljer sig åt i vissa avseenden. Den förra har mer av den samlade kapitalstrukturutvecklingen 
(kassaflödet) i sig, medan static tradeoff mest bygger på skuldkvoten. Den internationella 
kapitalstrukturmodellen enligt Mansi, Reeb (2002) har något större likhet med pecking order än 
med static tradeoffmodellen, då deras regressionsmodell bygger på mer komplexa faktorer än 
skuldkvoten. Studien behandlar nedanstående teoriers inverkan på valet av finansieringsformer 
för verksamhetsåret (Underordnade teorier ställs något till höger under överordnad teori). 
 
► Val av finansieringsformer (Kapitalstrukturteorier) 

1. Företagets kassaflöde i centrum 
               Pecking order (Myers) 
                      Kapitalstruktur i internationella företag  (Mansi, Reeb)  

2. Företagets skuld/värdekvot i centrum 
         Skuld/Värdekvot (Donaldson; Poutziouris) 

      Tradeoff (De Angelo, Masulis;  Titman, Wessels) 
                                 Static tradeoff (Titman, Wessels)      
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Teorin ovan om hur entreprenörer väljer finansieringsformer till sina internationella företag  
åskådliggörs i nedanstående modell, som förklaras i texten till figur 1. 
                                                                                                                                                             
                                   

                   Figur 1. Modell för val av finansieringsformer 
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Figur 1. Modell för val av finansieringsformer  
Modellen använder tre olika kapitalstrukturteorier som förklaring till företags finansiering: Pecking order, 
skuld/värdekvot och (static) tradeoff. I modellen ingår i uppsatsen berörda faktorer, som påverkar  entreprenörens val 
av finansieringsformer: Kontrollaversion, preferenser för intern/extern finansiering och skuld/ägarkapital. Behovet 
av finansiering uppstår i företaget, analyseras på teorinivå, och valet av finansieringsformer görs av entreprenören     
 
 
2.3 Forskning om småföretags finansiering 
De källor, som små företag använder för sin finansiering, börjar bli allt mer bekanta. Winborgs 
undersökning (2000) behandlar  användningen av löpande extern finansiering. En australisk 
undersökning av Holmes och Kent (1991) berör tre olika typer av finansiering: 1. 
Startfinansiering 2.Löpande finansiering 3.Ytterligare finansiering.  
 

 
Kontrollaversion 

 
 

Preferenser 
Intern/Extern finansiering 

Skuld/Ägarkapital 
 
 

Företagets behov av finansiering 

ENTREPRENÖR 

Val av finansieringsformer enligt: 
            PECKING ORDER 
INTERNATIONELLA FÖRETAG 
         SKULD/VÄRDEKVOT 
                  TRADEOFF 
           STATIC TRADEOFF 

 
Val av finansieringsformer 

FÖRETAG 
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Företags finansiering fungerar olika beroende på vilket utvecklingsskede eller fas, som företaget 
befinner sig i. I Holmes och Kents undersökning (1991) om finansiering i startfasen finns enbart 
två finansieringskällor av betydelse nämligen ägarnas egna medel, vilket 69 procent av företagen 
anger, medan 20 procent nämner banklån. Övrigt ägarkapital svarar 5 procent av företagen. Det 
finns undersökningar, som kombinerar livscykel och bransch. En belgisk har studerat, vilka 
finansieringskällor, som belgiska hightech-SMEs använde. Det mest iögonfallande var, att man 
utnyttjade många finansieringskällor. Källorna och deras rangordning drog även 
uppmärksamheten till sig. Vid startfasfinansiering användes: 1. Entreprenörer 2.Banklån 3. 
Privatlån 4. Andra företag 5.Universitet 6.Venture capital 7.Vänner och familj. Nästan hälften av 
företagen hade entreprenörer som främsta källa. Storleken på den externa finansieringen låg 
ibland på mer än 1 miljon belgiska franc (Manigart, Struuf, 1996). Olika verksamheter behöver 
olika mycket medel, och olika sorters finansiering kan vara lämplig. Redan i inledningen 
nämndes, att företag i nya branscher som högteknologi och bioteknik har svårt att få banklån och 
VC-kapital, medan tillverkande företag i mer mogna branscher som verkstadsindustri lättare 
attraherar dessa typer av medel (Winborg, 2000). Flera forskare, t.ex. Schlegelmilch (1986) och 
O´Farrell (1998), har visat, att branschen även har betydelse för exporten (O´Farrell, 
Schlegelmilch i Byberg, 2000). Export och utlandsetablering kommer igång i tillväxtfasen och 
fortsätter i mognadsfasen med underhåll av verksamheter och marknader. Likaså sker en 
utvidgning av marknadskanaler och marknader i expansionsfasen, medan det gäller att hålla 
ställningarna i mognadsfasen (Scott, Bruce, 1987). Löpande finansiering presenteras i tabell 1. 
 
 

Tabell 1. Löpande finansiering med externa medel 
 
                                Sverige (Winborg)                                   Australien (Holmes, Kent) 
                                Andel i procent                                       Andel i procent (Ev. flerval) 
 
Medel                   Ingen  G. liten      Stor    Medel              < 20 anst. >100 anst.   Totalt      
Banklån              14     45       41   Leverantörskredit 28     31         29      
Leverantörskredit    26       48        26     Affärsbank            
Leasingbolag          61  35     4 Checkkredit         67        74 69                          
Kunder                        74  20     6 Terminslån          29           23 29                            
Statliga stöd            78  21         1 Leasing                  15          20        18           
Familj o vänner       90      7        3   Finansbolag                
VC-bolag                    95      4       1    Terminslån                   9             1           7           
Factoring                 96        3      1     Leasing                23        27 24                           
Affärsänglar            97       1      2     Annat                        3          3            3 
                 Handelsbank 
                    Checkkredit                  1              -             1 
                                                Terminslån               2        11         4  
                                         Leasing                 -             3           1 
                                                                      Annat                       -            3             1  
                    Övrigt                  10        26          12 
 
Antal företag         320                                                                 391                                               
 
 
Undersökningen skiljer på företag med mindre än 20 anställda och mer än 100 anställda för att få fram 
storlekseffekter och tar hänsyn till vilken typ av bank företagen använder. Eftersom flera svarsalternativ är möjliga, 
blir summan större än 100 och alltså ej i procent (Tabell 1) 
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Winborgs undersökning (2000) har sett på preferenserna för intern finansiering och direkt 
användning av externa finansieringsformer. Så stor andel som 80 procent av 
företagsledarna/ägarna vill finansiera utvecklingen av sitt företag med internt tillförda medel, 
ITM. Som externa finansieringskällor användes i ”stor” utsträckning banklån, 41 procent, och 
leverantörskrediter, 26 procent. Detta kan jämföras med undersökningen i Australien, där 80 % 
använde internt ägarkapital för att finansiera sin utveckling. Externa medel fick man mest via 
bank i form av checkkredit, 69 %, eller terminslån, 29 %, medan 18 % använde leasing via bank 
och 24 % leasing via finansbolag (Holmes, Kent, 1991). 
 
I en undersökning gjord av Cressy et al. (1996) utförd under åren 1991-1993 fann man följande 
finansiering, som haft ”ganska stor” eller ”stor” betydelse för tillverkande småföretag med 5-200 
anställda de tre senaste åren: ITM 75 %, banklån 58 %, eget kapital 24 %, kunder 22 %, 
leverantörer 17 %, regionala fonder 14 %, andra lån (Närings- och teknikutvecklingsverket, 
NUTEK) 9 %, riskkapital, VC-bolag 4 % och statliga lån 1 %. I en studie av Olofsson, Berggren 
(1998) gör samma typ av företag följande val av finansieringsformer: ITM 78 %, banklån 41 %, 
leverantörskrediter 22 %, lån från ALMI, NUTEK, Industrifonden 12 % och kundförskott 10 %. 
 
Det förhåller sig inte bara så, att småföretag har svårare att finansiera sin verksamhet än 
storföretag, utan denna skillnad existerar också mellan större och mindre småföretag. Mindre 
småföretag har svårare att få långfristig extern finansiering och har därför större andel kortfristiga 
lån. De använder oftare terminslån och mindre ofta leasing än större småföretag.  Skillnaderna i 
Chi-två-värden mellan större och mindre småföretag är högst signifikanta på 5 %-nivån (Holmes, 
Kent, 1991). De flesta resultaten i denna undersökning liksom i Winborgs (2000) stärker tilltron 
till Myers pecking orderhypotes (1984). Småföretag drabbas av en begränsad pecking order-
hierarki genom att flera alternativ inte existerar för dem, vilket leder till att de i stor utsträckning 
måste utnyttja kortfristiga lån, eftersom de inte har eller vill använda säkerheter (Holmes, Kent, 
1991; Winborg, 2000). En amerikansk undersökning bekräftar, att även där är banklån 
småföretagens främsta externa finansieringskälla. Finans- och leasingbolag kommer därnäst 
(Bitler, Robb, Wolken, Carter, Rohde, Rosenberg, 2001). Finansieringsformerna för 
internationaliserande företag är mindre kända. Studien får låna rön från Byberg (2000), 
Andersson, Gandemo (1993) och bidra genom sin egen undersökning. 
 
Av tabell 1 framgår att riskkapitalfinansiering spelar en ganska liten roll för småföretags 
finansiering. Hos Winborg (2000) är det 4 procent av respondenterna, som anser, att statliga stöd, 
VC-bolag eller affärsänglar har ”stor” betydelse för företaget. Riskkapital tillförs från VC-bolag, 
som går in med mindre ägarkapital under begränsad tid, investment- och utvecklingsbolag , som 
går in med majoritetsägande, som inte är tidsbegränsat och statliga placerare, som bidrar med. 
mindre ägarkapital utan kompetenstillförsel. VC-bolagens ägande utövas ofta genom 
styrelseposter, genom att besätta VD-posten eller med konsulttjänster till portföljföretaget. 
Exitmöjligheterna kan vara börsintroduktion, vilket knappast går beträffande de flesta 
småföretag, återförsäljning till entreprenören, försäljning till större företag eller banker. Ett 
ytterligare alternativ finns i ”management buy-out”, MBO (Landström, 1988).     
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Figur 2. Det internationaliserade företagets finansieringsformer och finansieringsgrader 

 
      Internationaliseringsgrad                              Finansiering                                           Företag 
 
 

                                                                                   Vilka finansieringsformer och 
                                                                                   finansieringsgrader? 
                                                                                                                      
                                                                                                             

                                                                                                                                       Undersökningsmodellen,  
                                                                                                                                       sid. 26, ruta 1 2 3 
                                      
 
 
Figur 2: Företagets internationaliseringsgrad kan påverka, vilka finansieringsformer entreprenörerna använder och 
finansieringsformernas finansieringsgrad (för finansieringsformen använd kapitalmängd). I företagets 
internationaliseringsgrad ingår här enbart företag med export och företag med både export och utlandsverksamhet. 
Företag med enbart hemmaverksamhet är inte medtagna. Se avsnitt 1.5 ”Definitioner”. Figur 2 är en del av den 
undersökningsmodell, som kommer  sist i referensramen, och där tillgången på intern och extern finansiering anges i 
ruta 1, val av interna finansieringsformer i ruta 2 och val av externa finansieringsformer i ruta 3 
 
HYPOTESER FÖR AVSNITT 2.3 
Hur valet av finansieringsformer fungerar för företag med främst hemmaverksamhet, vet vi från 
Holmes och Kent (1991) och Winborg (2000). Med H2 och H3 vill den här studien klarlägga, om 
exporterande och utlandsverksamma företag använder mer eller mindre av den viktigaste interna 
och externa finansieringsformen. När det gäller pecking order för internationaliserade företag, 
finns mindre bakgrundsfakta, men Byberg (2000) antyder, att skuldfinansieringen ökar med 
stigande exportandel. Andersson, Gandemo (1993) pekar i avsnitt 2.7 ”Finansiering av företag 
med utlandsverksamhet” på att ITM och garantier från moderbolaget spelar stor roll, men att 
flertalet utländska dotterbolag finansieras med lån av olika slag. Den nyaste forskningen hävdar, 
att skuldfinansieringen ökar med stigande internationalisering (Mansi, Reeb, 2002). 
 

HYPOTESER OM INTERNATIONALISERINGSGRADENS INVERKAN PÅ PECKING ORDER 
H2: Ju högre internationaliseringsgrad desto lägre/högre finansieringsgrad för ITM  
H3: Ju högre internationaliseringsgrad desto högre/lägre finansieringsgrad för banklån         

 
 
2.4 Kapitalstruktur och internationalisering 
Den traditionella bilden är ett linjärt samband mellan internationalisering och företagets 
skuldkvot och finansiella kostnad, där skuldkvoten minskar och den finansiella kostnaden ökar. 
Men som berörts i avsnitt 2.2.5 ”Kapitalstruktur och finansiell kostnad i företag med 
internationalisering” håller nyare forskning på att förändra denna bild. Det är inte längre på något 
sätt självklart, att sambandet är linjärt eller har den nämnda riktningen (Mansi, Reeb, 2002).  
 
Möjligheterna att bedöma och utnyttja olika kapitalmarknader med fördelar och risker kan vara 
större i början på internationaliseringen än senare med olika skuldnivåer och kostnader. I Mansi, 
Reebs undersökning (2002) finner man precis som i tidigare studier ett negativt samband mellan 
internationalisering och räntevariation. Företagets skuld/tillgångskvot visar positivt samband med 
kostnaden för skuldfinansiering. Av kontrollvariablerna har bl.a. skuldtiden och 
skuld/tillgångskvoten ett statistiskt säkerställt samband med räntespridningen på 1%-nivån. 
Internationalisering visar ett negativt samband med kostnaden för skuldfinansiering under 
inledande skeden. Multinationella företag, MNF-företag, med en genomsnittlig internationell 
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aktivitet uppvisar 0,5 % lägre skuldfinansieringskostnad än sina nationella företag, NF-företag. 
Skuldfinansieringskostnaden innehåller mer än räntan och skall inte likställas med den. 
 
Vid testning av en ekvation med tre komponenter av internationalisering (exportförsäljning/total 
försäljning, tillgångar utomlands/tillgångar hemma och antal marknader)  visar dessa ett 
signifikant negativt samband med räntespridningen och ett positivt signifikant samband med 
kvadraten på den samlade internationaliseringskomponenten. Sambandet har även en ekonomisk 
innebörd. Hemmaverksamheten har 0,115 lägre skuld/tillgångsnivå än den genomsnittliga 
internationella verksamheten, som använder ca. 30 % mer skuldfinansiering. Vid 45 procents 
export tangerar marginalkostnad och marginalnytta varandra. Resultaten har uppnåtts med en 
icke-linjär modell, som visar sig täcka in sambanden på ett bättre sätt än de hittills använda 
linjära modellerna. Lamy och Thompson (1988) menar, att den relativa räntevariationen vore ett 
bättre mått på kostnaden för skuldfinansiering, när räntan skiftar kraftigt. Då denna variant testas 
blir resultatet även nu ett icke-monotont samband mellan internationalisering och kostnaden för 
skuldfinansiering. I en tredje variant adderas variabler med effekt på räntespridningen, vilket inte 
ger någon förändring av resultatet mer än en ökad förklaringsgrad för modellen. I en fjärde och 
femte modell används tekniker för att minska heteroskedasticitet, seriekorrelation och 
homoskedasticitet, där man får samma effekt som i den tredje modellen (Lamy, Thompson i 
Mansi, Reeb, 2002).  
 
I hypotes 4 och 4:1 testas internationaliseringens inverkan på skuldkvoten. 
 
 

Figur 3. Det internationaliserade företagets kapitalstruktur 
 

          Internationaliseringsgrad                               Kapitalstruktur                         Företag 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                         
                                                                                                                     Vilken skuldkvot ?  
 
 
                                                                                                              Undersöknings-  
                                                                                                    modellen sid. 26, ruta 4  
 
 
Figur 3: Företagets internationaliseringsgrad kan påverka skuldkvoten. I företagets internationaliseringsgrad ingår 
även ett värde för företagets mest avancerade marknadskanal. Se avsnitt 1.5 ”Definitioner”.  Figur 3 är en del av den 
undersökningsmodell, som kommer sist i referensramen, och där skuldkvoten anges i ruta 4 
 
HYPOTES FÖR AVSNITT  2.4  
Tidigare forskning har pekat på att kostnaden för internationalisering stiger, efterhand som 
engagemanget ökar, och att skuldfinansieringen av denna då minskar. Men det finns en stor 
osäkerhet om detta. Agmon, Lessard (1977) har visat på högre skuldfinansiering av den 
internationella verksamheten i amerikanska multinationella företag. I Mansi, Reebs undersökning 
(2002) ges ett tydligt besked om att deras internationella verksamheter har en högre 
skuldfinansiering än hemmaverksamheterna. Sambandet mellan internationalisering och 
skuldkvot ökar upp till en viss nivå enligt Contractor et al. (2003). H4 undersöker, om företag 
med internationalisering har högre skuldkvot än företag med enbart hemmaverksamhet, och om 
det finns en skillnad mellan företag med enbart export och företag med både export och 
utlandsverksamhet. Se figur 3 ovan. Även frågan, om sambandet mellan internationaliseringsgrad 
och skuldkvot fungerar linjärt eller ej, bör kunna besvaras med hjälp av tester för denna hypotes. 
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Mansi Reeb (2002) testar dessa frågor med multivariat analys, där flera förklarande variabler 
ingår som utlandsverksamhetens omsättningsandel och tillgångar. Se avsnitt 3.9.3 ”Studiens 
regressionsmodeller och de amerikanska modellerna”. Den här studien använder både enkel och 
multipel regressionsanalys med internationaliseringsgrad och export- och utlandsverksamhets-
andel av omsättningen som främsta förklarande variabler för att se, om det finns ett 
grundläggande samband mellan internationaliseringsvariabeln och skuldkvot, eller om det är mer 
komplext enligt de amerikanska forskarnas modell. Det är i underhypotes 4:1, som variabeln 
export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen används som främsta förklarande variabel, 
vilket ligger mer i linje med Mansi, Reeb (2002) än att använda variabeln 
internationaliseringsgrad. 
 

HYPOTES OM INTERNATIONALISERING OCH KAPITALSTRUKTUR 
H4: Ju högre internationaliseringsgrad desto högre/lägre skuldkvot 
H4:1: Ju större export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen desto högre/lägre skuldkvot 

 
 
2.5 Finansiella kostnader i nationella och internationella företag 
Finansiella kostnader för skuldfinansiering kommer främst från räntan, det pris, som företaget får 
betala för att låna. Men företaget, som lånar, kan få betala kostnader, som helt eller delvis 
kommer utöver räntan. Inom tradeoffteorin nämns ofta begreppet agentkostnader. Det berörs av 
De Angelo, Masulis (1980) i avsnitt 2.2.3 ”Övriga kapitalstrukturteorier”. När ett företag lånar 
pengar av en finansiär, t.ex. en bank, uppstår ett avtalsförhållande mellan banken och 
entreprenören enligt Jensen, Meckling (1976). I det förhållandet blir entreprenören ”agent” för 
banken och ansvarar för att avtalet följs. Agentkostnader uppkommer genom att ägande och 
kontroll över företaget separeras. Entreprenören vill försöka skaffa sig någon form av garanti från 
banken, vilket medför ”bonding costs”, han måste övervaka lånet, ”monitoring costs” och  får 
dessutom en ytterligare förlust genom kontrollförlusten ”residual loss”. Bankens 
övervakningskostnader får företaget betala via räntan, de egna i form av agentkostnader 
(Megginson, 1997). 
 
Lägre kostnader för skuldfinansiering i samband med internationalisering kan bero på verksamhet 
inom flera åtskilda marknader och minskade risker genom kapitalhantering på marknadernas 
skilda villkor (Errunza et al.,1981). Internationalisering gör det även möjligt att minska 
vinstvolatiliteten genom att styra kapitalströmmarna (Hughes et al., 1975). Kapitalströmmarna 
minskar risken för förluster och reducerar kostnaderna för skuldfinansiering (Shapiro, 1978)  
Hughes et al., Shapiro i Mansi, Reeb, 2002). Reeb et al. (2001) har undersökt sambandet mellan 
internationalisering och kostnaderna för skuldfinansiering. Internationalisering har negativt 
samband med företagets räntespridning men positivt samband med skuldsättningsgraden, vilket 
tyder på lägre kostnad för skuldfinansiering. Kostnaden för skuldfinansiering minskade med 13 
% i forskarnas undersökning (Reeb et al. i Mansi, Reeb, 2002). 
 
Men det finns även andra varianter av samband, både ett U-format som tecken på inledande 
negativ men därefter positiv effekt av internationaliseringen, och ett inverterat U-format samband 
som tecken på en initialt positiv men därefter negativ effekt av internationaliseringen. En 
undersökning på amerikanska multinationella serviceföretag av Contractor et al. (2003) vidgar 
modellen till en trestegsmodell, som ser ut som ett liggande S. Fördelar med internationalisering 
kan t.ex. vara, att man kan sprida fasta kostnader över fler enheter, att företaget efter hand samlar 
på sig mer internationell kunskap, och att man får tillgång till billigare resurser, bättre teknologi 
och större marknad utomlands. Steg 1 i den nya teorin ger en lätt negativ lutning pga. kostnader 
och hinder vid den inledande internationaliseringen. Vid steg 2 har företagen börjat dra nytta av 



_____  Finansiering av småföretags internationalisering - Referensram  ________ 
                                                                    

19        

internationaliseringens möjligheter till att sprida kostnader, utnyttja billigare resurser och sköta 
valuteringen på ett rationellt sätt, och kurvan får en klart positiv stegring. Då företagen hamnar i 
steg 3, ändrar lutningen riktning igen. Företag, som exporterar till och har utlandsverksamhet i 
för många länder, drar på sig kostnader, som överstiger intäkterna av internationaliseringen, 
engagerar sig på mindre lönsamma marknader, och kurvan börjar luta utför. De serviceföretag, 
som forskarna undersökt, har delats upp i två typer, kunskapsbaserade och kapitalintensiva. När 
man jämför dessa, uppför de sig inte likartat under internationaliseringsprocessen. 
Kunskapsbaserade företag har lägre kostnader och mindre hinder vid internationalisering och 
kommer därför snabbare in i steg 2 med positiv lönsamhet. Kapitalintensiva företag, däremot, har 
större problem vid början av internationaliseringen och får vänta längre på att komma in i det 
lönsamma steg 2-skedet. Men de blir kvar där och hamnar inte som de undersökta 
kunskapsbaserade företagen i en olönsam ”överinternationaliseringsfas”. I den mån man kan 
jämföra med tillverkningsföretagen, som ingår i min studie, ligger de kapitalintensiva företagen 
närmast. Denna nyare forskning ger en mer total bild med bättre matematisk förankring av de 
utfallsmöjligheter, som existerar vid internationalisering. Regressionsmodellerna har korrigerats 
för heteroskedasticitet och autokorrelation. I regressionsekvationen ingår både en andra- och 
tredjegradsterm. Den här modellen kan jämföras med dem för kapitalstruktur och finansiell 
kostnad vid internationalisering framlagda av Mansi, Reeb (2002). Den har en helhetsapekt, är 
icke-monoton och reviderad för snedheter och korrelationsfel. Liksom nyttan av 
internationaliseringen bara stegras tom. steg 2 hos Contractor et al. (2003), verkar 
skuld/värdekvoten bara öka och de finansiella kostnaderna bara sjunka till en viss grad hos 
Mansi, Reeb (2002). Sambanden internationalisering-kapitalstruktur-finansiell kostnad är 
komplexa och kan inte beskrivas i linjära utan i icke-linjära modeller, vilket innebär, att 
sambanden förändras över tiden  och är olika för olika typer av företag. Finansiering av 
internationalisering sker, tvärtemot vad man tidigare trodde, i större utsträckning med 
skuldfinansiering än för hemmaverksamheten. Den finansiella kostnaden håller sig dessutom på 
en lägre nivå än för hemmaverksamheten. Det finns ett förhållande mellan finansiering, 
finansiella kostnader och resultatet av internationalisering, lönsamheten. Resultatet förändras 
stegvis, är initialt negativt, blir sedan positivt för att därefter åter bli negativt. Det är en mycket 
intressant utveckling från den tidigare linjära modellen (Mansi, Reeb, 2002; Contractor et al., 
2003). I hypotes 5 och 5:1 testas internationaliseringens inverkan på den finansiella kostnaden. 
 
 

Figur 4. Det internationaliserade företagets finansiella kostnad 
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Figur 4: Företagets internationaliseringsgrad kan påverka den finansiella kostnaden. I företagets inter-
nationaliseringsgrad ingår även ett värde för företagets mest avancerade marknadskanal. Se avsnitt 1.5 
”Definitioner”. Figur 4 är en del av den undersökningsmodell, som kommer sist i referensramen, och där den 
finansiella kostnaden anges i ruta 5 
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HYPOTES FÖR AVSNITT 2.5 
I det här avsnittet testas internationaliseringsgradens och export- och utlandsverksamhetsandelens 
inverkan på den finansiella kostnaden. Resultat från Mansi, Reeb (2002) pekar på att 
internationalisering ger billigare skuldfinansiering, vilket testas i H5. Frågan är dessutom, om 
sambandet är linjärt eller icke-linjärt. Medan den traditionella uppfattningen håller sambandet för 
linjärt, menar de nämnda forskarna, att sambandet bättre kan återges med en icke-linjär 
regressionsmodell. I underhypotesen H5:1 används export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen som främsta förklarande variabel. Den variabeln finns även i den amerikanska 
modellen enligt Mansi, Reeb (2002). Andra amerikanska forskare hävdar, att sambandet mellan 
finansiell kostnad och internationalisering kan vara S-format, en sjunkande kostnad, som 
efterhand övergår i motsatsen vid ”överinternationalisering” (Contractor et al., 2003).  
 

HYPOTESER OM FINANSIELL KOSTNAD 
H5: Ju högre internationaliseringsgrad desto lägre/högre finansiell kostnad 
H5:1: Ju större export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen desto lägre/högre finansiell kostnad 

 
 
2.6 Finansiering av exportföretag 
Landström har i sin undersökning av unga teknikbaserade företag funnit, att beslutsprocessen vid 
kapitalanskaffning kan vara ganska oreflekterad. Den präglas sällan av några djupare 
överväganden, utan företagsledningen vänder sig till den finansiär de har bäst kontakter med, 
oftast banken (Landström, 1987). Winborg (2000) framhåller i sin undersökning, att småföretag 
långtifrån alltid använder finansiell planering som budget i sina företag. Inte heller småföretag 
med export och dotterbolag kalkylerar alltid sina investeringar noggrant (Andersson, Gandemo, 
1993) Lindmark har funnit exempel på företag, som upphört med export på grund av finansiella 
problem (Lindmark,1994). När ett småföretag har otillräcklig kapacitet att tillfredställa sina 
exportmarknader, kan det bero på bristande finansiell förmåga, vilket även kan minska viljan att 
satsa på internationell expansion (Rundh, Gottfridsson, 1998). Både långsiktig exportplanering 
och exportbudget får starkt stöd i Bybergs undersökning (2000).   
 
Finansiering av export  kan gå till på följande sätt. Företaget ”Tillverka och Distribuera” 
använder banklån och checkkredit på tillsammans 10 milj. kr och dessutom leverantörskrediter 
för att finansiera sig. Företaget ”Framgångsrik Expansion” har finansierat sin verksamhet med 
bl.a. checkkredit på 6 milj. kr och företagskredit, 10 milj. kr via sin bank. Eget kapital och 
banklån svarar för en dominerande del av det senare företagets finansiering. I Bybergs 
undersökning (2000) kommer det fram, att företag, som har en stor del av exporten 
lånefinansierad, har en stor exportandel (NUTEK, Riskbedömningsprojektet, 1993).  
 
”Made in the USA” säljer bra på andra sidan Atlanten och Stilla Havet från Sydostasien till det 
tidigare Sovjetunionen. Export har varit en god idé för småföretag tidigare, och den fungerar 
ännu bättre nu. Vi har hittat företag, som för ett par år sedan gjorde sina första exportvinster och 
fortfarande tjänar bra. Att exportera har visserligen varit betydelsefullt men ändå inte utan 
problem. Det kan t.ex. vara svårt att skaffa fram garantier för betalning via köparens bank och är 
mer komplicerat än att handskas med banker i USA. Bankfinansiering för exportaffärer är inte 
lättillgänglig, men företaget Seaspace har gjort sina första lärospån. Företagets två första 
exportaffärer finansierades av en lokal kalifornisk bank med 85 %:s exportkreditgaranti. Nu har 
Seaspace ett gott anseende, och banken beviljar lån utan krav på garanti (Roha, 1992). 
 
Cavusgil, Nevin (1981) och Noar (1995) har funnit skillnader mellan exporterande och icke-
exporterande företag i USA. Icke-exportföretag finner export riskfylld, är mindre till antalet 
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anställda och sämre utvecklade beträffande kunskap om finansiering och planering. En europeisk 
studie av 816 företag visar, att de två faktorer, som har störst samband med exportandel, är aktivt 
sökande efter utländska order och utländskt finansiellt stöd (Noar i Prince, 1995). Exporterande  
och icke-exporterande småföretag skiljer sig åt i flera avseenden. Yapraks undersökning (1985) 
av 84 små och medelstora företag i Michigan, USA styrker detta. Småföretag kan agera snabbare 
på marknadsrörelser på den internationella marknaden än större företag. Exporterande företag är i 
genomsnitt något större till antalet anställda och i omsättning än icke-exporterande företag. 
Exportföretag har också större beredskap för att ställa upp med leverantörskrediter till utländska 
köpare och överblicka finansiell planering.  
 
Det mest förmånliga med att exportera är den ytterligare försäljning och vinst, som genereras. 
Dessutom kan fluktuationer i omsättningen jämnas ut. Företag, som vill växa snabbare än 
tillväxten på hemmamarknaden, använder export. Den amerikanska regeringen har lagt fram 
program med skattesubventioner för att stimulera exportföretag. Att finansiera exporten ter sig 
relativt enkelt. Likaså samtycker bankerna i regel till att stå som garanter (Vendedikian, Warfield, 
2000). Amerikanska bankers ovilja att finansiera försäljning av utrustning utomlands försvårar 
för både producenter och konsumenter. Export - Import Bank fick 1992 i uppdrag, att minst 10 % 
av deras finansiella verksamhet skulle gå till små och medelstora företag. Numera tillhör 82 % av 
bankens kunder den gruppen.  
 
Tillverkningsföretagen börjar också bli öppnare för nya finansieringsformer (Sakany, 1999). Att 
finansiera exportrelaterat arbetande kapital är långt ifrån omöjligt. Det finns två sätt. Banken kan 
skaffa en lånegaranti från Export-Import Bank eller en kreditförsäkring, som täcker 90 % av 
exportbetingat lager och utländska kundfordringar (Hemphill, 2003). En undersökning på 
tillverkningsföretag i Mellanvästern av exportverksamhet, stöd och problem gav besked om vissa 
svagheter. Tillgång på exportfinansiering och information om främmande marknader är 
oumbärlig i exportverksamhetens tidiga skeden. Dessa företags exportkunskaper har påtagliga 
brister. Exporten har inte alltid högre lönsamhet i startskedet än hemmaverksamheten utan bidrar 
mest till företagets konkurrensförmåga, ett förhållande, som kan vara ett incitament till statligt 
exportstöd (Kotabe, Masaaki, Czinkota, Michael, 1992). 
 
I USA finns en myndighet för stöd till småföretag Small Business Administration, SBA, som 
arbetar på flera nivåer, stat, delstat och stad för att hjälpa småföretag till bättre möjligheter även 
för export och utlandsverksamhet. Denna verksamhet sker i samarbete med Export-Import Bank 
och Overseas Private Investment Corporation, OPIC. SBA har program för finansiering, 
rådgivning mm.(Small Business Administration, SBA, 2005). 
 
En kanadensisk undersökning av hightechföretag mellan 1994-1998 avslöjar, att dessa börjat 
skaffa sig marknadsandelar i USA och på andra internationella marknader. Efter att de fått 
venture capital, har de ökat sin export med i genomsnitt 72 % per år eller tom. 81 % per år, om 
man räknar in IT-företagen. De få biotechföretag, som ingick i undersökningen, hade inte börjat 
generera några intäkter eller ha export i större utsträckning (Doucet, 2000). Ghanesiska 
exportörer har svårt att få finansiering för sina exportaktiviteter, och finansiella institutioner ger 
kortfristig hellre än lång- och medelfristig finansiering till småföretag och investerar 
företrädesvis i statsobligationer och skattkammarväxlar. Lån kan inte alltid återbetalas. 
Exportörer måste vara aktsamma med sina finansiella medel och finansiärerna mer exportvänliga, 
för att landet skall kunna ge mer medel till exportfinansiering (Buatsi, 2002). 
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2.7 Finansiering av företag med utlandsverksamhet 
Andersson och Gandemo (1993) har undersökt 11 företag och beskriver dessa i en fallstudie. Alla 
företag har inte lyckats med sin utlandsetablering. Utlandsverksamhet har mestadels skett i form 
av dotterbolag och/eller agenter. Bolagen är oftast helägda med en mer spridd ägarbild hos några. 
En personalunion mellan ägare och ledning hör till det vanliga. Omsättning och antalet anställda 
har vuxit i flertalet företag både i den svenska och i den utländska verksamheten. 
 
Med hjälp av fallstudier tar forskarna upp de finansiella problemen. Situationen skiftar mycket 
från företag till företag. Några lyckas finansiera sin internationalisering med hjälp av ITM, medan 
andra går samman med partners eller får statligt stöd i Sverige eller utomlands. Andra 
finansieringslösningar är villkorslån och lån mot royalty. De finansiella frågorna spelar generellt 
en ganska betydande roll, när man ser på företagen i Andersson, Gandemos undersökning (1993). 
I vissa fall har de varit avgörande. Begagnade maskiner används inte sällan som apportegendom, 
när bolag etablerar sig utomlands. Aktivt regionalpolitiskt stöd och finansiellt stöd från de 
regioner, där företaget verkar, har haft stor betydelse för etablering i stödområden i England, 
Holland och Tyskland. I de två förstnämnda fallen var regionala organ mycket aktiva. 
 
Ofta tar det lång tid, innan moderbolaget får tillfredsställande avkastning från sin etablering 
utomlands. De tre första åren har medfört förlust i de flesta studerade fallen, vilket gör det svårt 
för finansiellt svaga företag att få utlandsetableringen att överleva. I något fall dröjde det sex år 
från etablering till lönsamhet. Möjligheten att få skatteavdrag i Sverige för sina kostnader för 
utlandsetableringar har varit en viktig faktor. Om den har finansierats med lån i respektive land, 
har företaget fått stå som garant för lånen. Andersson, Gandemo (1993) har visat, att småföretag, 
som utlandsetablerar sig, ofta har kommit så långt, att de kan bidra med en stor del av 
finansieringen själv. Forskarna ställer upp en rad förslag och synpunkter på hur företaget bör 
agera vid utlandsverksamhet: ”Moderbolaget bör ha tillgång till kapital. Produktion utomlands tar 
längre tid än beräknat. Lönsamhet kan dröja 3-5 år eller längre. Det är bra att börja med export. 
Svenska normer och svensk standard går inte att använda utomlands. Börja snålt utomlands – 
utnyttja möjligheten att köpa billiga maskiner.” 
 
Det råder inte sällan obalans mellan produktion och försäljning hos flertalet företag, när man 
väljer att etablera sig utomlands. Företag, som etablerar sig utomlands huvudsakligen för att 
producera, gör det företrädesvis i låglöneländer. Försäljningsföretag etablerar sig i länder med 
goda försäljningsutsikter och höga priser. Utlandsinvesteringar sker inte alltid i länder, dit 
företaget exporterar sedan tidigare. Närhet till kunderna var viktig för flera företag, särskilt de 
som etablerat produktionsbolag.   
    . 
I en finsk jämförande studie mellan ett internationaliserat företag och ett ”Born globalföretag” såg 
man skillnader i sättet att finansiera sig. Företag med större ledningserfarenhet och finansiella 
resurser förväntas utveckla sig snabbare internationellt. Det internationella företaget ”Small 
Planet” använder under startfasen eget kapital, inkubatorstöd och affärsänglar. Finansieringen 
sköts informellt. Det globala företaget ”Mad Onion” utnyttjar grundarkapital, såddfinansiering 
och affärsänglar. Även här sköts finansieringen informellt. Under internationaliseringsfasen, då 
företaget riktar in sig på ökad marknadsföring, försäljning och produktion på främmande 
marknader, finansierar sig ”Small Planet” med VC-kapital och kapital från internationella 
kanaler. Finansieringen är formell. ”Mad Onion” använder VC-kapital och globala kunders 
resurser. Finansieringen sköts också här formellt. Internationaliseringen kräver insatser via 
formella organisationer. Då kan det vara lämpligt att använda sig av nyemission eller VC-kapital 
och produktkunnande. Men att släppa in alltför mycket VC-kapital leder till minskad kontroll 
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över företaget, vilket kan påverka verksamhetens inriktning. Globalt VC-kapital med globalt 
kunnande bör föredras (Sasi, Gabrielsson, 2002).  
 
I Polen började man stödja utländska investeringar i slutet av åttiotalet. 1988 – 1991 hade man 
slopad bolagsskatt. Polska staten främjar investeringar i samarbete med polska företag för att 
stödja deras export, minska deras egen finansiella insats och åstadkomma långsiktigt samarbete. 
Det är svårt att få polskt kapital till småföretag. Under perioden 1988 – 1991 tillskapades många 
Joint Ventures i landet. Nio procent av företagen var svenska. Polen har investeringsskyddsavtal 
och garantiavtal med Sverige. Det finns möjlighet att inrätta representationskontor i Polen. 
Bolagsformerna är aktiebolag och aktiebolag med begränsat ansvar (NUTEK, 1994). 
 
I Italien finns en lång rad organisationer, som arbetar för att stödja det italienska näringslivets 
internationalisering. De åtgärder, som står till buds, är: Finansiellt stöd i form av riskkapital, lån 
till investeringar, exportkrediter och garantier samt i mindre utsträckning direkta bidrag, 
information och hjälp för att utnyttja finansieringsprogram från EU, tillgång till 
representationskontor utomlands, rådgivning och information i juridiska och finansiella frågor i 
samband med export, förmedling av affärspartners och marknadsundersökningar. Italienska 
småföretag har visat bättre investeringsvilja än större företag. Under 1997 gjordes 250 helt nya 
utlandsinvesteringar varav drygt hälften av företag med mindre än 500 anställda (Murikoff, 
1999). 
 
 
2.8 Vägar till internationalisering 

 
2.8.1 Tillväxt  
Företagets finansiering kommer att vara beroende av dess tillväxt, eftersom denna ger utrymme 
för självfinansiering. Norton (1991) pekar på att tillväxt och interna medel möjliggör att 
finansiera utan att tappa kontrollen över företaget, vilket man kan göra genom externa medel och 
nya ägare (Winborg, 2000). Tillväxt används som en förklaringsvariabel för kapitalstruktur 
(Titman, Wessels, 1988).  
 
Företag, som har tillväxtambitioner, bör planera för tillväxt. Några steg, som kan ingå, kan vara 
att betona formell planering, att använda resurser utifrån för hjälp och att bestämma ledningens 
roll i det ”nya” företaget. Att leda tillväxtprocessen innefattar bl.a. rekrytering av personal, 
träning av personalen, agera för att skapa nätverk kring företaget, kontroll av opportunism och 
skapande av positiva incitament samt att delegera beslutsfattande (Stinchcombe, 1965). När 
tillväxten gäller internationalisering har detta aktualitet i ännu högre grad. Strategi, 
tillväxtambitioner och tillväxt skapar förutsättningar för internationalisering. Johansson & 
Wiedersheim-Paul (1975) har identifierat dessa stadier i internationaliseringsprocessen: 
 

1. Ingen regelbunden exportförsäljning 
2. Export via fristående representant eller agent 
3. Eget säljande dotterbolag 

 
Vi har sett i avsnitt 2.3 ”Forskning om småföretags finansiering”, hur Scott och Bruce (1987) 
framhåller, att tillväxt påverkar företaget att gå från en fas till en annan i sin utveckling och 
lägger grunden för export och utlandsverksamhet. Andersson (2001) visar i sin undersökning av 
snabbväxande företag, att företag kan ha internationell tillväxt som strategi och exemplifierar från 
affärssystembranschen, där tillväxt och utlandsetablering följt varandra (Andersson i Davidsson, 
Delmar, Wiklund, 2001). Byberg (2000) pekar på tillväxt som det främsta skälet för ”hans” 
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företag att internationalisera. Samband konstateras mellan exportandel och tillväxt 
(entreprenörens tillväxtvilja). Både denne forskare och Andersson, Gandemo (1993) betraktar 
finansieringsmöjligheterna som en förutsättning för framgång med export och utlandsverksamhet.  
Även Farhang (1999) bedömer tillväxtvilja och försäljningstillväxt som viktiga faktorer bakom 
exportframgång. Han diskuterar tidsaspekten för internationaliseringen och därmed indirekt 
tillväxten i företaget. Hans studier stämmer inte helt med Uppsalaskolans teorier om en fasvis 
internationalisering. 
 
2.8.2 ”Born global” eller internationalisering steg för steg 
Uppsalaskolan har pekat på internationalisering som en stegvis process ofta i små steg, men 
invändningar har kommit från flera håll mot detta synsätt. Modernare forskning har ett helt annat 
betraktelsesätt och framhåller, att företag kan ta steget fullt ut till exportörer redan från början 
eller tidigt i sin utveckling – ”born globals”. För småföretag finner Farhang i sin studie av 84 
exportintensiva företag (1999), att hälften av dem börjar exportera inom fem år efter etableringen, 
vilket rimmar illa med teorin om steg- eller fasvis internationalisering. Åtta företag startade 
exporten mellan sex till tio år efter etableringen. 
 
Flera undersökningar har varit inriktade på tiden från verksamhetsstart till exportstart. En studie 
på små och medelstora företag i Norge, Danmark och Frankrike koncentrerar sig på begreppet 
”stegvis” utveckling. Resultaten antyder, att exportandel, marknadsval och global orientering inte 
påverkas av tiden sedan företagets start. En tredjedel av företagen startade sin export inom två år 
efter starten. Dessa företag har större exportandel än de, som väntat flera år med sin exportstart. 
Företagets framtida exportengagemang bestäms kort efter verksamhetsstarten. Resultaten ger 
inget stöd för internationalisering som en stegvis process. I hypotes 1, H1, behandlas sambandet 
mellan tillgång på finansiering och tid efter exportstart (Moen, Servais, 2002).  
 
Ett företag, som söker sig utomlands, har från början inga rutiner för att bedriva och utveckla 
internationell verksamhet. Det har formats av hemmamarknadens krav och blir svårare att 
förändra med tiden. Företag, som redan från början satsar internationellt, ”born globals”, kan 
utvecklas mycket snabbare än företag med lång hemmamarknadserfarenhet. En studie av finska 
högteknologiföretag visar, att ju yngre företaget är, desto fortare kan det expandera internationellt 
(Johansson, Blomstermo, Pahlberg, 2002). 
 
Nya företag, hightech och ”born globals” har bevisat, att internationalisering kan vara en snabb 
process, där ledningens agerande har stor betydelse. 335 nordiska företag har studerats över en 
femårsperiod. Företagen har delats upp i tre grupper: Nya exportörer, ständiga exportörer och 
icke-exportörer. Ständiga exportörer har en mer positiv inställning beträffande fyra av sex 
faktorer, vilket indikerar, att internationalisering är en långsam inlärningsprocess. Exportörer har 
emellertid en mer negativ inställning till kunder, leverantörer och makroekonomiska förhållanden 
(Boter, 2003). För utlandsetablering av tillverkande bolag tycks det inte vara som beträffande 
exporten, att den äger rum som ett steg i en process. Försäljning direkt från ursprungslandet kan 
sannolikt fylla samma funktion. Benito och Gripsrud (1992) fann inte, att norska företag i större 
utsträckning valde att etablera sig i kulturellt näraliggande länder för sina tidigare än för sina 
senare investeringar. En amerikansk utvärdering av Cavusgils stegteori ger vid handen, att den 
stämmer för europeiska små tillverkningsföretag. Lämplig tid mellan stegen ligger runt två år 
(Gankema, Snuif, Zwart, 2000). 
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2.8.3 Lokalisering 
Sverige ligger något avsides de stora marknaderna i Europa och världen. Det fysiska avståndets 
betydelse varierar med verksamheten och påverkas av infrastrukturen. Den fasta förbindelsen till 
Danmark minskar tidsavståndet för väg- och järnvägstransporter (Andersson, Fredriksson, 1993). 
Geografisk belägenhet har en påtaglig betydelse för ett företags utveckling i flera avseenden. 
Stora orter ger som regel bättre utvecklingsmöjligheter och bättre finansieringsmöjligheter. 
Många riskkapitalföretag har sin verksamhet i Stockholmstrakten. Avståndet mellan enheter i ett 
expanderande företag har stor betydelse för ledningen av dem, liksom närheten mellan det 
svenska moderföretaget och dess dotterbolag, filial eller lager kan spela stor roll av samma orsak. 
Val av marknadskanal blir också beroende av avståndet mellan den ursprungliga enheten och 
dess internationaliserade delar. Regionala och andra geografiska skillnader, som har betydelse för  
exportbeteende, kommer till uttryck i flera studier t.ex. av Johannisson, Lindmark (1996) och 
Schlegelmilch (1986) (Johannisson, Lindmark och Schlegelmilch i Byberg, 2000).  
 
2.8.4 Marknadskanaler 
Valet av marknadskanaler och marknader vid internationaliseringen har inverkat mycket på 
behovet av finansiering, och en ökande internationalisering betyder ofta nya marknadskanaler. 
 

 
Figur 5. Systematisering av marknadskanaler 
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Figur 5: Utvecklingskedjan syns tydligare, när man ställer upp marknadskanalerna enligt Meissner  (Meissner i 
Andersson, 1996). Utvecklingen sker i form av en process med olika förankring i hemland och utland, som börjar 
med export (stor hemmaförankring) och licens och slutar med etablering av dotterbolag (stor utlandsförankring) 
(Dierkes, 1999) 
 
Så stor andel som 71 % använder utländska distributörer, lika stor andel använder dotterbolag, 46 
% utnyttjar direktförsäljning och 21 % agenter. Det finns ett svagt positivt samband mellan 
antalet exportmarknader och användningen av dotterbolag som distributionskanal enligt Farhang 
(1999). Då man ser på marknadskanalerna, märker man, att en stor andel av företagen hade direkt 
export, 75 %. 48 % av företagen använde sig av agenter, 25% av mässor och utställningar, 15 % 
hade samarbetsprojekt, Joint Venture, 13 % hade dotterbolag och 11 % utnyttjade importföretag 
eller grossister (Lindmark, 1994). Långt mellan ledning och produktion ger låg kontroll (Hill, 
Wang , Kim, 1990). 
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2.8.5 Länderval 
Första exportland enligt Farhang (1999) var oftast Tyskland, 24 företag, Norge, 16 företag, 
Danmark, 15 företag, England, 11 företag och USA, 9 företag. Företagen bedömer sin viktigaste 
exportmarknad på ett rätt annorlunda sätt. Där leder USA med 23 företag, och sedan följer 
Tyskland, 16 företag, England, 10 företag, Frankrike, 5 företag samt Norge och Danmark med 3 
respektive 2 företag. Företagen har delats upp i tre grupper efter geografiskt/psykiskt avstånd till 
respektive exportland. Lindmark (1994) fann, att 40 % av exportföretagen hade Norge eller 
Tyskland som viktigaste internationella marknad. När det gällde, hur många företag, som var 
verksamma i respektive land, var rangordningen: Norge, Tyskland, Finland, Storbritannien och 
Danmark.  
 
 
2.9 Undersökningsmodell 
Undersökningsmodellen visar översiktligt de hypoteser, som testas. De beroende variablerna, 
mätvariablerna,  finns i ruta 1-5 i modellen, ett område för var hypotes. Alla hypoteser testas med 
internationaliseringsgrad som förklarande variabel. Vid hypoteserna om skuldkvot och finansiell 
kostnad används alternativt export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen som främsta 
förklarande variabel. Dessa variabler testas med enkel och multipel regression. Multipelt test 
innebär, att minst en av de främsta förklarande, oberoende, variablerna används plus övriga 
variabler, som finns i mittrutan. Mer information om variablerna och testerna finns i avsnitt 3.5.3 
”Operationalisering”, avsnitt 3.9.3 ”Studiens regressionsmodeller och de amerikanska 
modellerna” och avsnitt  3.9.5 ”Analys av data”. Undersökningens resultat presenteras på sid. 54. 
 

 
Figur 6. UNDERSÖKNINGSMODELL 
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3 Metod 
 
I kapitlet ”METOD” visas hur studien fått fram sina data, och hur de behandlas. Grunden för 
studien har varit en litteratursökning i flera omgångar och en omfattande genomgång av 
referenslitteratur. Jag har valt en kvantitativ ansats med enkät och bokslutsdata. Undersökningen 
har begränsats till mindre tillverkningsföretag i södra Sverige. Operationalisering och analys 
har koncentrerats till några få problemområden. Datainsamling från företagen har skett med 
mail- och postenkät och per telefon. Testning har gjorts med flera testmetoder i 
statistikprogrammen SPSS och Limdep   
 
 
3.1 Material till uppsatsen 
Litteraturen, som används i den här studien, har jag oftast funnit i bibliotekets olika databaser, 
HULDA, LIBRIS, Ebesco, ABI, Academic Search m.fl. De sökord för litteratur, som använts, är: 
Småföretags investeringar, Halländska företag, Företags utlandsinvesteringar, Finansiering av 
små företag. Financing Small Businesses och Financing Internationalization of Small Businesses. 
Journal of Banking and Finance, vol. 26-24 har gåtts igenom. För uppsatser, har följande sökord 
använts: Småföretag. I LIBRIS har jag använt: Småföretag (3600), Småföretags finansiering (0), 
Finansiering (2256) Utlandsetablering (70), Export finance (35), Trade finance (372). Sifforna 
inom parantes anger antalet träffar per sökord. En annan väg till intressant litteratur har varit de 
artiklar och böcker, som jag fått av min handledare och andra på institutionen. Internet har också 
använts ibland. Affärsdata har utnyttjats för att få fram företagsmaterialet till stickprov och 
bokslutsdata. Småföretags finansiering börjar det finnas en del forskning om liksom om 
småföretags internationalisering. Finansiering av småföretags internationalisering tillhör 
fortfarande de mindre väl undersökta områdena, och det har blivit nödvändigt att söka i många 
databaser och hämta material från näraliggande områden i Yins anda (Yin, 1989).    
 
 
3.2 Val av undersökningsmetod 
Valet av metod står mellan en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Distinktionen mellan dem är 
inte helt klar, men en kvantitativ ansats rör data, som kan kvantifieras eller sifferbestämmas och 
sedan analyseras med statistiska metoder, medan en kvalitativ ansats bättre behandlar data, som 
det inte är meningsfullt att sifferbestämma. Dessa ansatser kan indelas i olika angreppssätt och 
ställas upp i fallanalys, vilken beskriver ett mindre antal enheter eller respondenter genomgående 
och tvärsnittsanalys, som beskriver vissa variabler hos ett större antal enheter (Lekvall, Wahlbin, 
2001). 
 
 

Tabell 2. Kombination av ansats och analysmetoder 
 
                                                                                      Tvärsnittsanalys     
                      Fallanalys                                                Survey    
Kvantitativ    Exportsiffror och lönsamhet                   Enkät om 300 företags                        
ansats            för 20 företag                                          internationalisering 
Kvalitativ      Ingående studie av 20 företags               Fokuserade gruppintervjuer 
ansats            internationalisering                                 om 50 företags internationalisering 
 
 
Tabellen ger fyra metodalternativ: 1 Kvantitativ ansats, fallanalys 2. Kvantitativ ansats, tvärsnittsanalys 3. Kvalitativ 
ansats, fallanalys 4. Kvalitativ ansats, tvärsnittsanalys (Tabell 2)  
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I en surveyundersökning är jämförbarheten på bredden mellan enheterna viktig. Resultaten tas 
ofta fram med statistiska metoder och redovisas främst i tabeller och diagram. Dessa resultat skall 
också ge möjlighet att bedöma en bakomliggande målpopulation beträffande olika egenskaper, 
t.ex. hur många småföretag, som bedriver en lönsam exportverksamhet, om undersökningens 
storlek tillåter det. Man kan generalisera från undersökningens resultat till liknande populationer. 
En surveyundersökning ligger ofta på beskrivande informationsnivå men kan även användas i 
explorativt syfte (Holmé, Solvang, 2001).    
 
Karaktäristiskt för fallstudien är, att intresset riktas mot detaljerade och mångfacetterade 
beskrivningar av de enskilda fallen. Man har däremot mindre intresse av att relatera dem till en 
bakomliggande målpopulation. Det går inte att med någon säkerhet generalisera från ett enstaka 
fall till en större population. Däremot kan man generalisera data i ett fall till liknande situationer i 
andra fall, ”naturalistisk generalisering” (Gomm, Hammersly, Foster, 2000). Fallstudier har oftast 
en kvalitativ ansats både beträffande data och analys. En fallstudie inriktar sig gärna på att 
beskriva och/eller förklara hur och varför beträffande det nuvarande läget (Yin, 1989).  
 
Forskare ger några råd i valet mellan tvärsnitts- och fallanalys. Den senare används främst, där 
flera faktorer påverkar varandra i ett komplicerat mönster, och när faktorerna ändrar sig över 
tiden. Tvärsnittsanalysen lämpar sig bättre, där många faktorer men relativt enkla samband skall 
studeras, och där förhållandena förändrar sig lite över tiden. Det finns även möjlighet att 
kombinera ansatserna. Mycket vanligt är, att fallanalys används för att ta reda på vad som kan 
vara väsentligt att behandla i en större surveyundersökning, men det förekommer också, att man 
med hjälp av en surveyundersökning sållar bland faktorer att ta upp i en senare fallstudie 
(Lekvall, Wahlbin, 2001).  
 
Som tidigare nämnts är finansiering av småföretags internationalisering ett ganska lite utforskat 
område, och skriftlig dokumentation tycks inte finnas i någon större utsträckning. För att få ett 
jämförelsematerial till gjorda studier på småföretag i allmänhet behövs enkätdata, som 
kompletteras med bokslutsdata ur en företagsdatabas. Studien skall använda en kvantitativ ansats.  
I referensramen har ett par exempel på kvantitativa undersökningar visats t.ex. ”Småföretagens 
internationalisering” (Lindmark, 1994). 
 
 
3.3 Fyra nyckelbegrepp i metodarbetet 
När några insiktsfulla personer ser en fråga i ett formulär och anser, att den fyller sitt syfte, kallas 
det för direkt upplevd validitet. Enkäten innehåller ett ganska litet frågebatteri med relativt enkla 
frågor om i huvudsak fyra områden: Tillgång på finansiering, val av finansieringsformer, 
marknadskanaler och marknader vid export och utlandsverksamhet. Skalorna är konstruerade för 
att kunna bearbeta svaren med statistisk analys. Frågorna har testats på en rad företag med 
tillfredsställande resultat, vilket visar på en direkt upplevd validitet. Validitet kan även delas in på 
andra sätt. Intern validitet kan man vilja åstadkomma, då man vill ta fram orsakssamband mellan 
variabler. Extern validitet kan man kalla det område, som studiens resultat kan generaliseras till 
(Yin, 1989). Reliabilitet är den andra aspekten av tillförlitligheten i en undersökning och har att 
göra med mätmetodens motståndsförmåga mot inflytande från tillfälliga omständigheter. Om 
man kan upprepa mätningen vid ett flertal tillfällen och få samma svar, har man en hög 
reliabilitet. Låg reliabilitet är en följd av att mätinstrumenten inte är väl definierade. Ju klarare 
och mer lättolkade frågor desto större blir chansen för godtagbar reliabilitet. Reliabiliteten kan 
undersökas med test-retest-metoden eller med parallella test. I undersökningen har den 
sistnämnda metoden valts för att kontrollera resultaten beträffande val av finansieringsformer 
(Lekvall, Wahlbin, 2001). 
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Upplösningsförmåga är en tredje aspekt, som sammanhänger med reliabiliteten. Den ger 
upplysning om, hur små skillnader, som mätinstrumentet mäter. En sjugradig skala ger bättre 
upplösningsförmåga än en tregradig, men upplösningen får inte bli alltför detaljerad. Normalt är 
en fem- till sjugradig skala tillräcklig. För de flesta frågor i undersökningen används en 
femgradig skala. Representativiteten gäller, hur väl resultaten för stickprovet överensstämmer 
med de resultat, som fåtts, om vi hade frågat ut hela populationen (Lekvall, Wahlbin, 2001). Vid 
upprepade avvikelser i stickprovets karaktäristikor gentemot populationsvärden talar man om 
skevhet (Holme, Solvang, 2001). 
 
 
3.4 Konstruktion av studiens enkäter  
En bra pilotstudie hjälper till att slå fast både innehåll i och genomförande av 
huvudundersökningen. Geografisk tillgänglighet och god tillgång på data är viktiga 
förutsättningar. Pilotstudiens enkät bestod av tre delar nämligen basfrågor kring företaget, en stor 
finansieringsfråga om preferenserna för olika finansieringskällor och några frågor om företagets 
internationalisering. Den bjöd knappast på några svårigheter för svarspersonerna  och innehöll 
inga attitydfrågor utan mest slutna flervalsfrågor samt några frågor med öppna alternativ (Yin, 
1989). 
 
Några principer har styrt uppbyggnaden av huvudenkäten. Den skulle inte vara onödigt stor. 
Frågorna skulle vara konstruerade på ett sätt, som gör dem lätta att tolka. Ifyllningstekniken 
skulle vara enkel, helst kryssrutor och svarsalternativen ömsesidigt uteslutande, få och stängda 
(Lekvall, Wahlbin, 2001). Formuläret har byggts upp med lätta frågor i början följda av frågor 
med stegrad känslighet och komplexitet enligt den sk. ”trattmetoden”. Formuleringen syftar till 
att göra frågorna så neutrala som möjligt (Dahmström, 1996).  
 
Ett problem var, att två internationaliseringsgrader måste frågas ut med samma enkät, då inte alla 
frågor gällde bägge internationaliseringsgraderna. Ändå skulle enkäten upplevas som meningsfull 
och lätt att fylla i. Därför granskades innehållet mot bakgrund av pilotstudiens resultat. Eftersom 
det inte finns aktuella uppgifter om vilka företag, som bedriver export och vilka, som har 
utlandsverksamhet, fick studien delas upp i två steg: 
 
1. ”Internationaliseringsfrågan” för att få fram företag med export och utlandsverksamhet 
2. Huvudenkäten 
  
Med undersökningsinstrumenten klara måste undersökningsobjekt, undersökningsområde 
bestämmas och riktlinjer tas fram för behandling av undersökningens data. 
 
 
3.5 Undersökningens operationalisering  
 
3.5.1 Operationella definitioner 
Småföretag: Ett företag med mindre än 100 anställda (Winborg, 2000) 
Internationaliseringsgrad:  1. Företag med hemmaverksamhet 

  2. Företag med export (Byberg, 2000) 
 3. Företag med både export och utlandsverksamhet (Andersson, 
                                              Gandemo, 1993) 

Export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen: 1-20 %, 21-40 %, 41-60 %, 61-80 %, 
81-100 % (Byberg, 2000) 
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Skuldkvot: Totala skulder i procent av totala tillgångar (Mansi, Reeb, 2002) 
Finansiell kostnad: Finansiella kostnader i procent av totala skulder (Mansi, Reeb, 2002)  
Utlandsverksamhet: Omfattar både dotterbolag och andra marknadskanaler som representant 
mm. (Andersson, Gandemo, 1993) 
Linjär regression i Limdep: Vanlig General Least Square, GLS, minsta kvadratmetod, tvåstegs 
LS, trestegs LS  
Icke-linjär regression i Limdep: Kvadratisk, kubisk, logaritmisk (limited dependent models, 
Limdep, 1998) 
 
3.5.2 Operationella avgränsningar 
Undersökningens företag: Aktiva aktiebolag, som finns med i Affärsdatas register, kommer att 
tas med i undersökningen. SCB:s företagsregister har använts för att få en uppfattning om 
företagens fördelning på SNIkoder och internationaliseringsgrader (Affärsdata, 2004) 
Bransch: En bransch, tillverkning, har valts ut efter kriterierna, att den har verksamhet, som kan 
startas som ägarledda småföretag och dessutom är mycket intressant ur finansiell synpunkt 
(Affärsdata, 2004) 
SNIkoder: Svenskt Näringslivsindex, SNI, är en kategorisering av all näringslivsverksamhet och 
offentlig verksamhet. Koderna har valts efter frekvensen av internationalisering bland företagen. 
Förekomsten av dotterbolag skall vara högre än tio procent för att åstadkomma ett representativt 
underlag av företag i de tre internationaliseringsgraderna. Följande SNIkoder inom tillverkning 
har valts ut: 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36 (Affärsdata, 2004) 
Storlek: Företag skall ha minst 5 och högst 99 anställda. Företag i större koncern kan tas med, 
om företaget självt ligger inom storleksintervallet (Winborg, 2000)  
Omsättning: Företagets omsättning skall vara minst 5 miljoner kr per år 
Ägande: Företaget bör vara ägarlett. Ägare får inte vara koncern med 200 anställda eller mer 
Engenerationsperspektiv: Enbart företagets egna finansieringsansträngningar skall tas med.  
Eventuella dotterbolag ingår inte i undersökningen 
Län: Skåne, Blekinge, Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, 
Östergötland (Affärsdata, 2004; SCB, Företagsregistret, 2002) 
 
3.5.3 Operationalisering 
Operationalisering innebär, att man kopplar undersökningens hypoteser till enkätens frågor, visar 
på den variabel, som frågan rör sig om, och ger besked om hur variabeln skall konkretiseras. 
Skalnivåerna för de olika variablerna skall anges. Enligt Lekvall, Wahlbin (2001) finns det fyra 
typer av mätskalor, när man gör en enkät. Typen av skala bestämmer, vilka bearbetningar, som 
kan göras av de mätvärden, som fås fram. De olika skalorna är: 
 

� Kvotskala – en intervallskala med lika stora intervaller men där skalan i motsats till en 
   intervallskala har en nollpunkt, t. ex. 0-9 år, 10-19 år osv. 
�   Intervallskala – värdena är numeriskt väl definierade och lika stora, men de har ingen 

           nollpunkt, t. ex. företagets resultat 
�   Ordinalskala – skalan bildar en ordning, men avstånden mellan de olika värdena är inte 
  lika t. ex. skönt, mindre skönt, oskönt. Skalan kan bestå av numeriska eller icke- 
     numeriska värden 
�   Nominalskala – värdena i skalan har ingen ordning sinsemellan, utan de är endast  
     klasser, i vilka mätobjekten kan inplaceras, t.ex.  kön,  man –  kvinna 
 

Vissa variabler ligger mellan ordinalskala och intervallskala och har ”skalats upp” till 
intervallskala (ex. tillgång på banklån, internationaliseringsgrad), då de bygger på en femgradig 
attitydfråga eller har flera numeriskt definierade intervall, som visserligen inte är lika stora men 
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avser att fånga upp lika många av variabelindividerna. Ett par variabler har ”skalats ner” från en 
skalnivå till en annan (ex. internationaliseringsgrad) för att kunna användas vid Student´s t-test. 
T-test innebär jämförelse av medelvärden i två grupper, vilket medför, att gruppvariabeln skall 
vara uppdelad i dessa vid test i SPSS. Om variabeln i operationaliseringen har mer än en 
skalnivå, anges den högsta först. De främsta internationaliseringsvariablerna är antingen 
”internationaliseringsgraden” eller ”export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen”. I 
H4, H5 kan vid multipel regression export- och utlandsverksamhetsandelen och övriga 
förklarande variabler underordnas internationaliseringsgraden och har angetts med 3.1- 3.4.   
 
   

Tabell 3. Operationalisering 
 
Hyp  Var  Variabelns namn       Operationalisering                    Skala 
H1    1  Tid efter exportstart Tid i år efter exportstart:  
   Fyra klasser 0-4/15-74 år Intervall 
 2 Tillgång på banklån  Fem klasser Mkt god/mkt      Intervall 
                 dålig tillgång 
H2 3 Internationaliseringsgrad Internationalisering uppdelad på: 

  1.Tre grader  Hemmaverksamhet/ Intervall 
     Export/Export och utlandsverk- 
     samhet inklusive marknads- 
     kanaler 

          2.Två grader Export/Export och  Ordinal 
                       utlandsverksamhet 
 4  Finansieringsgrad ITM Fyra grader Ingen/Stor grad Intervall 
H3 5 Finansieringsgrad banklån Fyra grader Ingen/Stor grad Intervall 
H4 3.1 Export- och utlandsverksam- Exportens och utlandsverksam-  
  hetsandel hetens procentandel av total  
    omsättning uppdelad på: 
                                           Fem klasser 1-20/21-100 Intervall 
 3.2 Tillgångar Mätvärden Kvot 
 3.3 Land Antal export och verksamhets- 
   länder 
   Sex klasser 1/6 Intervall 
 3.4 Avkastning på totalt kapital Mätvärden Kvot 
 6 Skuldkvot Mätvärden Kvot 
H5  7 Finansiell kostnad Finansiella kostnader/totala 
   skulder   
   Mätvärden Kvot 
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3.6 Val av företag 
 
3.6.1 Tillvägagångssätt vid val av företag 
Företagen i undersökningen har bl.a. valts ut via Affärsdata, ett företagsregister, som finns 
tillgängligt via internet på Högskolan i Halmstad. För att göra undersökningens förutsättningar 
mer likformiga med hänsyn till finansieringsvillkor, avstånd till exportmarknader och  regionala 
villkor har undersökningen begränsats till södra Sverige.   
Företagen är uppdelade i branscher och verksamheter genom SNIkoder. Efter en genomgång av 
samtliga SNIkoder med hänsyn till förekomsten av internationalisering, företag med export eller 
utlandsverksamhet, har materialet  koncentrerats till en bransch nämligen tillverkningsindustri, 
där internationell verksamhet hos småföretag sannolikt förekommer ofta. Genom kontakt med 
SCB:s företagsregister har den exakta förekomsten av internationaliserade företag kunnat 
fastställas. Till sist har SNIkoderna i denna bransch rangordnats med hänsyn till 
internationalisering (Affärsdata, 2004).  
 
3.6.2 Urvalsmetoder och urval 
Ett stickprov kan baseras på icke-slumpmässiga eller icke-sannolikhetsurval eller slumpmässiga 
urval, sannolikhetsurval. Då man skall kunna dra slutsatser om hela populationen från resultaten 
av stickproven, använder denna studie sannolikhetsurval. De sannolikhetsurval, som främst 
används, är obundet slumpmässigt urval, OSU, stratifierat urval och klusterurval. Obundet 
slumpmässigt urval innebär, att stickprovet dras från en lista med hela populationen. Vid 
stratifierat urval delas populationen först upp i ett antal delar, strata, och urvalet görs med OSU 
från dessa. SNIkoderna är strata i denna studie (Holme, Solvang, 2001). En population har tagits 
fram enligt avsnitt 3.6.1 ”Tillvägagångssätt vid val av företag”. Studien bestämmer sig för att 
undersöka företagen på följande sätt: 
 
� Företag med hemmaverksamhet: Förenkät, bokslutsdata    
� Företag med export: Förenkät, enkät, bokslutsdata 
� Företag med utlandsverksamhet: Förenkät, enkät, bokslutsdata 
 
Företag med enbart hemmaverksamhet undersöks bara beträffande internationaliseringsgrad och 
bokslutsdata (t.ex. skuldkvot och finansiell kostnad). Företag med utlandsverksamhet har som 
regel också export. Begreppet ”utlandsverksamhet” istället för ”dotterbolag” vidgar gruppen av 
företag i denna kategori, då fler marknadskanaler innefattas (Andersson, Gandemo, 1993; 
Byberg, 2000). 
 
När materialet är uppdelat på de aktuella SNIkoderna, återstår det att räkna ut, hur stor andel, som 
varje SNIkod motsvarar av totalantalet. Så stor del av stickprovet skall falla på just denna 
SNIkod. Stickprovets storlek är bestämt till 100 företag x 2 dvs. 200 företag. Populationen från 
SCB:s företagsregister har den 19.2. 2003 förändrat sig något, vilket måste tas med i 
beräkningen. Antalet företag i de aktuella SNIkoderna hos Affärsdata har minskat från 2389 till 
2343. Den nya fördelningen mellan olika SNIkoder framgår av tabellen nedan. Med hjälp av 
antalet aktiva aktiebolag på varje SNIkod har stickprovets storlek räknats fram. Om man ser på 
SNIkod 24 blir siffrorna: 143/2343 x 100 = 6,103 etc. 
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Tabell 4.  Aktuell population och stickprov vid tidpunkten för urvalet 

 
                                Företag 1-100                              Företag 101-200 
 
SNI-KOD                  
TILLV                  Aktiva AB      Stickprov             Aktiva AB       Stickprov 
   24                             143                   6                       143                6 
   28                           1301                 55                         1284                   55 
   31                             207                   9  202 9 
   32                               65                   3   62 3 
   33                             153                   6 151 6 
   34                             126                   5 129 5 
   36                             362                 16                           357                   16            
Totalt                        2357               100                         2328                 100 
 
 
I tabellen används avrundade värden. I princip får man samma siffror, som när man räknar på den ursprungliga 
populationen med 2389 företag. Vid de två slumpdragningarna, som sker efter 19.2 2003, har antalet aktiva AB 
minskat successivt från 2357 till 2328. Beräkningssättet för stickproven är det ovan beskrivna. SNIkod 28 bidrar med 
över hälften av antalet företag (Tabell 4) 
 
Att undersöka mindre än tio procent av totalantalet företag kan synas vara en för liten del av 
populationen, men är ändå en mycket större andel, än vad många större urvalsundersökningar 
använder sig av. Urvalsfelet påverkas mycket lite av stickprovsstorleken. Stratifierat urval, som 
studien använder, ökar istället precisionen i stickprovet (Dahmström, 1996).  
 
Med hjälp av tabell 4 har det blivit klart, hur många företag, som skall dras från varje SNIkod. 
För varje SNIkod dras en lista med företag från Affärsdatas register. Listan består av det antal 
träffar, företag, som sökningen ger på respektive SNIkod. Företag med ordningsnummer 
motsvarande de genererade slumptalen noteras i listan, tills antalet företag i stickprovet 
markerats. Denna procedur upprepas för varje SNIkod med början från 24 till 36, 7 SNIkoder. En 
felkälla i studiens urval skulle kunna bestå i att populationens företag, som för varje SNIkod 
ordnas alfabetiskt efter namn, också följer ett annat mönster, t.ex. ortstillhörighet, som slår 
igenom på verksamhetens art (Holme, Solvang, 2001).  
 
De 200 företagen sätts upp på en lista med namn, adress, telefon, epostadress, VD-namn mm. För 
att få fram dessa uppgifter används följande källor: Företagsfakta, Affärsdata samt företagets 
egen hemsida på internet. Om e-postadressen ändå inte går att finna, noteras telefonnumret, och 
företaget kontaktas på telefon. Nu kan den första delen i undersökningsarbetet starta nämligen att 
ta reda på vilka företag, som har export, och vilka, som har utlandsverksamhet (Affärsdata, 
2004). 
 
 
3.7 Undersökningens genomförande 
 
3.7.1 Testning och utvärdering av pilotenkät och huvudenkät 
Företagsenkäten testades på Stålrör AB i Halmstad.  Resultatet av det testet utföll väl, och inga 
frågor verkade vara omöjliga att besvara. Syftet med besöket på företaget var framför allt att 
diskutera, hur ett företag kan finansiera en internationalisering och få underlag till huvudenkäten. 
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Pilotenkäten koncentrerar sig på frågor, som är av betydelse för huvudenkäten. Val av 
respondenter får ofta bero på närhet och tillgänglighet (Yin, 1989). Internationaliseringsfrågan 
riktade sig till alla företag, även dem med bara hemmaverksamhet. Huvudenkäten fokuserades på 
två internationaliseringsgrader, nämligen företag med export och företag med export och 
utlandsverksamhet. Frågorna koncentrerades på i stort två problemområden: Tillgång på 
finansiering och val av finansieringsformer. Slutversionen innehöll arton frågor. Flera 
tillverkningsföretag i Halmstad fick säga sitt om enkätens frågor under april-maj 2003, vilket 
påverkade utformningen något. Enkäten mailades till fyra företag i Halmstadområdet.   
 
3.7.2 Utskick och insamling av förenkäten 
I början av maj 2003 gick de första hundra ”internationaliseringsfrågorna”, förenkäterna, av totalt 
tvåhundra ut till  företagen. Motståndet mot att använda kryssrutorna var påtagligt och bröts inte 
genom skriftliga påminnelser. Däremot gick det mycket lättare att få svar per telefon. Inget 
företag vägrade att svara på denna fråga. Resultatet av internationaliseringsfrågan framgår av 
tabell 5. 
 

 
Tabell 5. Resultatet av internationaliseringsfrågan 

 
                                   Export        Utlandsverksamhet         Export plus utlandsverksamhet 
Ftg 1-100                        35                         1                                             24 
 
Ftg 101-200                     9                                                                         26  
Totalt                             44             1                                              50 
 
 
Företag 1-100 har 59 företag med export. Exportfrekvensen är alltså nära 60 %, samtidigt som 25 % av företagen har 
verksamhet i utlandet (Tabell 5) 
 
Tabellen visar höga värden, tecken på att valet av SNIkoder har träffat rätt. Vid en jämförelse 
med ett stickprov om 100 företag, som beräknats på populationen från SCB, visar det på en 
exportfrekvens på 45 % och en dotterbolagsfrekvens på 13 %. Den omdefiniering, som gjorts 
från dotterbolag till utlandsverksamhet, har inte bara teoretiskt utan även i praktiken vidgat 
kretsen av företag (SCB, Företagsregistret, 2002). 
 
3.7.3 Framtagning av bokslutsdata 
För alla företag, som besvarade internationaliseringsfrågan och kunde klassificeras som företag 
med hemmaverksamhet, export eller export och utlandsverksamhet, har uppgifter hämtats direkt 
från boksluten i Affärsdata. De uppgifter, som redovisas i uppsatsen, är data om skuldkvot och 
finansiell kostnad. I bortfallsundersökningen visas något fler variabler. Antalet företag, som ingår 
i den delen av undersökningen, är 166, vilket motsvarar 83 % av totalantalet.  Hypotestester och 
regressionsanalys av skuldkvot och finansiell kostnad har alltså skett med en stor del av 
totalmaterialet på 200 företag (Affärsdata,2004). 
 
3.7.4 Utskick och insamling av huvudenkäten   
I början av juni 2003 skickas den första omgången av mailenkäter iväg från skolan. Förutom 
själva enkäten finns en kortare version av den tidigare givna informationen plus instruktion om 
ifyllandet av kryssrutorna. Några enkäter kommer tillbaka efter bara timmar, ett par ganska väl 
ifyllda. De faktorer, som inverkat negativt på svarsfrekvensen, är enligt respondenterna främst 
följande:  
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� Tidsbrist. Svårt att få tid med en så ”oväsentlig” sak för företaget som att fylla i enkäter 
     särskilt vid  denna tid före semestern 
� Företaget ”drabbas” årligen av en lång rad enkäter och liknande som företagsstatistik från  
     SCB  
 
 

Tabell 6. Insamling av huvudenkäten 
 
FÖRETAG                      DATAENKÄT           UPPFÖLJNING             POSTENKÄT 
Inkomna enkäter         16                                                                      26 (21) 
Konkurs, vilande     2                        2                         
Borttagna företag            2                       7 
Ej internationellt             1                           
Vägran                            6                                                                         14 
Ej svar                               68                                                                        28                                                                           
Totalt                                95                        9                             68 
 
 
Tabellen ger följande situation den 3.7. 2003. Insamlingen av huvudenkäten har skett med tre metoder, dataenkät, 
uppföljning med granskning av svaren i enkäten och postenkät. Företag har i varje skede tagits ur undersökningen av 
de skäl, som syns i tabellen, nämligen konkurs eller vilande verksamhet 2, borttagande av annat skäl 2, ej 
internationellt verksamt företag 1 och vägran 6 (respondenten vill ej besvara dataenkät eller postenkät) (Tabell 6) 
 
11 företag togs bort direkt i anslutning till dataenkäten, 9 i anslutning till uppföljningen och 14 i 
samband med postenkäten. Fem dataenkäter skickades ut även som postenkäter för att 
kompletteras. Antalet nya postenkäter är alltså 21. Inkomna enkäter är 16+ 21 = 37 (Tabell 6). 
 
Den 29-31.7 2003 gick postenkäten ut till sammanlagt 68 företag. Postenkäten följdes bara upp 
med en telefonpåminnelse. Svaren kom in i jämn takt fram till början av september. Det sista 
svaret erhölls den 16.10. 2003. Det samlade resultatet av enkäterna blev trots allt ganska bra med 
en svarsprocent på 43,5 % (37 av 85), när man räknar bort de 9 företag, som fick lämna 
undersökningen vid uppföljningen. Det företag, som klassades som ”ej internationellt” fick helt 
lämna undersökningen, och därmed återstod 94 företag från dataenkäten (Dahmström, 1996). 
 
3.7.5 Reduktion av bortfallet 
I samband med ”förenkäten” fick företagen information om hur undersökningen var upplagd. 
Möjligheten till stimulans med en liten gåva till vissa deltagare i undersökningen har utnyttjats på 
två sätt: 1. Alla respondenter, som vill ha uppsatsen, får det 2. Ett litet lotteri har ordnats. 
Insamlandet av både förenkät och huvudenkät har präglats av flexibilitet, och flera 
tillvägagångssätt har använts. För att få in förenkäten användes två skriftliga påminnelser, men 
mer än 90 % av svaren hämtades in per telefon. Vid insamlandet av huvudenkäten, som först gick 
ut som mailenkät, har minst två skriftliga påminnelser och minst en telefonpåminnelse använts, 
innan en postenkät skickades ut till dem, som ännu inte svarat men heller inte vägrat. Dahmström 
(1996) propagerar för att både försöka minska bortfallet och konsekvenserna av det. I studien har 
mycket gjorts för att nå denna effekt. Svenska undersökningar om finansiering har ofta en 
svarsprocent runt 30 %, och amerikanska undersökningar kan ha ännu lägre svarsprocent, runt 
15-20 %. 
 
Som framgick av avsnitt 3.7.2 ”Utskick och insamling av förenkäten” hittades 94 företag med 
export och/eller utlandsverksamhet av 200 slumpvis valda företag. Bland dessa har jag påträffat 
tre företag, som inte tycker, att klassificeringen stämmer med deras verksamhet. De har tagits 
bort ur undersökningen. Det finns ytterligare några företag, vars exportverksamhet sker på ett 
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sådant sätt, att det är ett gränsfall mellan indirekt export och att vara underleverantör  
(Dahmström, 1996).  
 
Studiens bortfall 1 och 2 har sammanställts i tabell 7.    
 
 

Tabell 7. Bortfall 
 

 Bortfall 1. Borttagna företag 
                                 
Orsaker                                                                                                                 Antal .företag 
Ej i Affärsdata                   2 
Koncern                             11 
Utländsk koncern                15 
Konkurs                                 4 
Vilande                                    2 
Totalt                                   34 
 
Kvar i undersökningen                                                                                               166 
 
                                                 Bortfall 2. Enkätundersökningen 
                                                                                                                   
Företag, som ej tillhör målpopulationen för enkäten 
(ej internationalisering)             82 
Företag som ej besvarat enkäten.                                                       47 
Företag som besvarat enkäten                                                           37 
Totalt                                                                                                                           166  
 
 
Bortfall 1: Tabellen omfattar de företag, som fått lämna undersökningen av olika orsaker. Dessa företag har inte 
kommit med i den fortsatta undersökningen. De främsta orsakerna står att finna i att företaget är en koncern, 26. 
Några företag är i konkurs vid undersökningens början eller drabbas av konkurs under studiens förlopp. De här 
företagen tillhör bortfall 1. De tillhör inte i något avseende målpopulationen (Lekvall, Wahlbin, 2001) 
Bortfall 2: Antalet företag, som finns kvar i undersökningen, är 166. Bortfallet består bl.a. av företag, som inte 
tillhör målpopulationen för enkäten, därför att de enbart har hemmaverksamhet. Ur denna grupp slumpas de företag, 
som ingår i det studerade bortfallet (utan internationalisering), och från nästa grupp väljs bortfallet (med 
internationalisering) (Tabell 7)   
 
3.7.6 Enkätföretagen och bortfallsföretagen 
Företagets ekonomiska storlek kan beskrivas med hjälp av omsättningen. Enkätföretagen är små, 
men miljonverksamheter. Studiens företag ligger ganska jämt fördelade på de olika 
storleksklasserna. Mer än vart tredje företag har en omsättning mellan 10-19 miljoner kr. Några 
företag omsätter mer än 100 miljoner kr. Den genomsnittliga omsättningen är 33,4 milj. kr. Det 
kan vara intressant att göra en belysning av företagets ekonomiska läge under 
internationaliseringsprocessen. Som lönsamhetsmått har valts avkastning på totalt kapital. Ett 
företag med mycket positiv ekonomisk utveckling kan ha en avkastning på flera tiotals procent. 
 
Enkätföretagen har som helhet ganska hög avkastning. Företagen har i genomsnitt en avkastning 
på 6,5 procent. Samtidigt finns det en rad företag med ”röda siffror”, och några företag i 
undersökningsmaterialet har gått i konkurs. Jag har studerat storlek och omsättning sedan 1999. 
Antalet anställda har ökat något från 23 till 25. Omsättningen har ökat från 27,1 milj. kr till 33,4 
milj. kr, dvs. med 23 % mellan 1999 och 2003.  
 
De företag, som inte svarar på enkäten, får också de via bokslutet lämna besked om vissa 
variabler. En bortfallsundersökning har gjorts för att kontrollera, om de företag, som fallit bort på 
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olika stadier i undersökningen, skiljer sig från dem, som svarat på enkäten. Två grupper kan 
särskiljas: 1. Företag med hemmaverksamhet 2. Företag med export och/eller utlandsverksamhet. 
Den första gruppen tillhör inte bortfallet i vanlig mening utan kan främst tjäna som 
jämförelsegrupp. Av bägge grupperna har 37 företag valts ut med OSU från listor, som för den 
första gruppen omfattar 200 företag och för den andra 94 företag. De 34 företag, som inte  kom 
med i undersökningen syns i tabell 7, bortfall 2. 
 
 

Tabell 8. Jämförelse mellan enkätföretagen, bortfallsgrupper och alla företag i studien 
 

                                                                          Utan inter-           Med inter- 
                                        Enkätföretag           nationalisering     nationalisering     
                                                                           Bortfall Alla         Bortfall   Alla 
Storlek, anställda                24                      18     15             16      22   
Omsättning, milj.kr                 34                            17    15              23       32  
Skuldkvot  %                        63                            63    63              60       63 
Finansiell kostnad/                  3,7                            4,1    3,6                4,5       4,1 
totala skulder %                    
Avkastning på                        6,5                            5,8    5,5                4,6       5,9 
totalt kapital % 
 
Antal företag                       37  37   82              37        84   
 
 
Antalet företag i undersökningen är 166, 82 utan och 84 med internationalisering. De variabler, som studerats för 
grupperna, är följande: Storlek, omsättning, skuldkvot, finansiell kostnad genom totala skulder och avkastning på 
totalt kapital. Sifforna daterar sig från augusti 2004 (Tabell 8) 
 
 Företagen i enkätstudien är större till antalet anställda och har samtidigt en väsentligt större 
omsättning och avkastning på totalt kapital, även om den senare sjunkit sedan 2003. De har 
numera lägre finansiella kostnader än bortfallsgrupperna tom. väsentligt lägre än bortfallsgruppen 
”med internationalisering”. Skuldkvoten är densamma som för de andra grupperna. I flera 
avseenden skiljer sig alltså enkätföretagen från totalundersökningen, varför det finns anledning 
att fästa något större avseende vid de resultat, som kommer från bokslutsdata (Dahmström, 
1996).  
 
 
3.8 Reflektioner kring undersökningens metod 
 
3.8.1 Urval och stickprov  
Undersökningens omfattning har begränsats till 200 företag mot ursprungligen tänkta 600. Med 
tanke på svårigheterna att få in den lilla ”internationaliseringsfrågan” får denna åtgärd anses väl 
avvägd. Urvalet skedde med OSU från strata. Med större resurser hade den ursprungliga 
storleken, 600 företag, varit att föredra, men som tidigare nämnts, spelar inte storleken på 
stickprovet någon betydande roll för precisionen i undersökningen. Stratifierat urval bidrar till att 
förbättra denna (Dahmström, 1996). 
 
Stickprovet har tagits fram på ett tillförlitligt sätt, och grundmaterialet var färskt i augusti-
september 2003. Referenser, som hämtats från internet och bokslutet, har uppdaterats i  augusti 
2004. Materialet visar också god samstämmighet både med sig självt, med bokslutsdata och med 
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andra undersökningar. Detta sammantaget visar, att stickprovet trots sina brister har god giltighet 
för målpopulationen. Man kan med en viss felmarginal lita på de resultat, som undersökningen 
producerat (Dahmström, 1996).   
 
3.8.2 Internationaliseringsmaterialets omfattning 
Bokslutsdata, innefattar alla tre internationaliseringsgraderna: Hemmaverksamhet, export och 
export plus utlandsverksamhet. Därmed finns möjligheten att jämföra mellan finansiella 
förhållanden hos företag med och utan internationalisering, medan enkäten bara berör företag, 
som har någon form av internationell verksamhet. Genom att ta med även företag med 
hemmaverksamhet i undersökningen har den tillförts både större bredd och djup. Det skulle 
emellertid varit ännu bättre, om även den gruppen varit med i en särskild enkätundersökning. 
 
En del företag har så liten export, att de inte vill kalla det för export, och andra känner sig osäkra 
på om det är indirekt export de håller på med, eller om de är underleverantörer. De säljer till ett  
företag, som exporterar varorna till sina kunder i utlandet. Sådana företag har inte betraktats som 
exportörer, eftersom företaget inte självt bedriver exporten (Andersson, 1996).  
 
3.8.3 Kvantitativ ansats och statistisk bearbetning 
Den kvantitativa ansatsen har varit värdefull för att klarlägga, vilka finansieringsformer som 
används vid olika former av internationalisering och tillgången på dessa. Kombinationen av 
bokslutsuppgifter och enkätdata ger möjligheter till att få fram intressanta statistiskt 
bearbetningsbara data. Studien har flera exempel på det: Testning av skuldkvoten och den 
finansiella kostnaden (bokslutsdata) med internationaliseringsgraden (förenkäten) som 
gruppvariabel och testning av samma variabel (bokslutsdata) med export- och 
utlandsverksamhetsandelen av omsättningen (huvudenkäten) som gruppvariabel. Eftersom 
jämförelsen med andra undersökningar beträffande finansieringsformer, skuldkvot och finansiell 
kostnad var viktig, har den kvantitativa metoden kommit i förgrunden (Lekvall, Wahlbin, 2001). 
 
En mindre undersökning har sina nackdelar. Svarsantalet kan hamna så lågt, att materialet inte 
går att bearbeta statistiskt. Grundmaterialet har lagts upp i Excel och sedan förts över till SPSS 
och Limdep för statistisk bearbetning. Kraftfulla och mindre antalsberoende test som t-test och F-
test har kunnat användas med de skalor, som operationaliserats. För testning av sambandet 
mellan internationalisering och skuldkvot eller finansiell kostnad har jag utnyttjat 
regressionsanalys med inbyggda Anovatest och jämfört olika modellers anpassning till dessa 
data. Även om inte variabeln ”internationaliseringsgrad” är idealisk för regressionsanalys, kan 
man betrakta den som en liten ”tidsserie 1-3” med möjlighet att skalsätta den som ordinal- eller 
intervallskala. Till internationaliseringsgraderna ”export” och ”export och utlandsverksamhet” 
har lagts ett värde för den mest avancerade marknadskanalen företaget använder, vilket gjort 
variabeln mer lämplig för regressionsanalys, även om inte resultatet av testen förbättrats med 
åtgärden. 
 
Överföringen från enkätsvar till variabler i SPSS och Limdep har gått förhållandevis bra, trots att 
enkätfrågorna inte i alla fall kunde utformas så, att överföringen underlättades. Genom att 
kombinera tester med andra data som medelvärden har det gått att dra intressanta slutsatser även i 
fall, då signifikansen uteblivit. Ännu mer upplysande har det varit, när testerna gett tydliga 
resultat. Vid regressionsanalys har metoder använts för att hålla  heteroskedasticitet (Prais-
Winsten) och autokorrelation (Durbin-Watson) under kontroll, där det varit möjligt (Svensson, 
1996; Carter Hill et al., 2001).  
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3.8.4 Enkättyp och enkätsvar 
Bedömningen av enkätsvaren är viktig. Svaren på enkätfrågorna granskades, efterhand de kom in. 
Kvalitén var som regel god. Ett par frågor bedömdes emellertid ha så många ”ej svar”, att de inte 
kunde användas. Studien ställdes tidigt inför problemet med vilken svarsinhämtningsmetod, som 
skulle användas. Ingen utskickskostnad och möjligheten att upprepa utskicket avgjorde till 
mailenkätens fördel. Dess nackdelar är, att företagen är mindre vana vid att hantera dem och 
ifyllningstekniken med  kryssrutor.  Postenkäten gav en bättre ifyllningssituation för företagen 
och högre svarsfrekvens men till större kostnad. Med större ekonomiska resurser hade 
postenkäten använts från början. Mailenkäten kunde varit ett komplement för sena respondenter. 
Den var visserligen billigare än postenkäten men visade sig vara mycket svår att få in och därför 
ganska ineffektiv och tidsödande som insamlingsmetod särskilt med tanke på alla telefonsamtal, 
som krävdes för uppföljningen (Dahmström, 1996). 
 
3.8.5 Överföring av data från enkät till bokslut 
För att genomföra tester med multipel regressionsanalys har det blivit nödvändigt att föra över  
enkätdata som komplement till bokslutsdata för företag med internationell verksamhet.  
Hur det gått till framgår av avsnitt 3.9.2 ”Förberedelser för regressionsanalys av bokslutsdata”. 
Fördelen med att göra det är, att man kan skapa data för alla 166 företag i bokslutsmaterialet. 
Överföringen har gjorts med hjälp av slumptalstabeller, vilket ger varje värde ungefär samma 
chans att komma med i bokslutsmaterialet. Nackdelen ter sig uppenbar, nämligen att 
bokslutsmaterialet blir en ungefärlig avspegling av enkätmaterialet.. Företag i bokslutsmaterialet, 
som ej finns som enkätdata, måste inte ha samma värde för export- och utlandsverksamhetsandel 
av omsättningen eller antal exportmarknader som de, som verkligen finns i enkätdata. En annan 
variant hade varit att göra dummyvariabler för de individer, som saknas, vilket skulle krävt 
flerställiga dummyvariabler och gjort Limdeptesterna svårare att genomföra. Risken att ett sådant 
system av dummyvariabler skulle bli ännu mindre representativt för materialet borde vara stor. 
Slumptalsöverföringen ger sannolikt en mer verklighetsnära beskrivning.  
 
3.8.6 Jämförelse mellan studien och det amerikanska referensmaterialet  
Det material, som t.ex. Mansi, Reeb (2002) använder sig av, skiljer sig från denna studie på flera 
sätt. Antalet företag är större med 2194 företag mot 166 i denna studie. Materialet bygger på data 
både från den internationella delen av företaget och hemmaverksamheten, medan den här studien 
koncentrerar sig på att jämföra moderföretag med olika långt gången internationalisering. Den 
amerikanska studien grundar sig på tidsserier från multinationella företag i USA, inte småföretag 
i Sverige. Regressionsmodellerna är multipla för att fånga upp internationaliseringens effekter på 
omsättning, tillgångar, antal marknader mm. Multivariat analys används för att testa dem. 
 
Studiens företag är inte kunskaps- eller serviceföretag utan tillverkande företag. De har mer likhet 
med de kapitalintensiva företagen hos Contractor et al. (2003). Skillnader i resultat mellan 
studien och Mansi, Reeb (2002) kommer främst från olikheter i basmaterialet men även från 
metodologiska differenser. Mitt basmaterial uppvisar små skillnader i medelvärden mellan 
internationaliseringsgraderna, både när det gäller skuldkvot och finansiell kostnad.  Man kan inte  
förvänta sig, att  studiens resultat kommer att likna referensmaterialet.  
 
Denna studies modeller omfattar inte riktigt alla variabler i den amerikanska modellen, något som 
framgår av avsnitt 3.9.3 ”Studiens regressionsmodeller och de amerikanska modellerna”. 
Mer avancerade analysmetoder tillämpas i de amerikanska studierna. När man stoppar in fler 
variabler i denna studies multipla regression och dessutom logaritmerar, ökar tendensen till 
snedeffekter som förhöjd konstant. Värdet av en ytterligare variabel i ekvationen avtar efterhand. 
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Resultaten av min studie kommer därför inte att ha riktigt samma innebörd som de amerikanska, 
och en jämförelse bör göras med detta i minnet.  
 
Internationaliseringen i de amerikanska undersökningarna består av ett sammanvägt index av 
andelen exportförsäljning, inrikes contra utrikes tillgångar samt antal marknader, medan 
internationaliseringsgraden i min studie är en utveckling från grad 1 hemmaverksamhet till grad 3 
export- och utlandsverksamhet, där ett värde för marknadskanalerna läggs till grad 2 och 3.      
Min studie mäter mer tröskeleffekterna vid övergång från en internationaliseringsgrad till en 
annan och ger sannolikt tydligare utslag för finansiella problem. Man kan uttrycka det så, att min 
skala är mer diskret och Mansi, Reebs (2002) mer kontinuerlig. Det gäller även, när jag använder 
export- och utlandsverksamhetsandelen av omsättningen som främsta förklarande variabel.  
 
Medan Mansi, Reeb (2002)  använder multivariat analys och kontrollerar endogena faktorer som 
autokorrelation med hjälp av tvåstegs minsta-kvadratmetod, tillämpar Contractor et al. (2003) 
autoregressiv tidsserieanalys, som håller heteroskedasticitet och autokorrelation under kontroll. 
Den här studien använder både enkel och multipel regressionsanalys. Både vissa linjära och icke-
linjära modeller testas. Enkel regression har sitt värde genom att den ger det ursprungliga 
sambandet mellan internationaliseringsgrad (export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen) och de beroende variablerna. Skillnaden mellan multivariat analys och 
regressionsanalys finns säkert, men den borde inte vara avgörande för resultatet.  
 
 
3.9 Bearbetning och analys av data 
 
3.9.1 Testmetoder och hypoteser för enkätdata 
När det gäller enkätdata testar studien med hjälp av bivariat analys, undersökning av sambandet 
mellan två variabler (Holme. Solvang, 2001). Ett sådant samband kan testas med t-test. F-test 
eller Analysis of Variancetest, ANOVAtest, utförs, om det finns två eller flera variabler, som 
skall testas. Beträffande det utförda testet rör det sig om två variabler med flera grupper. F-värdet 
beräknas genom att mäta variationen mellan och inom grupperna. Vid F-test ligger bägge 
variablerna, både den beroende och faktorvariabeln på minst intervallnivå (Svensson, 1996).  
 
Vid hypotesprövning ställs två situationer mot varandra i form av hypoteser. Om 
signifikansnivån är hög (<= 0,05)) accepteras den ställda hypotesen och därmed sambandet 
mellan variablerna. I annat fall accepteras nollhypotesen. Mothypotesen finns med som ett 
alternativ till den angivna hypotesen H1-H5:1. Hypotesen lyder t.ex.: ”Ju större företagets 
storlek är, desto högre/lägre blir den finansiella kostnaden”. Mothypotesen är den, som kommer 
efter tvärstrecket, i detta fall lägre finansiella kostnader. Därmed får man alltid en dubbelsidig 
hypotesprövning. SPSS och Limdep gör en hypotesprövning, som ger signifikansvärden enligt ett 
dubbelsidigt test på 5 %-nivån (Svensson, 1996).  
 
De hypoteser, som ställs mot varandra, ser ut på följande sätt: 
H0: Ingen skillnad (inget samband) mellan de undersökta variablerna 
H1-5:1: Skillnad (samband) mellan de undersökta variablerna  
        
Hypoteserna H1- H3 testar enkätdata. Hypotesprövningen är likadan vid regressionsanalys. 
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3.9.2 Förberedelser för regressionsanalys av bokslutsdata 
Bokslutsdata har tagits fram för de 166 företag, som fortfarande tillhör studien, när  
bortfallsgrupp 1 plockats bort. Som framgår av detta avsnitts andra stycke, har vissa data förts 
över från enkät- till bokslutsdata. Internationaliseringsgraden i samband med testerna av 
enkätdata omfattar enbart två grader nämligen export och utlandsverksamhet, medan 
internationaliseringsgraden vid regressionsanalys även omfattar hemmaverksamhet. Dessutom 
har ett värde för marknadskanalen (enkätdata) lagts till variabelvärdet för 
internationaliseringsgraden 2,0 för export och 3,0 för företag med både export och 
utlandsverksamhet. Följande värden har använts för marknadskanal: Slutkund 0,2, Representant 
0,4, Försäljningsbolag 0,6 och Tillverkningsbolag 0,8. Ett exportföretag med försäljningsbolag 
får internationaliseringsgraden 2, 6. 
 
Överföringen av enkätdata till bokslutsdata för internationaliseringsgrad, land (med värdet 1-6) 
och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen (med värdet 0,2-0,8) har gått till på 
följande sätt. Först överförs de 37 enkätföretagen till sina respektive platser bland 
bokslutsföretagen. Därefter slumpas de återstående företagen med hjälp av slumptalstabeller över 
till de fria platserna bland bokslutsdata med hänsyn taget till hur värdena ser ut för exportföretag 
respektive företag med både export och utlandsverksamhet. Avsikten med att ta med dessa data i 
bokslutsdata och därmed i regressionsanalysen är dels att få en ny dimension i undersökningen 
dels att komma lite närmare den amerikanska studiens upplägg. Innan regressionsanalysen börjar, 
har variablerna kontrollerats för kollinearitet genom att mäta korrelationskoefficienten parvis. Då 
en variabel, nämligen land, visat så hög korrelation som 0,877 med internationaliseringsgraden 
har testning gjorts, om variabeln fyller någon positiv funktion i regressionsmodellen, vilket den 
gör. Övriga variabler har en korrelation under 0,5. Under testningen har både förklaringsgrad och 
signifikans observerats för att avgöra, om variablerna bidrar positivt till dessa parametrar. De 
variabler, som inte gjorde det användes inte (Dahmström, 1996). 
 
3.9.3 Studiens regressionsmodeller och de amerikanska modellerna 
Den här studien använder i motsats till den amerikanska även enkel regression för att utröna, om 
det finns ett grundläggande samband mellan internationalisering, skuldkvot och finansiell 
kostnad. Alla regressionsmodeller har testats med Limdep. Linjär regression har testats med 
vanlig MKV eller GLS (minsta kvadratmetod, general least square), tvåstegs MKV och trestegs 
MKV. Hypoteserna H4-H5:1 testar bokslutsdata (Limdep, Version 7.0, 1998). 
 
Den enkla linjära  regressionsmodellen ser ut på följande sätt: Y (Skuldkvot, Finansiell kostnad) 
= β0 (Konstant) + β1 (Riktningskoefficient, internationaliseringsgrad) x X1 
(Internationaliseringsgrad) + �  (Avvikelser från regressionslinjen) (Edlund, 1997; Limdep, 
Version 7.0, 1998; Carter Hill et al., 2001).              
 
Icke-linjär regression har testats i Limdep med kvadratisk, kubisk och beträffande 
tillgångsvariabeln logaritmisk funktion. En enkel icke-linjär regressionsmodell (kvadratisk) ser ut 
på följande sätt: Y = β0 + β1X12 +  �  (Edlund, 1997; Limdep, Version 7.0, 1998; Carter Hill et 
al., 2001).              
 
I den multipla linjära modellen används alla för studien tillgängliga variabler, som ingår i den 
amerikanska modellen. De oberoende variablerna är: Internationaliseringsgrad, Export- och 
utlandsverksamhetsandel av omsättningen, Tillgångar, Antal marknader, Avkastning på totalt 
kapital  Den multipla linjära regressionsmodellen har följande komponenter: Y = β0  + β1 X1 + β2 
X2 (Export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen) + β3 X3 (Tillgångar) + β4 X4    
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(Land) + β5 X5 (Avkastning på totalt kapital) + �  (Carter Hill et al., 2001; Mansi, Reeb, 2002).              
 
I den multipla icke-linjära modellen har förutom alla variabler, som ingår i den multipla linjära 
modellen även använts en kvadrerad variant av alla variabler utom ”Avkastning på totalt kapital”. 
Variabeln ”Tillgångar” har dessutom logaritmerats. Denna modell ligger ganska nära den 
amerikanska modellen enligt Mansi, Reeb (2002). 
 
Den multipla icke-linjära regressionsmodellen har följande komponenter: Y = β0  + β1 X1 + β2 X2 
+ β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X62 (Internationaliseringsgrad) + β7 X72 (Export- och 
utlandsverksamhetens andel av omsättningen) + β8 lnX82 (Tillgångar) + β9 X92 (Land)                                          
+ �  (Carter Hill et al., 2001; Mansi, Reeb, 2002).              
 
Den modell, som de amerikanska forskarna Mansi, Reeb (2002) har använt i sin undersökning, är 
konstruerad för att få fram, om en icke-linjär modell bättre än den linjära kan förklara sambandet 
mellan internationalisering  och skuldkvot respektive finansiell kostnad.  Mansi, Reeb (2002) 
använder multivariat analys för att räkna ut räntespridningen, där räntespridningen är en funktion 
av: Internationalisering, Skuldsättningstidens längd, Omsättning, Likviditet, Skuldkvot och 
Täckningsgrad. Internationaliseringen i den amerikanska undersökningen består av ett 
sammanvägt index av:  Försäljning utomlands/Total försäljning, Tillgångar utomlands/Totala 
tillgångar och Antal länder med export eller utlandsverksamhet kallat Internationaliseringsgrad, 
DOI. För icke-linjära modeller har en kvadrerad internationaliseringsfaktor (DOI2) med 
logaritmerad tillgångsvariabel lagts till. 
  
Den amerikanska multipla linjära modellen har följande sammansättning: 
Y (Yield spread) = A + A (DOI) + A (Duration) + A (Size) + A (Liquid) + A (Leverage) +  
A (Cover ratio) (Carter Hill et al., 2001; Mansi, Reeb, 2002).              
  
Den amerikanska multipla icke-linjära modellen har sammansättningen nedan: 
Y (Yield spread) = A + A (DOI) + A (DOI2) + A (Duration) + A (Size) + A (Liquid) + 
A (Leverage) + A (Cover ratio). (Carter Hill et al., 2001; Mansi, Reeb, 2002).              
 
Export- och utlandsverksamhetsandelen av omsättningen bygger på skattningar av enkätens 
företag, och skuldsättningstidens längd finns ej data om. Storlek i den amerikanska studien är det 
samma som omsättning, vilket inte används i denna studie, då korrelationen med 
tillgångsvariabeln var hög. Likviditet är en variabel, som ej tagits fram, eftersom den inte finns 
direkt i bokslutet, och skuldkvoten kan inte användas som både beroende och oberoende variabel. 
Inte heller täckningsgraden har studien automatiskt tillgång till (Mansi, Reeb, 2002).             
 
3.9.4 Presentation av testresultaten 
I resultatavsnittet presenteras resultaten i form av komprimerade tabeller i ”Avsnittets 
hypotesprövning”. Originaltabellerna i tabellbilagan med början på sid. 71 ger ytterligare data. F-
test och T-test gäller enkätdata, regressionstest bokslutsdata.  
 
F-test: (Resultatkapitlet)  Testvärde, signifikans, kvadratsummans medelvärden mellan och inom 
grupperna, hypotes (accepterad/förkastad), H0 (accepterad/förkastad) (Tabellbilagan) Kvadrat-
summan mellan och inom grupperna samt totalt, frihetsgrader 
T-test: (Resultatkapitlet)Testvärde, signifikans, medelvärden grupp 1,2 förklarande variabler, 
hypotes (accepterad/förkastad) H0 (accepterad/förkastad) (Tabellbilagan) Antal individer N,  
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standardavvikelse, medelvärde för standardavvikelse, Levine´s test: (F-värde, signifikans), 
frihetsgrader  
 
Regressionstest: (Resultatkapitlet)  F-test (testvärde, signifikans), förklaringsgrad R2, hypotes 
(accepterad/förkastad), mothypotes (accepterad/förkastad), H0 (accepterad/förkastad) 
(Tabellbilaga) Testvariabler, testtyp, viktning, iterationer, beroende variabler,  antal individer N, 
antal parametrar, frihetsgrader,  residualer � , autokorrelation (Durbin-Watson), variabelvärden 
(koefficient, standardfel, signifikans). (SPSS 12.0 för Windows, 2003; Limdep Version 7.0, 
1998; Edlund. 1997). 
 
3.9.5 Analys av data 
Svaren på enkätfrågorna plus information om företaget, som erhållits från Affärsdata, förs in i 
statistikprogrammen SPSS och Limdep för vidare behandling. Med hjälp av olika statistiska test 
som t-test,  F-test och regressionsanalys skall hypoteserna testas. En målsättning har varit att 
utföra tester med så höga skalnivåer som möjligt. F-test har använts, när det funnits flera grupper 
och hög skalnivå, minst intervallnivå även för den oberoende variabeln, faktorvariabeln.  
Vid multipel regression används enbart de förklarande variabler, som bidrar till högre 
förklaringsgrad och signifikans. Se avsnitt 4.3 ”Skuldkvoten hos studiens företag” och avsnitt 4.4 
”Internationaliseringens inverkan på den finansiella kostnaden”. Analysen bygger dels på 
enkätdata dels på bokslutsmaterial och använder följande variabler och hypoteser  i tabell 9 
(Bokslutsmaterialet används vid H4, H4:1, H5, H5:1). 

 
 

Tabell 9. Analys av data 
 
                         OBEROENDE                     BEROENDE 
                            (GRUPP)                               (MÄT)            
HYPOTES      VARIABEL     SKALA      VARIABEL        SKALA        TEST  
H1 1           Intervall 2  Intervall F-test, ANOVA 
H2 3 2.Ordinal 4 Intervall t-test 
H3                            3  2.Ordinal  5 Intervall t-test 
H4                            3  1.Intervall  6 Kvot Regression:Enkel-          
 3.1 Intervall                                                       Linjär/icke-linjär                                                                                                                  
 3.2   Kvot   Multipel- Linjär/ 
 3.3 Intervall   icke-linjär 
 3.4 Kvot 
H4:1 3.1 Intervall 6 Kvot Regression:Enkel-                                                       
 3.2   Kvot   Linjär/icke-linjär    
 3.3 Intervall   Multipel- Linjär/ 
 3.4 Kvot   icke-linjär 
H5                            3  1.Intervall  7 Kvot Regression:Enkel-          
 3.1 Intervall                                                       Linjär/icke-linjär                                                                                                                  
 3.2   Kvot   Multipel- Linjär/ 
 3.3 Intervall   icke-linjär 
 3.4 Kvot 
H5:1 3.1 Intervall 7 Kvot Regression:Enkel-                                                       
 3.2   Kvot   Linjär/icke-linjär    
 3.3 Intervall   Multipel- Linjär/ 
 3.4 Kvot   icke-linjär 
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4 Resultat  
 
I kapitlet ”RESULTAT” presenteras tabeller och testresultat. Resultaten beskrivs kortfattat i 
anslutning till dessa. Viktiga avsnitt handlar om tillgång på finansiering, val av 
finansieringsformer, skuldkvot och finansiell kostnad. Enkätdata är från 2003 och bokslutsdata 
från 2004   
  
 
4.1 Det finansiella gapet  
En av frågorna för den här studien var, om det finns brist på kapital för småföretag, och om 
bristen blir särskilt märkbar för internationellt satsande småföretag. Därför har tillgången på 
finansiering mätts för två kategorier av internt kapital och fyra kategorier av externt kapital. Så 
här blev resultatet: 
 
 
Tabell 10. Tillgång på finansiering för internationalisering. Hela verksamheten. Enkätdata 

 
Resultat för varje finansieringsform i procent av antal enkäter (företag) 

 
                                                          Mkt      Gan.     Vkn god       Gan.     Mkt       Ej       
Internt kapital                                 god        god      eller dålig     dålig    dålig  svar          
Eget kapital                                   18,9     24,4 27,0       5,4     13,5  10,8                    
Internt tillförda medel, ITM           32,5     27,0       13,5         8,1      10,8     8,1 
 
Externt kapital 
Banklån                                         21,7 13,5 32,4     2,7 16,2     13,5          
Riskkapital VC-bolag   2,7  35,1     2,7 32,5   27,0 
Privat riskkapital   2,7  35,1     2,7 32,5  27,0 
Lån, riskkapital, ALMI, NUTEK,     2,7     8,1 27,0     2,7 29,8    29,7 
Industrifonden 
 
Antal företag           37  
    
 
Procenttalen anger för varje finansieringsform tillgången på varje finansieringsform genom antalet företag. Ej svar 
varierar mellan 3 och 11, dvs. 8,1 % och 29,7 %. Varje ej svar är 2,7%. Verksamhetsår 2002 (Tabell 10) 
 
Tillgången på internt kapital är åtminstone ”ganska god” för eget kapital, där 43 % av företagen 
anser den ”mycket god” eller ”ganska god” och i ännu högre grad beträffande ITM, där ca. 60 % 
av företagen håller tillgången för ”mycket god” eller ”ganska god”. 19 % av företagen har 
”ganska dålig” eller ”mycket dålig” tillgång till eget kapital och ITM (Tabell 10). Det är något 
sämre tillgång på banklån. 35 % av företagen svarar, att tillgången är ”mycket god” eller ”ganska 
god”. För riskkapital från VC-bolag och privata riskkapitalister är tillgången ”mycket god” eller 
”ganska god” enligt knappt 3 % av företagen. Tillgången på lån och riskkapital från ALMI, 
NUTEK, Industrifonden ligger däremot påtagligt högre, på 11 %. 19 % av företagen tycker 
tillgången på banklån är ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”. För riskkapital verkar tillgången 
”dålig” eller ”mycket dålig”. 32 % av företagen svarade, att tillgången på lån och riskkapital från 
ALMI, NUTEK, Industrifonden var ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”. Tillgången är  
ytterligare ett par procent sämre för venture capital och privat riskkapital (Tabell 10). 
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HYPOTES 1 
De två senaste åren har det kommit nya siffror, som pekar på ännu större svårigheter för små 
företag i tidiga utvecklingsskeden att skaffa kapital. Hypotes 1 testar, hur det stämmer för 
företagen i denna studie.      
 
H1: Ju längre tid efter exportstart desto bättre/sämre tillgång på banklån 
H0: Inget samband mellan tid efter exportstart och tillgång på banklån 
Hypotesen testas med Anovatest (F-test) av tillgång på banklån och tid efter exportstart 

 
TABELL 11. AVSNITTETS HYPOTESPRÖVNING. ENKÄTDATA 

HYP/TAB F-TEST   SIGN MEDELVÄRDE (Kvadrat) HYPOTES H0 
H1/T11 F  0,934  0,438 Mellan grupper 1,926 Förkastas. Inget amband Accepteras 
   Inom grupper    2,061    

 
Det finns inget belägg för att ”tid efter exportstart” har någon avgörande betydelse för tillgången 
på banklån. Anovatestet ger ingen signifikans. En viss upp- och nedgång kan skönjas vid 
korstabulering, men tendensen är svag. Hypotes 1 måste därmed förkastas, och som en följd av 
det accepteras H0. Antal företag är 37 (Tabell 11. Originaltabell sid.71). 
 
 
4.2 Finansieringsformer hos studiens företag  
Företagen har fått svara på i vilken utsträckning de använder olika finansieringsformer för att 
täcka de finansiella behoven för hela verksamheten (Se bilagan, enkäten fråga 8). Femton 
finansieringsalternativ, även några för internationella affärer, redovisas.  
 
 

Tabell 12. Finansieringsformernas finansieringsgrad. Hela verksamheten för bägge 
internationaliseringsgraderna. Enkätdata 

                     
                                    Resultat för varje finansieringsform i procent av antal enkäter (företag)    
 
                                                                                           Vrkn stor                                            Ej                                        
Finansieringsform                                         Ingen       Liten       el. liten         Stor          Poäng         svar          
  1. ITM               18,9   16,2 40,6      18,9 57           5,4 
  2. Lån i svensk bank                 29,7   16,2       21,7     27,0 52          5,4 
  3. Eget kapital från ägare 43,3      27,0  13,5   13.5 35           2,7 
  4. Leasing 46,0 27,0  16,2      8,1 31          2,7 
  5. Leverantörskrediter                   56,8  24,3    10,8        5,4    23 2,7 
  6. Kundförskott                   64,9      18,9    8,1           2,7 17   2,7 
  7. Lån, riskkapital ALMI, NUTEK     83,8          5,4          5,4       2,7        9 2,7 
  8. Kapital från moderbolaget           78,4     10,8     5,4        8        5,4 
  9. Factoring  83,8          8,1        2,7         6      5,4 
10. Exportgarantier                        86,5         5,4      2,7        4  5,4 
11. Utländskt statligt, regionalt stöd  86,5            8,1                      3       5,4 
12. Privat riskkapital    89,2            2,7      2,7         3   5,4 
13. Exportkrediter                  89,2      2,7               1    8,1 
14. Lån från utländsk bank               91,9         2,7            1    5,4 
15. Riskkapital, Venture Capital       94,6                                                     0        5,4 
Ej svar            2,7 
 
Antal företag               37 
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Antalet företag, som inte svarat, varierar mellan 1 och 3 dvs. från 2,7 till 8,1  procent. Rangordningen i denna 
uppställning har framkommit genom en poängberäkning, där finansieringsgraderna ges vikterna 0-3 Procenttalet 
anger val av finansieringsformen genom antalet företag. Verksamhetsår 2002  (Tabell 12) 
 
Den här uppställningen är det främsta uttrycket för företagets rangordning av olika 
finansieringsformer, en pecking order för verkliga val/användning, av finansieringsformer. 
Företagets internt tillförda medel ligger i toppen av listan på 57 poäng men följs ganska tätt av 
lån från svensk bank med 52 poäng. Om man enbart beaktar den högsta finansieringsgraden  med 
”stor” användning, har banklån ett högre värde, 27 %, än ITM med 18 %, något som väcker 
förvåning och intresserar.  Materialet bjuder på fler överraskningar genom att eget kapital, 35 p, 
och leasing, 31 p, svarar för nästan lika stor andel av finansieringen, medan leverantörskrediter 
har en klart mindre betydelse, 23 p. Ytterligare skillnader mot andra undersökningar består i att 
de statliga finansieringsformerna via ALMI, NUTEK och Industrifonden ligger på sjunde plats, 
och privat riskkapital spelar en mindre roll. Venture capital har inte använts av något företag i 
undersökningen (Tabell 12). 
 
Om man enbart beaktar vilka finansieringsformer, som ges flest val av företagen, får man en 
uppställning med följande rangordning för de ingående finansieringsformerna. Procenttalet 
erhålls, om antalet val delas med antalet företag, nämligen 37. 
 
                                             
Tabell 13. Val av finansieringsformer. Hela verksamheten. Internationaliseringsgraderna tillsammans och var 

för sig. Enkätdata 
                                                                              

Resultat för varje finansieringsform i procent av antalet enkäter (företag)  
 

                                                                                                                                               Expftg    
                                                                                                 Totalt        Ej      Expftg       utlftg                                                 
Finansieringsformer                                   Antal företag     procent    svar   procent    procent 
  1. Företagets internt tillförda medel, ITM            28             75,7      24,3       85,7         69,6         
  2. Lån i svensk bank 24   64.9  35,1       57,1         69,6 
  3. Eget kapital 20 54,1  45,9       50,0           56,5   
  4. Leasing                    19 51,4   48,6       50,0         52,2 
  5. Leverantörskrediter 15  40,1   59,9       28,6         47,8 
  6. Kundförskott 11   29,7     70,3       21,4         34,8 
  7. Kapital moderbolaget    6 16,2     83,8       21,4       13,0 (8) 
  8. Lån riskkapital ALMI, NUTEK    5 13,5     86.5       21,4         8,7 (10) 
  9. Factoring   4   10,8     89,2                      17,4 (7) 
10. Exportgarantier     3     8,1     91,9                     13,0 (9) 
11. Utländskt statligt, regionalt stöd    3     8,1     91,9         7,1 (9)       8,7 
12. Privat riskkapital    2     5,4     94,6         7,1 (10)     4,3 
13. Exportkrediter     1     2,7     97,3                         4,3 
14. Lån utländsk bank    1     2,7  97,3                         4,3 
Ej svar    1     2,7 
 
Antal företag                                                         37                               14  23 
 
 
Resultatet visar, vilka finansieringsformer, som företagen finansierade sig med under det senaste verksamhetsåret, 
2002.  Procenttalet är antal val av finansieringsformen genom antalet företag. Finansieringsgraden har inte tagits med 
i beräkningen. Ej svar visar hur många, som totalt inte har besvarat frågan om en viss finansieringsform. Expftg = 
Exportföretag, Expftg, utlftg = Företag med export och utlandsverksamhet. Siffrorna inom parantes anger på vilken 
plats finansieringsformen ligger (Tabell 13) 
 
Föga förvånande tar ITM tätpositionen med nästan 76 % av valen. Lån i svensk bank, 65 %, och 
eget kapital, 54 %, kommer på andra och tredje plats. På fjärde- och femteplatserna följer leasing 
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och leverantörskrediter. Det här är den pecking order, som bäst kan jämföras med andra 
undersökningar. När man betraktar internationaliseringsgraderna var för sig blir resultatet något 
annorlunda. Exportföretagen använder mer ITM, 86 % och mindre banklån, 57 %. 
Finansieringsformer som factoring,  exportgarantier och exportkrediter har inte använts alls. 
Företag med både export och utlandsverksamhet har både ITM och banklån som mest använda 
finansiering, 70 %, och utnyttjar en större mix av finansieringsformer (Tabell 13). 
 
Resultatredovisningen har tom. tabell 13 gällt, hur företagen valt att finansiera hela verksam-
heten. Men nu skiftar studien perspektiv och vill istället berätta, hur företagen väljer att finansiera 
varje delverksamhet för sig, hemmaverksamhet, export och utlandsverksamhet. Fråga 17, som 
ställdes i enkäten, lydde :”Vilka var de tre mest använda finansieringsformerna för företagets 
hemmaverksamhet, export och utlandsverksamhet det senaste verksamhetsåret.” 
Entreprenörernas svar redovisas i tabell 14.  
 
 

Tabell 14. Val av finansieringsformer. Delverksamheterna. Enkätdata 
 

Resultat för varje finansieringsform i procent av antal enkäter  (företag) med angiven 
internationaliseringsgrad 

                                                                                  
 Delverksamheter                                                                                                                              
 
                                                       Hemmaverksamhet               Export                   Utlandsverksamhet 
 
                                                                                Ej                                    Ej                                   Ej 
Finansieringsform                        Ftg        %      svar        Ftg        %       svar        Ftg        %      svar       
1. ITM                                              23   62,2   37,8    19  54,3    45,7    8  36,4 63,6   
2. Banklån                                       18    48,6   51,4  14    40,0    60,0 8   36,4    63,6 
3. Eget kapital                                  11     29,7   70,3     10    28,6    71,4 3  13,6   86,4 
4. Leverantörskrediter                    5     13,5     86,5      5    14,3  85,7 3   13,6 86,4 
5. Lån riskkapital ALMI, NUTEK,  4     10,8 89,2   3       8,6   91,4  
    Industrifonden 
6. Leasing                                         4     10,8     89,2                                                  2     9,1    90,9            
7. Kundförskott                                3         8,1    91,9   3      8,6  91,4 1     4,5    95,5 
8. Kapital moderbolaget   1  2,7    97,3   1      2,9   97,1 
Ej svar   4     10,8       8      22,9      11   50,0 
 
Antal företag  37                                    35                                   22 
     
 
Procenttalet anger val av finansieringsformen genom antalet företag med angiven internationaliseringsgrad 
verksamhetsåret 2002. Antal företag varierar mellan internationaliseringsgraderna, Antal ej svar i den vänstra 
kolumnen betecknar företag inom varje internationaliseringsgrad, som inte besvarat frågan, Ej svarskolumnerna 
anger, hur många företag som inte besvarat frågan om respektive finansieringsform (Tabell 14) 
 
Exporten och utlandsverksamheten kommer att påverkas av en tendens att ge samma svar på de 
olika verksamheterna. Några svarar inte alls. Även om ITM och banklån minskat jämfört med 
tabell 12-13 ovan, är det framför allt leasing och eget kapital men även leverantörskrediter, som 
hamnar på en klart lägre nivå här, vilket troligen beror på att alla alternativ konkurrerar med 
varandra. Följden blir, att de främsta alternativen gynnas. Den ytterligare betoningen av att 
finansieringen gäller internationalisering kan bidra till att nämnda finansieringsformer minskar i 
betydelse. 62 % ITM, 49 % banklån och 30 % eget kapital för hemmaverksamheten i tabell 14 
skiljer sig inte så mycket från resultatet för valet av finansieringsformer i tabell 13. Nivån är bara 
något lägre. Flera finansieringsformer har emellertid inte alls fått något val. För exporten ligger 
ITM, banklån och eget kapital  precis som för hemmaverksamheten i topp, om än på en något 
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lägre nivå, ITM t.ex. på 54 %. Här saknas svar från ganska många företag, åtta stycken. Det, som 
var anmärkningsvärt med hemmaverksamheten, gör sig påmint även för exporten, nämligen 
leasing, som nu saknas helt. Beträffande utlandsverksamheten återfinns samma 
finansieringsformer i toppen av listan, men nu har ”ej svar” blivit så många som hälften. 
Procenttalen har minskat betydligt även i jämförelse med exporten. Det nya här är, att leasing 
förekommer igen, och att ALMI, NUTEK försvunnit. Man kan även konstatera, att banklån 
betyder mer relativt ITM för finansiering av utlandsverksamhet, en observation, som återkommer 
i flera sammanhang. Båda finansieringsformerna får 36 % av valen (Tabell 14). 
 
HYPOTES 2-3   
H2 och H3 tar upp, hur finansieringsgraden för vissa finansieringsformer påverkas av  
internationaliseringsgraden. 
 
H2: Ju högre internationaliseringsgrad desto lägre/högre finansieringsgrad för ITM  
H0: Inget samband mellan internationaliseringsgrad och finansieringsgrad för ITM 
H3: Ju högre internationaliseringsgrad desto högre/lägre finansieringsgrad för banklån         
H0: Inget samband mellan internationaliseringsgrad och finansieringsgrad för banklån 
Hypoteserna testas med t-test av finansieringsgrad för ITM och banklån med internationaliseringsgrad som 
gruppvariabel 

 
TABELL 15-16. AVSNITTETS HYPOTESPRÖVNING. ENKÄTDATA 

HYP/TAB T-TEST SIGN MEDELVÄRDE HYPOTES H0 
H2/T15  t  0,731 0,470 Export                       1,79  Förkastas. Inget samband Accepteras 
   Export, utl                 1,52    
H3/T16  t -0,503 0,618 Export                       1,36 Förkastas. Inget samband Accepteras 
   Export, utl                 1,57    

 
Medelvärdena anger värden för de två grupper, som den förklarande variabeln delas upp i. Antal företag 37 (Tabell 
15-16. Originaltabeller sid. 71) 
 
De mest använda finansieringsformerna är ITM och lån från svensk bank. När man korstabulerar 
dessa variabler med internationaliseringsgraden, syns några intressanta fakta. För ITM i tabell 15 
ligger medelvärdet på 1,79 för exportföretag, medan medelvärdet är något lägre, 1,52, för företag 
med både export och utlandsverksamhet. De senare använder alltså något mindre ITM vid sin 
finansiering. T-testet ger emellertid ingen signifikans.. Hypotes 2 om mindre användning av ITM 
vid stigande internationaliseringsgrad måste förkastas, varför nollhypotesen accepteras (Tabell 
15). 
 
Banklån har medelvärdet 1,36 för exporterande företag och 1,57 för företag med både export och 
utlandsverksamhet enligt tabell 16. Banklån används mer av de senare företagen. T-testet visar 
inte heller i detta fall signifikans. Hypotes 3 om ökande finansiering med banklån vid stigande 
internationaliseringsgrad måste alltså förkastas, samtidigt som H0 accepteras. Trots det 
konstateras vissa icke-signifikanta skillnader mellan finansieringsformernas medelvärden 
(Tabell16).  
 
 
4.3 Skuldkvoten hos studiens företag  
I avsnitt 2.2.3 ”Övriga kapitalstrukturteorier” beskrivs olika metoder att välja 
finansieringsformer, metoder, där företagens skuldkvot har betydelse. Nedan följer en 
beskrivning av företagen i den här studien beträffande skuldkvoten. 
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Diagram 1. Företagens skuldkvot. Samtliga företag. Bokslutsdata 
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Sjuttio procent av företagen har en skuldkvot (totala skulder/totala tillgångar) på 50 procent eller 
högre. Fyra procent av dem har en skuldkvot på över 100 procent. Antal företag är 166 
(Diagram 1). 
 
 

Tabell 17. Medelvärdet för skuldkvoten för olika internationaliseringsgrader. Bokslutsdata 
Rep o rt

Före tagets skuldkvot

,6 27 068 82 ,3404621 ,1894 3,0018

,661 288 40 ,2465645 ,1473 1,0995

,6077 49 44 ,28 85627,117 91,40 88

,6 30 193 166,3 05 5 271 ,117 9 3,00 18

F ör etagets

in ternat iona lise ringsgradHemmaverksamhet
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Ex port  o c h
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Tota l

Mean N Std. Dev iati on Minimum Maximum

 
 
 
Av tabell 17 framgår att skuldkvoten för företag med hemmaverksamhet har ett medelvärde på 
62,7 %, medan exportföretagens skuldkvot uppgår till 66,1 %. Skuldkvoten för företag med både 
export och utlandsverksamhet har det lägsta medelvärdet med 60,7 %. Eftersom skillnaden i 
skuldkvot mellan de tre internationaliseringsgraderna inte är stor, är sambandet mellan 
internationaliseringsgrad och skuldkvot inte lätt påvisbart. Valet av marknader och 
marknadskanaler har troligen ändå påverkat skuldkvoten. Antal företag är 166.  (Tabell 17).  
 
HYPOTES 4 
Den fjärde hypotesen testar sambandet mellan internationalisering och skuldkvot med hänsyn till 
den beskrivna nya teori, som kommit på området. 
                          
H4: Ju högre internationaliseringsgrad desto högre/lägre skuldkvot 
H0: Inget samband mellan internationaliseringsgrad och skuldkvot  
Hypotesen testas med regressionsanalys (F-test) av skuldkvot med internationaliseringsgrad, export- och 
utlandsverksamhetsandel av omsättningen, tillgångar, land och avkastning på totalt kapital som förklarande variabler. 
Vid enkel regression används enbart variabeln internationaliseringsgrad 
H4:1: Ju högre export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen desto högre/lägre skuldkvot 
H0: Inget samband mellan export- och utlandsverksamhetsandel och skuldkvot  
Hypotesen testas med regressionsanalys (F-test) av skuldkvot med export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen, tillgångar, land och avkastning på totalt kapital som förklarande variabler. Vid enkel regression 
används enbart variabeln export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen 
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Studiens data testas för anpassning till några regressionsmodeller nämligen: Linjär, kvadratisk, 
och kubisk. Hypotes 4 testas på fyra sätt 
 
H411 Enkel regression. Linjära modeller 
H412 Enkel regression. Icke-linjära modeller 
H421 Multipel regression. Linjära modeller 
H422 Multipel regression. Icke-linjära modeller 

 
TABELL 18-21. AVSNITTETS HYPOTESPRÖVNING. BOKSLUTSDATA 

HYP/TAB TEST SIGN R2 HYPOTES MOTHYPOTES H0 
H411/T18 F 0,04 0,84 0,00024 Förkastas. Inget samband  Accepteras 
H412/T19 F 0,23 0,63 0,00142 Förkastas. Inget samband  Accepteras 
 H421/T20     F 5,80 0,00022  0,12592  Förkastas   Accepteras. Samband  Förkastas 
 H422/T21         F 5,59 0,00003  0,17427  Accepteras. Samband    Förkastas 
 
Antal företag 166 (Tabell 18-21. Originaltabeller sid. 72-73) 
 
TESTRESULTAT H4: Vid testning av modeller med internationaliseringsgraden som främsta 
förklarande variabel finns inget samband vid enkel regression. Signifikanser, sign., och 
förklaringsgrader, R2, är mycket låga. En hypotes med enbart denna förklarande variabel måste 
förkastas. Vid multipel regression har först testats, vilka variabler som bidrar till funktionen med 
utgångspunkt från värden på R2 och signifikansen. Övriga variabler utesluts.  
 
Tabell 20: Internationaliseringsgrad, export- och utlandsverksamhetsandel (R2 0,029, Sign. 
0,089) Internationaliseringsgrad, export- och utlandsverksamhetsandel, tillgångar (R2 0,057, 
Sign. 0,021) Internationaliseringsgrad, export- och utlandsverksamhetsandel, tillgångar, 
avkastning(R2 0,1259, Sign. 0,00022). Vid användning av variabeln land sjunker signifikansen.    
 
Tabell 21: Variablerna i tabell 20 plus  ln tillgångar2 (R2 0,160, Sign. 0,00003) Tabell 20 plus 
internationaliseringsgrad2, ln tillgångar2  (R2  0,174, Sign. 0,00003). Vid användning av 
variablerna export- och utlandsverksamhetsandel2  och land2 sjunker signifikansen något. Dessa 
variabler utesluts.              
 
Vid testning med de förklarande variablerna enligt tabell 20 ovan nås både en mycket hög 
signifikans och en ganska hög förklaringsgrad, 12,6 %. Den icke-linjära modellen i tabell 21 med 
vissa kvadrerade förklaringsvariabler och logaritmerad tillgångsvariabel ger något bättre resultat 
med en signifikans på 0,00003 och en förklaringsgrad på 17,4 %. För multipel regression kan ett 
högst signifikant samband mellan de förklarande variablerna och skuldkvot konstateras. Eftersom 
β1 är svagt negativ i tabell 20,  kan man påstå, att mothypotesens samband gäller. Däremot 
accepteras hypotesen för tabell 21, då  β1 är svagt positiv.            
 
Underhypotesen H4:1 testas på samma sätt som H4.  
 

TABELL 22-25. AVSNITTETS HYPOTESPRÖVNING. BOKSLUTSDATA 
HYP/TAB TEST SIGN R2 HYPOTES MOTHYPOTES H0 
H4:111/T22 F 4,63 0,0329 0,0274 Förkastas Accepteras. Samband Förkastas 
H4:112/T23 F 4,62 0,0331 0,0273 Accepteras. Samband  Förkastas 
 H4:121/T24     F 7,78 0,00007 0,1259  Förkastas  Accepteras. Samband   Förkastas 
 H4:122/T25         F 7,62 0,00001 0,1592  Förkastas  Accepteras. Samband  Förkastas 

 
Antal företag 166 (Tabell 22-25. Originaltabeller sid. 73-74) 
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TESTRESULTAT H4:1: Vid testning av modeller med export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen som främsta förklarande variabel ger testet en signifikans på 0,033 och en 
förklaringsgrad på 0,027 redan vid enkel regression både med linjär och icke linjär modell. Då β1 
vid linjär regression är svagt negativ, går sambandet mot den ställda hypotesen, och det är inte 
den utan mothypotesen, som accepteras. Däremot är β1 svagt positiv för den icke-linjära 
modellen, och hypotesen accepteras. Vid den multipla regressionen har variablerna först testats 
för att ta reda på hur förklaringsgraden och signifikansen utvecklas: 
 
Tabell 24: Export- och utlandsverksamhetsandel, tillgångar (R2 0,057255, Sign. 0,00819) Export-
och utlandsverksamhetsandel, tillgångar, avkastning (R2  0,1259, Sign. 0,00007). Med variabeln 
land sjunker signifikansen påtagligt. Denna variabel utesluts.  
 
Tabell 25: Variablerna i tabell 24 plus ln tillgångar2 (R2 0,1592, Sign. 0,00001). Med variabeln 
export- och utlandsverksamhetsandel2 sjunker signifikansen och variabeln utesluts. 
  
Med multipel regression blir sambandet högst signifikant. Allra bäst blir det, när förklarande 
variabler kvadrerats enligt tabell 25, och tillgångsvariabeln logaritmerats med den naturliga 
logaritmen. Denna modell är högst signifikant med ett värde på 0,00001 och en förklaringsgrad 
på 15,9 %. Då de båda multipla modellerna har något negativa värden för β1, accepteras inte 
hypoteserna utan mothypoteserna. 
 
 
4.4 Internationaliseringens inverkan på den finansiella kostnaden 
Eftersom studien handlar om småföretags finansiering av sin internationalisering, hör de 
finansiella kostnaderna till de variabler, som kan vara intressanta att känna till och använda vid 
hypotestestning. En väsentlig fråga, som bör klargöras, är, om internationaliseringen påverkar de 
finansiella kostnaderna. De tre främsta marknaderna är Norge, Danmark och Finland och de 
viktigaste marknadskanalerna utan jämförelse representant och export till slutkund. 
 
Det räcker inte bara med att återge de finansiella kostnaderna. De måste sättas i samband med 
företagets totala skulder för att få fram den ungefärliga räntan för företagen. Man får då komma 
ihåg, att den ränte- och amorteringsbelastade delen av de totala skulderna inte är känd. Företagen 
kan ha skulder utan ränta och amortering eller skulder, som inte längre löper med ränta eller 
behöver amorteras.  
 

Diagram 2. Företagens finansiella kostnad. Samtliga företag. Bokslutsdata 
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Drygt hälften av företagen, 53 %, har en finansiell kostnad mellan tre och sju procent. Inte fullt 
lika många, 43 %, har upp till tre procents kostnad. Enbart 4 % av företagen har alltså en kostnad, 
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som överstiger 7 %. Den genomsnittliga finansiella kostnaden ligger på 3,86 %. Antalet företag 
är 166 (Diagram 2). 
 
 

Tabell 26. Medelvärdet för finansiell kostnad för olika  internationaliseringsgrader. Bokslutsdata 
Rep ort

Företagets finansiella kostna d

,0 3626760 82 ,034 20605 4

,0 3997637 40 ,0 24125319

,041764 57 44 ,058747601

,03861 831 166 ,04021 4659

Företa gets

internationalisering sgradHemmaverksamhet

Exp ort

Export och

utlandsver ksamhet

Tot al

MeanNStd. De vi ation

 
 
 
Tabellen ger besked om medelvärden för företagets finansiella kostnad. Vid hemmaverksamhet 
är det 0,036, export 0,04 och vid export och utlandsverksamhet 0,42. Som i fallet med 
skuldkvoten prövas nu vilken regressionsmodell, som fungerar bäst för studiens data. Den linjära 
och den icke-linjära modell, som gett bäst resultat, dvs. högst förklaringsgrad och signifikans, 
redovisas nedan. Antalet företag är 166 (Tabell 26). 
 
I avsnitt 4.2 ”Finansieringsformer hos studiens företag” kunde vi se, att internationaliserings-
graden inte inverkade mycket på användningen av den vanligaste interna eller externa 
finansieringsformen. Vid testet av internationaliseringsgrad och finansiell kostnad används hela 
företagsmaterialet, även företag med enbart hemmaverksamhet och sådana, som inte har besvarat 
enkäten.   
 
HYPOTES 5 
H5 följer den nyare forskningen kring internationalisering som Mansi, Reeb (2002) och antar, att 
den finansiella kostnaden minskar vid ökande internationalisering. 
 
H5: Ju högre internationaliseringsgrad desto lägre/högre finansiell kostnad 
H0: Inget samband mellan internationaliseringsgrad och finansiell kostnad 
Hypotesen testas med regressionsanalys (F-test) av finansiell kostnad med internationaliseringsgrad, export- och 
utlandsverksamhets andel av omsättningen, tillgångar, land och avkastning på totalt kapital som förklarande 
variabler. Vid enkel regression används enbart variabeln internationaliseringsgrad 
H5:1: Ju högre export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen desto lägre/högre finansiell kostnad 
H0: Inget samband mellan export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen och finansiell kostnad  
Hypotesen testas med regressionsanalys (F-test) av  finansiell kostnad med export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen, tillgångar, land och avkastning på totalt kapital som förklarande variabler. Vid enkel regression 
används enbart variabeln export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen 

 
Hypotes 5 testas på precis samma sätt som hypotes 4 ovan.    
 

TABELL 27-30. AVSNITTETS HYPOTESPRÖVNING. BOKSLUTSDATA 
HYP/TAB TEST SIGN R2 HYPOTES MOTHYPOTES H0 
H511/T27 F 1,22 0,271 0,0073 Förkastas. Inget samband  Accepteras 
H512/T28 F 2,93 0,088 0,017 Förkastas. Inget samband  Accepteras 
H521/T29 F 2,04 0,109 0,0364 Förkastas. Inget samband  Accepteras 
H522/T30  F 1,89 0,085 0,0665 Förkastas. Inget samband  Accepteras 

 
Antalet företag 166 (Tabell 27-30. Originaltabeller sid. 74-75) 
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TESTRESULTAT H5: Vid testning av regressionsmodeller med internationaliseringsgraden 
som främsta förklarande variabel erhålls inget samband med finansiell kostnad vid enkel   
regression. Signifikanserna håller sig på en ganska låg nivå liksom förklaringsgraderna. Den 
icke-linjära modellen fungerar bättre än den linjära. Vid multipel regression kontrolleras först, 
hur variablerna bidrar till förklaringsgrad och signifikans. 
 
Tabell 29: Internationaliseringsgrad, export- och utlandsverksamhetsandel (R2 0,00736, Sign. 
0,27177) Internationaliseringsgrad, export- och utlandsverksamhetsandel, tillgångar (R2 
0,036452, Sign. 0,10996). Med variablerna land och avkastning sjunker signifikansen. Dessa 
variabler tas inte med. 
 
Tabell 30: Tabell 29 plus ln tillgångar2 (R2 0,0404, Sign. 0,1532) Tabell 29 plus 
internationaliseringsgrad2, ln tillgångar2 (R2 0,04945, Sign. 0,14604) Tabell 29 plus 
internationaliseringsgrad2,  export- och utlandsverksamhetsandel2, ln tillgångar2  (R2  0,06656, 
Sign. 0,0856) Med variabeln land2 sjunker signifikansen, och denna variabel tas inte med.  
 
Den multipla regressionen med kvadrerade variabler enligt tabell 30 och logaritmerad 
tillgångsvariabel har en bättre förklaringsgrad än den linjära modellen med 6,6 %. I ingen av de 
prövade modellerna accepteras H4, utan nollhypotesen gäller. 
 
Hypotesen H5:1 testas på samma sätt som H5. 
 

TABELL 31-34. AVSNITTETS HYPOTESPRÖVNING. BOKSLUTSDATA 
HYP/TAB TEST SIGN R2 HYPOTES MOTHYPOTES H0 
H511/T31 F 0,13 0,719 0,00079 Förkastas. Inget samband  Accepteras 
H512/T32 F 0,13 0,717 0,0008 Förkastas. Inget samband  Accepteras 
H521/T33 F 2,03 0,111 0,0362 Förkastas. Inget samband  Accepteras 
H522/T34  F1,98 0,085 0,0581 Förkastas. Inget samband.    Accepteras  

 
Antal företag 166 (Tabell 31-34. Originaltabeller sid. 75-77) 
 
TESTRESULTAT H5:1: Vid testning av finansiell kostnad med export- och utlandsverk-
samhetsandel av omsättningen som främsta förklarande variabel ger inte den enkla regressionen 
någon signifikans, och förklaringsgraderna är mycket låga. Den multipla regressionen måste först 
undersökas beträffande variablernas förklaringsgrad och signifikans. 
 
Tabell 33: Export- och utlandsverksamhetsandel, tillgångar (R2 0,017, Sign. 0,2398) Export- och 
utlandsverksamhetsandel, tillgångar, land  (R2 0,036, Sign. 0,111), Med variabeln avkastning 
sjunker signifikansen. Denna variabel utelämnas. 
 
Tabell 34:  Tabell 33 plus ln tillgångar2 (R2 0,040937, Sign. 0,14849) Tabell 33 plus Export- och 
utlandsverksamhetsandel2, ln tillgångar2 (R2  0,58179, Sign. 0,08484). När man lägger till 
variabeln land2  sjunker signifikansen påtagligt, varför denna variabel inte används. 
 
Inte heller med någon av de multipla modellerna uppnås ett signifikant samband. Den multipla 
icke-linjära modellen med logaritmerad tillgångsvariabel har högst förklaringsgrad och 
signifikans. Dessa värden är likartade med dem, som uppmättes med internationaliseringsgraden, 
som främsta förklarande variabel. Hypotes H5:1 kan inte accepteras. Det finns inget samband 
mellan finansiell kostnad och export- och utlandsverksamhetsandelen av omsättningen. 
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4.5 Undersökningens resultat 
Baserat på undersökningsmodellen, fig. 6, på sid. 26 skall resultaten sammanfattas. I ruta 1 visas 
att det finns åtminstone ”ganska god” tillgång på intern finansiering, men att tillgången på extern 
finansiering är ”ganska” eller ”mycket dålig”. Pecking order vid val av finansieringsformer visar 
på ITM som främsta val av intern finansiering, ruta 2, och banklån som första val av extern 
finansieringsform, ruta 3. Denna pecking order gäller oavsett internationaliseringsgrad. Företag 
med både export och utlandsverksamhet använder lika ofta banklån som ITM som främsta 
finansieringsform. Likaså finansieras företagens utlandsverksamhet lika ofta med banklån som 
med internt tillförda medel. I ruta 4 presenteras medelvärden för skuldkvoten hos företag med 
olika internationaliseringsgrader (H = hemmaverksamhet, E = export, EU = export och 
utlandsverksamhet). Tester med både enkel och multipel regression har gett signifikans. Detta 
misslyckas vid test med finansiell kostnad. Medelvärden för finansiell kostnad hos företag med 
olika internationaliseringsgrader presenteras i ruta 5. Mer information om undersökningens 
resultat ges i kapitel 4 ”Resultat” och i kapitel 5 ”Analys av resultatet”.     
 

 
Figur 7. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 
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 5 Analys av resultatet 
 
I kapitlet ”ANALYS AV RESULTATET” vidareutvecklas och sammanfattas materialet från det 
föregående kapitlet. Den brist på externt kapital, som utgör det finansiella gapet, beskrivs. I 
kapitlet ges en inblick i vilka finansieringsformer, som används, och hur kapitalstruktur och 
finansiella kostnader ser ut och samverkar i internationaliserade företag 
 
 
5.1 Tillgång på finansiering för internationalisering 
De 37 enkätföretagen upplever ingen påtaglig brist på intern finansiering. Bara tjugo procent av 
företagen anser tillgången på ITM ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”. För finansieringsformen 
eget kapital är motsvarande siffror 43 % respektive 19 %. Beträffande extern finansiering ser 
bilden annorlunda ut.  Tillgången på banklån finner 19 % ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”, 
medan bara 35 % anser tillgången ”mycket god” eller ”ganska god”. När det gäller riskkapital 
upplevs tillgången som mycket knapp. För VC-bolag och privata riskkapitalister var siffrorna 35 
% för ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”, men för lån och riskkapital från ALMI, NUTEK, 
Industrifonden är resultatet något bättre med 32 % för ”ganska dålig” eller ”mycket dålig” 
tillgång. 
 
Det finns alltså ett finansiellt gap, som syns för banklån och är mycket påtagligt för riskkapital i 
synnerhet från VC-bolag. Till det bidrar troligen ett dubbelriktat avståndstagande. Entreprenörer 
vill ha kontroll och skyr därför ägarkapital, som ger kontroll åt andra än dem själv. Enligt 
Berggren et al. (2000) har större företag med finansiell svaghet mindre kontrollbehov. 
Riskkapitalister satsar inte gärna pengar i småföretag, särskilt inte i företag med så riskfylld 
verksamhet som internationalisering. Här finns det anledning att åter erinra om resultaten i 
Olofsson, Berggrens kapitalförsörjningsutredning (1998). Noll procent av tillverkningsföretagen 
tyckte, att kapitalförsörjningen fungerade ”mycket bra” och bara 14 %  ansåg den vara ”ganska 
bra”, medan hela 38 % fann den ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”. Tillgången på finansiering 
bedöms som bättre av denna studies entreprenörer. 
 
Tillgången på banklån förändras något med ”tid efter exportstart”, men tendensen är svag, inte 
ens så stark som hos Byberg (2000). Skuldkvoten är störst för exportföretag med 66 %, mindre 
för företag med hemmaverksamhet och minst för företag med både export och 
utlandsverksamhet. De sistnämnda har sannolikt sämst tillgång på och störst relativ användning 
av extern finansiering. Hypotes 1 om samband mellan tid efter exportstart och tillgång på 
finansiering måste förkastas. 
  
 
5.2 Pecking order och valet av finansieringsformer 
I min studie har finansieringen av hela verksamheten beskrivits på två sätt dels med 
finansieringsgraderna för varje finansieringsform dels med antalet val av en viss 
finansieringsform. Bägge sammanställningarna ger en god bild av enkätföretagens pecking order 
verksamhetsåret 2002, och den senare används i tabellen nedan. Som jämförelse visas 
motsvarande resultat för Cressy et al. (1996) och Olofsson, Berggren (1998), därför att dessa 
forskare precis som studien har frågat ut sina respondenter om användning av både intern och 
extern finansiering. Nedanstående procentsiffror betyder för studiens del, att så många procent av 
företagen använder respektive finansieringsform i ”stor” eller ”varken stor eller liten” grad och 
för Cressy et al. (1996) och Olofsson, Berggren (1998), att finansieringsformen haft ”ganska 
stor” eller ”mycket stor” betydelse. 
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Tabell 35. Val av finansieringsformer. Hela verksamheten 

 
Resultat för de mest valda finansieringsformerna. Val av varje finansieringsform i procent av antal företag   

 
       Studien  2003                   Olofsson, Berggren (1998)                 Cressy et al.  (1996)  
      1. ITM 76                             1. ITM 78                                       1. ITM 75   
      2. Banklån 65                      2. Banklån 41                                      2. Banklån 58 
      3. Eget kapital 54              3. Leverantörskrediter  22                    3. Eget kapital 24 
      4. Leasing 51                      4. NUTEK, Almi, Industrifonden 12   4. NUTEK, Almi, Industrifonden  23  
      5. Leverantörskrediter 40   5. Kundförskott 10                               5. Kundförskott 22 
      6. Kundförskott 30                                                        6. Leverantörskrediter 17 
 
Antal företag          37                                               259                                                                 285 
 
 
När man jämför min studie med referensstudierna, stämmer ordningen mellan 
finansieringsformerna, pecking order, tom. plats 3 hos Cressy et al. (1996). Banklån har störst 
relativ betydelse jämfört med ITM i min studie. Kundförskott återfinns lägre i rankingen än hos 
Cressy et al. (1996), som inte har med leasing alls. Hos Cressy et al. (1996) finns det främst två 
viktiga finansieringsformer nämligen ITM och banklån. Betydelsen av banklån har sjunkit vid 
Olofsson, Berggrens uppföljning (1998). Flertalet finansieringsformer har ett lägre procenttal än 
hos Cressy et al. (1996) Siffrorna i min studie ligger högre, vilket kan bero på att jag redovisar 
alla val plus en ”internationaliseringseffekt” – mer av fler finansieringsformer. Eget kapital och 
leasing saknas helt. Min studie har däremot ingen notering för riskkapital. Båda referensstudierna 
har pekat på storlekens inverkan på finansieringen. Studiens företag tillhör gruppen mindre 
småföretag med ett genomsnitt på 24 anställda, något som bidrar till valet av finansiering.   
 
Att ITM av kostnads- och kontrollskäl är den mest använda finansieringsformen stämmer med de 
flesta andra finansieringsforskare som Holmes, Kent (1991) och Winborg (2000)). Redan 
Donaldson (1961) och Myers (1984) sätter ITM före lån. Men för småföretag kan  
kontrollaspekten  enligt Berggren et al. (2000) väga mycket tungt, vilket kan förklara den mycket 
låga användningen av riskkapital, särskilt VC-kapital. Ett annat tecken på inverkan från detta 
synsätt hos studiens entreprenörer är förekomsten av eget kapital som finansieringskälla, vilken 
inte syns mindre hos Cressy et al. (1996) och inte alls hos Olofsson, Berggren (1998). 
Kontrollaspekten är en minst lika styrande faktor för pecking order som utbud och 
informationsasymmetri. Studiens företag har internationalisering på låg nivå med låg kontroll och 
låg resursanvändning i marknadskanalerna ”slutkund” och ”representant” (Hill, Wang, Kim, 
1990). Pecking order från de 37 tillverkningsföretagen stämmer ganska väl med flera forskares 
rön men skiljer sig även på några punkter. Den ganska goda överensstämmelsen stärker 
trovärdigheten hos de uppnådda resultaten. Förutom ITM används banklån i ovanligt hög 
utsträckning, men det gör även eget kapital och leasing. Leverantörskrediter och kundförskott 
nyttjas i mindre grad. Studiens ”avvikelser” kan mycket väl vara en följd av de finansiella 
ansträngningar, som krävs för export och utlandsverksamhet (Andersson, Gandemo, 1993; 
Cressy et al., 1996; Olofsson, Berggren, 1998). 
 
Men studien kan dessutom peka på ett brott mot i tabell 35 angiven pecking order. Vid en 
jämförelse med Winborg (2000) kan man peka på flera intressanta skillnader. I min studie har 27 
% av entreprenörerna angett, att man använder banklån i ”stor” grad, medan samma tal för ITM 
stannar vid 18,9. Även om ITM blir den mest använda finansieringsformen genom fler val, 
verkar företagen använda större belopp av banklån än av ITM troligen i brist på vinstmedel. Med 
ITM medtagen i dessa referensstudier hade den antagligen fått en högre siffra än banklån. Hur 
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mycket internationaliseringen påverkar denna anmärkningsvärda pecking order i min studie är 
svårt 

 
Tabell 36. Val av finansieringsformer med ”stor” användning. Hela verksamheten 

 
Resultat för de mest valda finansieringsformerna. Val av varje finansieringsform i procent av antalet företag 

 
                                            Studien  2003                    Winborg (2000)                   
       1. Banklån 27                      1. Banklån 41                                       
       2. ITM 18,9 2. Leverantörskrediter 26                    
 3. Eget kapital 13,5              3. Kunder  6                     
       4. Leasing 8,1                      4. Leasing 4     
 
Antal företag                                      37                                                      320      
         
 
att bedöma, men andra data talar för att den har betydelse. Banklån är på väg att passera ITM som 
största finansieringskälla för utlandsverksamhet (Tabell 36).  
 
Tills nu har siffrorna handlat om hela verksamheten. Men studien har även mätt, hur företagen 
valt finansieringsformer för hemmaverksamhet, export och utlandsverksamhet var för sig. 
Företagen har i enkäten fått redovisa de tre mest använda finansieringsformerna för 
finansieringen av respektive delverksamheter.  
 
 

Tabell 37. Val av finansieringsformer. Delverksamheterna 
 

Resultat för de mest valda finansieringsformerna. Val av finansieringsform i procent av antal företag  
 
                                                                        Delverksamheter    
 
   Hemmaverksamhet                 Export                             Utlandsverksamhet  
      1.   ITM 62,2          1. ITM 54,3  1 ITM 36,4 
      2.   Banklån 48,6                      2. Banklån 40,0                  2. Banklån 36,4 
      3.   Eget kapital 29,7               3. Eget kapital 28,6            3. Eget kapital 13,6 
      4.   Leverantörskrediter 13,5    4. Leverantörskrediter 14,3 4. Leverantörskrediter 13,6 
      5.   Leasing 10,8                       5. Kundförskott 8,6             5. Leasing 9,1 
      6.   ALMI m.fl. 10,8                  6. ALMI m.fl. 8,6                   
 
Antal företag          37                                                           35                                             22                                              
 
 
Flera intressanta förändringar gentemot resultatet för hela verksamheten kan iakttas. 
Användningen av ITM och banklån sjunker vid hemmaverksamheten men inte alls så mycket 
som för eget kapital och leverantörskrediter samt leasing. ALMI, NUTEK, Industrifonden-
finansiering är kvar på nästan samma nivå som för hela verksamheten. Leverantörskrediter har 
ökat sin andel något. Kundförskott försvinner nästan helt. När denna  uppdelning har gjorts, ser 
man, att finansieringen av hemmaverksamheten mest består av tre finansieringsformer: ITM, 
banklån och eget kapital. Beträffande exporten sjunker användningen av ITM och banklån 
ytterligare något, medan eget kapital, leverantörskrediter och ALMI håller sig på samma nivå 
som för hemmaverksamheten. Leasing försvinner helt. Det kan vara problem för småföretag att få 
leasing. De använder hellre kortfristiga lån (Holmes, Kent, 1991). Leasing upplevs som mindre 
aktuellt vid export. Betydelsen av banklån och eget kapital har ökat något jämfört med 
hemmaverksamheten. När det gäller utlandsverksamheten, märks mest två finansieringsformer  
nämligen ITM och banklån. Banklån har större betydelse ju mer internationellt verksamt 
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företaget är. Tabell 37 pekar i denna riktning. Banklånets position bland finansieringsformerna 
har stöd från flera håll, Hillier, Ibrahimo. (1983),  Cressy, Olofsson (1997) och Berggren et al., 
(2000), vilka antyder en större öppenhet för extern finansiering särskilt för finansiellt utsatta 
företag. I Winborgs studie (2000) dominerar banklån bland finansieringsformerna med ”stor” 
användning. Den ökade användningen av banklån med stigande internationaliseringsgrad 
stämmer även in på teorierna hos Mansi, Reeb, (2002). Betydelsen av eget kapital har minskat 
här, medan leverantörskrediter ligger kvar på sin ”exportnivå”, och leasing har återkommit på 
listan. 
 
Istället för att se på hur alla företag finansierar hela verksamheten och delverksamheterna kan 
man studera, hur företagens internationaliseringsgrad påverkar valet av finansieringsformer. 
Hypotes 2 och 3 utgår från förutsättningen hos Mansi, Reeb (2002), att skuldfinansieringen ökar 
med stigande internationalisering. Det kan t.ex. innebära en ökande andel banklån och troligen 
även mindre andel ITM. Testningen visar i linje med detta lite lägre medelvärde för ITM och 
ganska mycket högre medelvärde för banklån. De här skillnaderna räcker ändå inte för att ge 
signifikans, hypoteserna förkastas, och en statistiskt hållbar koppling till teorin ovan blir  inte 
möjlig. När man ser tillbaka på tabell 13 finner man samma sak. Banklån har större betydelse hos 
företag med både export- och utlandsverksamhet jämfört med företag med enbart export. Bägge 
finansieringsformerna väljs av 70 % av företagen. Andra finansieringsformer, som ökar markant, 
är eget kapital, leverantörskrediter, från 29 % till 47 %, och kundförskott. Oavsett om man 
redovisar hur delverksamheterna finansieras eller hur företag med olika internationaliseringsgrad 
väljer finansieringsformer finns det en tydlig internationaliseringseffekt. När andelen banklån 
tilltar, kan det även jämföras med ökande låneandel vid stigande exportandel hos Byberg (2000). 
.   
 
Att andelen banklån ökar hos företag med både export och utlandsverksamhet strider mot tidigare 
fakta om sjunkande skuldkvot vid export och utlandsverksamhet enligt tabell 17. En tänkbar 
förklaring kan vara, att exportsatsningen för de flesta företagen kräver en större finansiell insats 
än utlandsetableringen, som sällan har gjorts med användning av kostsamma marknadskanaler. 
Den mest naturliga förklaringen till andelen ITM och banklån kan ligga i temporärt sviktande 
lönsamhet vid utlandsetablering. Men dessa förmodanden löser inte helt frågan om varför 
skuldkvoten sjunker, samtidigt som frekvensen banklån stiger. En tolkning av detta fenomen kan 
finnas i den positiva selektering, som sker vid internationalisering. Det förhåller sig, som vi sett 
t.ex. i tabell 8 i avsnittet 3.7.6 ”Enkätföretagen och bortfallsföretagen” på det viset, att främst de 
något större företagen till omsättning och antal anställda går vidare i internationaliseringskedjan  
och deltar i enkätundersökningen.   
 
 
5.3 Kapitalstruktur och skuldkvot 
Den nuvarande kapitalstrukturen hos studiens företag påverkar valet mellan olika 
finansieringsformer och mellan intern och extern finansiering. Diagram 1 och tabell 17 visar 
skuldkvoten för alla företag, som ingår i undersökningen. 70 procent av förtagen har en skuldkvot 
på minst 50 %. Skuldkvoten är som högst för företag med enbart export. Skuldkvotens 
medelvärden skulle kunna tyda på att företagen drabbas av problem med 
”överinternationalisering” enligt Contractor et al. (2003). En mer sannolik tolkning är, att 
företagen har svårigheter att få fram extern finansiering för den vidgade internationaliseringen. 
Med det följer att företagen använder de närmaste marknaderna och de billigaste 
marknadskanalerna. Företagen med utlandsverksamhet har inte kommit så långt i 
internationaliseringen, att de fått dotterbolag, utan exportföretagen har de största kostnaderna. 
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Om företagen haft dotterbolag i mer avlägset liggande länder, hade skuldkvoten blivit högre hos 
företagen med export och utlandsverksamhet.  
 
Enligt Mansi, Reeb (2002) skulle den stigande internationaliseringen leda till en ökad skuldkvot. 
Medelvärdena för studiens  företag stämmer inte med den teorin, eftersom skuldkvoten minskar 
för företag med både export och utlandsverksamhet. Studien vill med sina modeller med både 
enkel och multipel regression pröva, om resultaten liknar de amerikanska eller, om det finns 
andra tendenser bland svenska småföretag. 
 
Hypotes 4. Främsta förklarande variabel: Internationaliseringsgrad 
Studien prövar i H4 sambandet mellan skuldkvot och internationaliseringsgrad 
(hemmaverksamhet, export, export och utlandsverksamhet plus ett värde för marknadskanal). 
Den modell, som visar det bästa sambandet, är den multipla icke-linjära regressionsmodellen  
med kvadrerad internationaliseringsfaktor och logaritmerad tillgångsvariabel, den modell som 
hämtats från den amerikanska studien. Se tabell 21 på sid. 50 samt i bilagan på sid. 73. 
Signifikansen är 0,00003, högst signifikant, och förklaringsgraden R2 ligger på 17,4 %, men även 
den multipla linjära modellen uppvisar ett högst signifikant samband. Eftersom de enkla 
modellerna med det grundläggande sambandet mellan skuldkvot och internationaliseringsgrad 
inte visar på något samband, finns sambandet inte i internationaliseringsgraden som sådan 
(hemmaverksamhet – export och utlandsverksamhet) utan i de faktorer, som tagits med i studiens 
multipla modell som tillgångar och avkastning på totalt kapital. De skillnader i medelvärden, som 
noterades mellan t.ex. företag med export och företag med både export och utlandsverksamhet, 
kan troligen också hänföras till skillnader i de variabler, som inte finns med i studiens modeller, 
och som kan verka i motsatt riktning. Det amerikanska undersökningsupplägget enligt Mansi, 
Reeb (2002), som kan skilja på värden från de nationella och internationella delarna av 
verksamheten, kommer antagligen bättre att kunna fånga upp förändringar i variabler, som 
påverkats av internationaliseringen, vilket kan förklara skillnaderna mellan studiernas resultat. 
Export- och utlandsverksamhetsandelen av omsättningen hos de amerikanska företagen är större 
än de 20-40 procent studiens företag uppvisar. Även om både den multipla linjära och icke-linjära 
modellen ger signifikans, visar den senare ett bättre värde. Det här stöder resultatet från Mansi, 
Reeb, (2002), att en icke-linjär modell bättre än den linjära återger förhållandet mellan skuldkvot 
och internationalisering. Signifikansen är nästan tio gånger så hög och förklaringsgraden 5 % 
bättre. När man betraktar riktningskoefficienten β1 för de signifikanta modellerna, är enbart den 
icke-linjära positiv, vilket pekar på att sambandet mellan skuldkvot och internationaliseringsgrad 
stärks med ökande internationaliseringsgrad, något som ligger i linje med Mansi, Reeb (2002). 
Därmed kan just den hypotesen accepteras. Regressionstester med internationaliseringsgraden 
som främsta förklarande variabel ger stöd för sambandet mellan skuldkvot och 
internationalisering, men detta samband kan med nästan lika stor sannolikhet följa mothypotesen 
som hypotesen. 
 
Hypotes H4:1. Främsta förklarande variabel: Export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen 
I H4:1 används export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen, som bygger på 
enkätföretagens skattningar av omsättningen i den internationaliserade verksamheten. Detta mått 
anger mer intensiteten hos företagets internationalisering, medan övergången från en 
internationaliseringsgrad till nästa inte automatiskt innebär en förändrad skuldfinansiering, 
eftersom internationaliseringen skiljer sig lite från föregående internationaliseringsgrad 
beträffande skuldkvot och finansiell kostnad. Denna modellvariant har något större likhet med 
den amerikanska modellen enligt Mansi, Reeb (2002), då den är mer kontinuerlig och inte bara 
beaktar tre internationaliseringsgrader utan fem nivåer av export- och utlandsverksamhetsandel.  
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Redan vid enkel regression kan man konstatera ett signifikant samband mellan skuldkvot och 
export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Förklaringsgraden innebär, att en enhets 
förändring i export- och utlandsverksamhetsandelen av omsättningen bara svarar för 0,027 
enheters förändring i skuldkvoten. Det finns ingen större skillnad mellan den  linjära och den 
icke-linjära enkla regressionsmodellen. Att dessa modeller med enkel regression ger signifikans, 
åskådliggör ett grundläggande samband mellan skuldkvot och export- och 
utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Den modell, som ger den högsta signifikansen, 
0.00001, och har en förklaringsgrad på 15,9 %, är den multipla icke-linjära regressionsmodellen 
med kvadrerad internationaliseringsfaktor och logaritmerad tillgångsvariabel, men även den 
multipla linjära modellen är högst signifikant. Se tabell 25 på sid. 50 och på sid. 74 i bilagan. 
 
Eftersom den förra modellen blir den bästa, stärks tilltron till den icke-linjära amerikanska 
modellen enligt Mansi, Reeb (2002). I det här fallet är signifikansen minst sju gånger bättre än 
för den linjära och  förklaringsgraden cirka tre % bättre. Riktningskoefficienten β1 är negativ för 
de båda  multipla regressionsmodellerna. Därmed förkastas hypotesen enligt Mansi, Reeb (2002) 
för dessa, medan mothypotesen om lägre skuldkvot vid ökande export- och 
utlandsverksamhetsandel av omsättningen, accepteras. Endast den enkla icke-linjära modellen 
följer hypotesen och kan accepteras. Regressionstesterna med export- och 
utlandsverksamhetsandel av omsättningen som främsta förklarande variabel ger ett visst stöd för 
ett negativt samband mellan skuldkvot och denna variabel. 
 
 
5.4 Företagens finansiella kostnad 
Diagram 2 visar, att de finansiella kostnaderna inte är särskilt höga för studiens 166 företag. Den 
finansiella kostnaden stiger för varje internationaliseringsgrad om än olika snabbt. Detta stämmer 
till viss del med den traditionella bilden av internationaliseringskostnader enligt Long, Malitz, 
(1983) men inte alls med de nyare rönen som hos Errunza et al. (1981) eller Mansi, Reeb (2002). 
Nyare forskning som Contractor et al. (2003) ser även ett S-format (stigande, sjunkande, stigande 
finansiell kostnad) samband mellan internationalisering och finansiell kostnad.  Därför har 
studien försökt få fram, vilken regressionsmodell, som bäst motsvarar de observerade värdena för 
den finansiella kostnaden. Finns det överhuvudtaget något samband mellan internationalisering 
och finansiell kostnad? Den finansiella kostnaden bör ses mot bakgrund av valet av marknader 
och marknadskanaler. Satsningen på nära marknader och billiga marknadskanaler bör ge låga 
finansiella kostnader. 
 
Hypotes 5. Främsta förklarande variabel: Internationaliseringsgrad  
Den bästa regressionsmodellen i tabell 30 är den multipla icke-linjära modellen med kvadrerad 
internationaliseringsfaktor och logaritmerad tillgångsvariabel, vilken har stor likhet med 
modellen enligt Mansi, Reeb (2002). Signifikansen hos den bästa modellen är bara 0,085, 
förklaringsgraden 6,7 %, och ingen  modell uppnår signifikans. Hypotesen förkastas i samtliga 
fall, och H0 om inget samband mellan finansiell kostnad och internationaliseringsgrad gäller. Det 
finns vare sig ett samband mellan grundvariablerna finansiell kostnad och 
internationaliseringsgrad eller ett samband baserat på den variabelgrupp, som ingår i de multipla 
modellerna (Long, Malitz, 1983; Mansi, Reeb, 2002).  
 
Hypotes 5:1. Främsta förklarande variabel. Export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen 
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Hypotes 5:1 testas på samma sätt som hypotes 4:1. Den enkla regressionen ger låga värden för 
signifikans och förklaringsgrad, och inte heller de multipla regressionsmodellerna åstadkommer 
ett samband. Bäst fungerar den multipla icke-linjära modellen enligt Mansi, Reeb (2002) med 
kvadrerad internationaliseringsfaktor och logaritmerad tillgångsvariabel med en signifikans på 
0,085 och en förklaringsgrad på 5,8 %. Se tabell 34 sid. 53 och på sid. 77 i bilagan.  
Regressionstesterna med export- och utlandsverksamhetsandel som främsta förklarande variabel 
har inte heller de lyckats prestera  ett samband och stöd för hypotesen, som förkastas. Därmed 
accepteras H0.  
 
 
5.5 Summering av regressionsanalysen  
Regressionsanalysen av sambandet mellan skuldkvot, finansiell kostnad och 
internationaliseringsgrad eller export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen är viktig för 
studien, och jag vill därför ägna det sista avsnittet åt en sammanställning av de funna resultaten. 

 
Tabell 38. Resultatet av regressionsanalys för skuldkvot och finansiell kostnad 

 
Beroende/Oberoende var Enkel, linjär Enkel, icke-linjär Multipel, linjär Multipel, icke-linjär 
Skuldkvot, intgrad1 Nej Nej Ja, MH Ja, H 
Skuldkvot, omsexp Ja, MH Ja, H Ja, MH Ja, MH 
Finansiell kostnad. intgrad1 Nej Nej Nej Nej 
Finansiell kostnad, omsexp Nej Nej Nej Nej 
 
För skuldkvot och finansiell kostnad anges resultaten för fyra typer av regressionsanalys. Två olika förklarande 
variabler används (Ja=Samband, Nej=Inget samband, H=Hypotesen accepteras, MH=Mothypotesen accepteras, 
intgrad1=Internationaliseringsgrad inklusive värde för marknadskanal, omsexp=Export- och 
utlandsverksamhetsandel av omsättningen) Antal företag är 166 (Tabell 38) 
 
Enkel regression ger samband mellan skuldkvot och export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen. Multipel regression åstadkommer samband mellan skuldkvot och både 
internationaliseringsgrad och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Varken 
enkel eller multipel regression presterar ett samband mellan finansiell kostnad och de förklarande 
variablerna. 
 
När man jämför regressionsmodellerna, finner man, att de icke-linjära fungerar något bättre än de 
linjära både beträffande signifikans och förklaringsgrad. Denna tendens är tydligare för multipla 
och signifikanta modeller än för enkla och icke-signifikanta. Den är också mer påtaglig för 
skuldkvoten än för den finansiella kostnaden, vilket beror på att data för skuldkvoten varierar 
mer. Studiens modeller har givit ett visst stöd åt den slutsats, som t.ex. Mansi, Reeb (2002) drar, 
att icke-linjära modeller återger sambandet mellan skuldkvot, finansiell kostnad och 
internationalisering på ett bättre sätt än linjära. Särskilt den multipla icke-linjära modellens 
komponenter har bättre möjligheter att fånga upp variationerna i data, t.ex. skuldkvoten, än vad 
den linjära modellen har.       
 
Man kan förmoda, att variabeln internationaliseringsgrad (eller export- och 
utlandsverksamhetsandel av omsättningen) i sig subsumerar ett antal bakomliggande variabler 
t.ex. tillgångar, vilka även ingår i den multipla modellen. Men variabeln internationaliseringsgrad 
är även kopplad till andra variabler, som inte ingår i den multipla modellen, och som har svagare 
band till internationaliseringsvariabeln eller verkar i motsatt riktning. Det är först, när de mest 
verksamma förklarande variablerna tas med i den multipla modellen, som sambandet blir 
starkare.          
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Till sist gäller det jämförelsen mellan de främsta förklarande variablerna 
internationaliseringsgrad och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Här kan 
man notera flera intressanta resultat. Variabeln internationaliseringsgrad fungerar bättre än 
export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen som främsta förklarande variabel, då den 
beroende variabeln heter finansiell kostnad. Skillnaden är inte så stor, men den syns både 
beträffande signifikans och förklaringsgrad. För den beroende variabeln skuldkvot råder det 
ingen tvekan om att export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen ger ett klart bättre 
resultat, flera gånger bättre signifikans vid enkel och multipel icke-linjär regression och även 
bättre förklaringsgrad vid enkel regression. Förklaringsgraden vid multipel regression fungerar 
däremot något sämre. I avsnitt 3.8.6 ”Jämförelse mellan studien och det amerikanska 
referensmaterialet” har jag  betecknat internationaliseringsgraden som en mer diskret variabel, 
trots att jag tagit med en faktor för den bästa marknadskanalen. Enligt min mening förvånar det 
inte, att den presterar bättre i samband med finansiell kostnad, en variabel som stiger ganska 
linjärt under internationaliseringsprocessen. För export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen, den mer kontinuerliga variabeln, fungerar det mer varierande sambandet med 
skuldkvoten bättre. I export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen ligger inte bara en 
intensitet utan även en tidsfaktor. Ju högre värde på variabeln desto längre tid har antagligen 
förflutit, sedan export och utlandsverksamhet startade. 
 
En rad förklaringar kan medverka till skillnaderna mellan studiens resultat och det amerikanska. 
Till dessa hör t.ex. skillnaderna i storlek på undersökningen och typ av företag. Företagen i den 
amerikanska studien har i snitt internationaliserat under en längre period än företagen i denna 
studie, där företagen ofta startat sin internationalisering under nittiotalet eller senare. Andra 
faktorer ligger i att studiens modeller inte omfattar alla variabler i den amerikanska modellen.       
Trots dessa begränsningar har modellerna lyckats bevisa, att Mansi, Reebs teorier (2002) har viss 
giltighet för denna studie. Modellerna träffar emellertid inte alltid rätt. Den multipla icke-linjära 
regressionen i tabell 21 mellan internationaliseringsgrad mm. och skuldkvot borde inte följa 
hypotesen, då skuldkvoten sjunker för företag med både export och utlandsverksamhet. Här 
fungerar den linjära modellen mer konsekvent. 
 
Resultatet av studiens regressionsanalys kan sammanfattas: 
 
 
�  Multipel regression beskriver sambanden bättre än enkel regression  
� Icke-linjär regression beskriver sambanden bättre än linjär regression 
�   Sambandet följer oftare mothypotesen än hypotesen och är negativt för skuldkvoten 
�   Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan finansiell kostnad och 
     internationalisering  
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6 Slutsatser och implikationer 
 
I kapitlet ”SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER” görs först en sammanfattning av studiens 
slutsatser. Sedan kommer jag in på vad, som kan göras för att överbrygga de problem med 
finansieringen, som studien pekar på. Allra sist vill jag framhålla vikten av att studiens problem 
blir bättre belysta  
 
 
6.1 Sammanfattning  
Export och utlandsverksamhet kan vara ett intressant alternativ för många småföretag, som vill 
expandera eller sänka sina kostnader. Småföretag, som vill ut på den internationella marknaden, 
möter en annan situation än det stora företaget. De har inte det stora företagets resurser vare sig 
personellt, organisatoriskt eller finansiellt. De har inte heller många föregångare, när det gäller 
utlandsverksamhet. Resultatet av denna studie visar dålig tillgång på vissa former av extern 
finansiering, förändringar i pecking order vid internationalisering, samband mellan skuldkvot och 
internationaliseringsgrad mm. Intressanta skillnader uppstår mellan enkel och multipel regression  
beroende på vilken främsta förklarande variabel, som används. 
 
6.1.1 Slutsatser om tillgång på finansiering och val av finansieringsformer 
Studien har kommit fram till följande: 
 
 
� Brist på extern finansiering, främst VC-kapital och annat riskkapital men även banklån. En 
     olycklig kombination av entreprenörers kontrollaversion samt bankers och riskkapitalisters 
     ovilja att satsa i osäkra projekt som internationalisering hos småföretag  Modellen i fig.1 giltig 
� Företag med export- och utlandsverksamhet använder sig lika mycket av banklån som ITM 
     troligen pga. lönsamhetssvacka. När entreprenörerna finansierar utlandsverksamhet ser 
     resultatet ut på samma sätt. ITM dominerar för företag med export eller hemmaverksamhet 
� Pecking order följer det mönster, som finns dokumenterat i flera undersökningar av 
     småföretag med ITM i toppen och VC-kapital i botten, men vid ”stor” användning kommer 
     banklån före ITM  Variation i skuldkvoten kan påverka valet av finansieringsform. Modellen i 
     fig.1 giltig 
� Förutom riskkapital används leverantörskrediter och kundförskott mindre än i referens- 
     studierna, vilket kan vara en internationaliseringseffekt. Dessa finansieringsformer plus eget 
     kapital används dock mer av företag med både export och utlandsverksamhet än företag med 
     enbart export   
 
 

6.1.2 Slutsatser om skuldkvot och finansiell kostnad 
Skuldkvoten är högst för exportföretag och lägst för företag med både export- och 
utlandsverksamhet. Detta kan bero på ökande svårighet att få banklån och annan extern 
finansiering vid utlandsverksamhet. En bidragande orsak kan vara, att företag med större 
omsättning går före i internationaliseringsprocessen. Enkel regression ger samband mellan 
skuldkvot och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Det bästa sambandet 
mellan skuldkvot och internationaliseringsgrad nås med multipel icke-linjär regression. Den 
finansiella kostnaden stiger något över internationaliseringsgraderna. I kontrast till det sjunker 
den finansiella kostnaden vid ökande export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen  
Mätning av den finansiella kostnaden har gjorts både våren 2003 och hösten 2004, varvid en 
minskning med 10 % noterats. Det finns inget statistiskt säkerställt samband på 5 %-nivån mellan 
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finansiell kostnad och internationaliseringsgrad eller export- och utlandsverksamhetsandel av 
omsättningen. De samband, som funnits, kan schematiskt åskådliggöras så här: 
 
 
� Stigande internationaliseringsgrad                Sjunkande skuldkvot 
 
� Stigande internationaliseringsgrad                Ökande andel bankfinansiering 
 
� Stigande internationaliseringsgrad                   Ökande finansiell kostnad          
 
� Stigande export- och utlandsverk-                   Sjunkande finansiell kostnad          
     samhetsandel av omsättningen   
 
 
6.1.3 Entreprenörerna och internationaliseringen 
Några lärdomar kan en entreprenör, som börjat eller står i begrepp att börja internationalisera dra 
av denna studie. Eftersom det kan dröja några år, innan satsningen ger positivt ekonomiskt 
resultat, är det viktigt att planera på sikt för hur internationaliseringen skall gå till med 
marknadskanaler, finansiering, personal, utbildning och investeringar. Budgetar är viktiga 
styrinstrument. Om man använder budgetar för internationaliseringen, faller det sig naturligt att 
även särredovisa intäkter och kostnader för denna. Trots att det är särskilt viktigt för småföretag, 
görs det antagligen mycket sällan, vilket är en riskfaktor. Då man kan förvänta, att den finansiella 
kostnaden ökar med stigande internationaliseringsgrad, bör man välja flera finansieringsformer, 
så företaget har mer att välja  mellan och kan täcka sina behov. Det finns ett finansiellt gap för 
både banklån och riskkapital. Ett sätt att undvika brist på kapital kan vara att även använda flera 
finansiärer. Entreprenörer bör kunna få goda råd från företagarorganisationer och finansiärer. 
Företagen själva och företagarorganisationer kan ta initiativ till samverkan för 
internationalisering. 
 
 
6.2 Hur skall företag och finansiärer kunna mötas 
Finansiärerna  visar tveksamhet till internationell verksamhet, eftersom den fortfarande betraktas 
som mer riskfylld. När det gäller VC-kapital, har trenden under de senaste åren varit att undvika 
högriskprojekt i småföretag. Den trenden måste vändas i sin motsats, och ägarkapital bör lättare 
kunna gå in och ut ur småföretag för att stödja internationalisering. Om det skall kunna ske, 
måste entreprenörerna övervinna sin rädsla för att släppa kontrollen över företaget i alla 
avseenden. Riskkapitalister med kunskap och pengar kan behövas, när en 
internationaliseringsprocess drar igång. Internationalisering kräver mer know-how och pengar än 
vanligt. Företag, som går från export till försäljning eller tillverkning utomlands, drabbas inte 
sällan av tillfälligt dålig lönsamhet och ett större beroende av banklån. För studiens alla företag 
pekar data på en lägre skuldkvot för företag med utlandsverksamhet, vilket kan vara tecken på 
svårighet att skaffa banklån och annan extern finansiering. Banker och riskkapitalister bör bidra 
till att småföretag utvecklas på den internationella marknaden. 
 
6.2.1 Förslag till förbättringar 
Studien förslår en hel del förbättringar för att underlätta finansieringen för internationaliserande 
företag. Statlig stimulans till företag med export och utlandsverksamhet ges via Almi, NUTEK 
och Industrifonden med 10 % av kostnaden under de tre första åren av internationaliseringen. 
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Bankerna bör ta fram en policy för billiga banklån till småföretag, som internationaliserar. Räntan 
bör ligga väsentligt lägre (1-3 %) än för normal utlåning till företag.   
  
Eftersom det tydligaste finansiella gapet har funnits beträffande riskkapital, främst VC-bolag, ger 
studien flera förslag på detta område. Svenska Riskkapitalföreningen bör utarbeta en policy för 
kapital till småföretag med internationalisering, som  gör kapitalet billigare och former för 
ägarkapital lättare att acceptera för entreprenörer. Intro skall kunna ske med olika former av 
medverkan från VC-bolag eller riskkapitalister även utan direkt medbestämmande. Ev. 
medbestämmande kan även utövas av annan person än företrädare för finansiären. Exit kan ske 
på olika sätt genom återförsäljning till entreprenören eller till annat företag möjligen genom 
successiv avtrappning. Småföretagen och dess entreprenörer bör visa större intresse för VC-
bolagens och privata riskkapitalisters möjligheter inte bara beträffande kapital utan även med 
kunskaper och erfarenhet.  
  
Företagarorganisationer har på flera sätt en viktig funktion att fylla för att stödja sina medlemmar 
vid internationalisering. Småföretag bör kunna få kvalificerad finansiell och annan rådgivning, 
som kan underlätta internationalisering. Organisationerna kan också stimulera till ökad bransch- 
och företagssamverkan vid export och utlandsverksamhet.      
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Svensk forskning på området finansiering av småföretags internationalisering har visat sig vara 
sparsamt förekommande, vilket varit intresseväckande men utgjort en betydande svårighet för   
denna studie. De svenska exempel jag tagit med som Andersson, Gandemo (1993) och Byberg 
(2000) har riktat in sig mer på internationaliseringen som helhet än på finansieringen av denna. 
Den internationellt förekommande litteraturen på området har också oftare sin tyngdpunkt på 
annat än finansieringen av internationalisering. Jag har lyckats hitta en teoribildning hos Mansi, 
Reeb (2002), som bygger på både kapitalstruktur och finansiell kostnad hos multinationella 
företag. Motsvarande teorier behöver byggas upp för små och medelstora företag, som börjar med 
export och/eller utlandsverksamhet.     
 
Det behövs större studier än denna, som tar upp problemen för småföretag, som 
internationaliserar. Erfarenheterna från min studie talar för att man bör ta upp denna problematik 
för företag med olika internationaliseringsgrader, så att de kan frågas ut om valet av finansiering 
mm. oberoende av varandra. En studie kunde baseras på 200 företag med enbart 
hemmaverksamhet 200 företag med enbart export och 200 med export- och utlandsverksamhet. 
För dessa tre grupper kunde man undersöka följande fyra faktorer: 1) Tillgång på finansiering 2) 
Val av finansieringsformer 3) Skuldkvot och finansiell kostnad. Linjärt eller icke-linjärt samband  
4) Lönsamhet. Lönsamhet är en faktor, som jag tvingats lägga åt sidan i denna studie. När man 
byggt upp en tillräcklig kunskapsbas, kan man gå vidare och studera finansieringens inverkan på 
val av marknadskanal och marknad.  
 
Att internationalisering bland småföretag hittills behandlats så lite av forskningen kan bero på att 
småföretag utomlands ännu inte har någon större betydelse ekonomiskt eller 
sysselsättningsmässigt. Exportfrekvens och intensitet har ökat länge bland småföretagen. Men 
antalet småföretag med dotterbolag utomlands har inte växt i samma takt, och efter år 2002 har 
antalet sysselsatta minskat något. Många av studiens företag blev exportörer i slutet av nittiotalet  
eller senare. Denna  utveckling behöver utforskas och uppmärksammas betydligt mer. Vad man 
kan åstadkomma med finansiering för att stärka småföretags internationella och därmed 
nationella verksamhet är både aktuellt och intressant för framtiden.  



________  Finansiering av småföretags internationalisering – Referenser  ________ 
                    

66 

Referenser 
 
Böcker 
Andersson, T., Fredriksson, T.  1993.  Sveriges val, EG och direktinvesteringar. Rapport till EG-
konsekvensutredningen, samhällsekonomi. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
 
Andersson,T.D., Gandemo, B. 1993.  Småföretags investeringar i produktion utomlands. Lund:  Studentlitteratur.   
 
Carter Hill, R., Griffiths, W.E., Judge, G.G.  2001.  Undergraduate Econometrics. Second edition. New York: John 
Wiley & Sons. Inc.  
 
Cressy, R., Gandemo, B., Olofsson, C.  1996.  Financing SMEs – a comparative perspective. Stockholm: NUTEK 
Företag.    
 
Dahmström, K.  1996. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dierkes, U.T.  1999.  Internationales Marktengagemang. Eine theoretische und empirische Betrachtung am Beispiel 
branderburgischer mittelständischer Unternehmen in Polen. Europäische Hochschulschriften. Reihe V. Bd./Vol. 
2522.Volks- und Betriebswirtschaft. Frankfurt am Main: Europäischer Verlag der Wissenschaften. 
 
Donaldson, G.  1961.  Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of 
Corporate Debt Capacity. Boston: Division of Research. Harvard Graduate School of Business Administration. 
 
Edlund, P.- O.  1997.  SPSS för Windows 95. Multipel regressionsanalys. Lund: Studentlitteratur.  
 
Forsberg, P.  1996.  Export: praktisk handbok för företag. Näsviken: Björn Lundén information. 
 
Gomm, R., Hammersley, M., Foster, P.  2000.  Case Study, Method. London: Sage Publications Ltd. 
 
Holme, I., M., Solvang, B., K.  2001. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Johansson, J., Blomstermo, A., Pahlberg, C.  2002.  Företagets internationaliseringsprocess. Lärande i nätverk. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Lekvall, Wahlbin  2001.  Information för marknadsföringsbeslut. Göteborg: IHM Publishing. 
 
Lindmark, L  1994. Småföretagens internationalisering – en nordisk jämförande studie. Stockholm: Nordiska 
Institutet för Regionalpolitisk Forskning.  
 
Loustarinen, R., Welch, L.S. 1990. Internationalization: Business Operations. Export Helsinki: Consulting K.Y.  
 
Manigart, S., Struuf, C.  1996.  Financing the High Technology Startups in Belgium: an Explorative Study. In: 
Cressy, R., Gandemo, B., Olofsson, C. 1996. Financing SMEs – a comparative perspective. Stockholm: NUTEK 
Företag. 
 
Stinchcombe, A.  1965.  Organizations and social structure. In: J.G. March, ed. Handbook of Organizations. 
Chicago: Rand Mc Nally. 
 
Svensson, G.  1996. Handledning för datorstödd databearbetning och statistisk dataanalys med SPSS. Horred: 
Adekvat Design.    
 
Venedikian, H.M., Warfield, G.A. 2000.  Global Trade Financing. New York: John Wiley & Sons Inc. 
 
Bokkapitel 
Andersson, S. 2001. Internationalisering av snabbväxande företag. I P. Davidsson & F. Delmar & J. Wiklund  (Red), 
Tillväxtföretagen i Sverige:294-330. Stockholm: SNS Förlag. 
 
 



________  Finansiering av småföretags internationalisering – Referenser  ________ 
                    

67 

Tidskrifter 
Agmon, T., Lessard, D.  1977.  Investors Recognition of Corporate International Diversification. 
Journal of Finance, 32:1049-1055.   
 
Ang, J.S.  1991.  Small business uniqueness and the theory of financial management. Journal of small business 
finance, 1:1-13. 
 
Bacas,  H.  1989. States Go Global For Small Firms. Nation´s Business, 77:5-6.  
 
Becchetti, L., Trovato, G.  2002.  The determinants of growth for small and medium sized firms. The role of the 
availability of external finance. Small Business Economics, 19:291.   
 
Benito, G., Gripsrud. G. 1992.  The Expansion of Foreign Direct Investment: Discrete Rational Location Choices or 
A Cultural Learning Process. Journal of International Business Studies, 23: 471-476. 
 
Bitler, M.P., Robb, A. M., Wolken, J.D., Carter, C., Rohde, D., Rosenberg, E.  2001.  Financial Services Used By 
Small Businesses: Evidence from the 1998 Survey of  Small Business Finances. Federal Reserve Bulletin, 87:183-
206.  
 
Bolton, J.E.  1971  Report of the Committee of Inquiry on Small Firms. CMND 4811. London: Her Majesty’s 
Stationary Office. 
 
Boter, H.  2003.  Management perspectives as catalysts for exporting: A study of Nordic SMEs. Journal of Global 
Marketing, 16:31. 
 
Buatsi, S.N.  2002.  Financing non-traditional exports in Ghana. The Journal of Business & Industrial Marketing, 
17:501-523. 
 
Cameron, A.  2001.  Hard Times For Start-Ups. Maclean´s 04/16/2001,114:36.  
 
Cavusgil, S.T., Nevin, J.R.  1981.  Internal Determinants of Export Marketing Behaviour: An Empirical 
Investigation. Journal of Marketing Research, 18:114-119.  
 
Chi,  J.  1986.  Despite Official Promises. Small Firms Face Barriers. Asian Business, 22:51-52.    
 
Contractor, F.J., Kundu, S.K., Hsu, C-C.  2003.  A three-stage theory of international expansion: The link between 
multinationality and performance in the service sector. Journal of International Business Studies, 34:5-19. 
 
Cressy, R.  1995.  Business Borrowing and Control: A Theory of Entrepreneurial Types. Small Business Economics, 
7:291-300. 
 
Cressy, R., Olofsson, C.  1997.  The Financial Conditions for Swedish SMEs: Survey and Research Agenda. Small 
Business Economics, 9:179-194.  
 
De Angelo, H., Masulis, R.  1980.  Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation. Journal of 
Financial Economics, 8:3-29. 
 
Doucet, K.  2000.  Energizing the economy: entrepreneurs are fuelling up with venture capital. CMA Management. 
Hamilton, 74:20. 
 
Errunza, V.R., Senbet, L.W., Logue, D.E.  1981.  The Effects of International Operations on the Market Value of the 
Firm. Theory and Evidence Discussion. The Journal of Finance 36, 401:420. 
 
Gankema, H.G.J., Snuif, H.R., Zwart, P.S.  2000.  The internationalization process and medium-sized enterprises: 
An evaluation of stage theory. Journal of Small Business Management, 38:15-28.  
 
Hemphill, H.  2003.  An everyday banker’s guide to financing export-related working capital. The RMA Journal, 
85:74. 
 



________  Finansiering av småföretags internationalisering – Referenser  ________ 
                    

68 

Hill, C., Hwang, P., Kim, C.  1990.  An Eclectic Theory of the Choice of International Entry Mode. Strategic 
Management Journal,11:117-128.  
 
Holmes, S., Kent, P.  1991.  An Empirical Analysis of the Financial Structure of  Small and Large Australian 
Manufacturing Firms. The Journal of Small Business Finance, 1:141-154. 
 
Jensen, M.C., Meckling, W.  1976.  Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership  
Structure. Journal of Financial Economics, 3:305-360. 
 
Johansson, J., Wiedersheim-Paul, F.  1975.  The Internationalization of the Firm. – Four Swedish Cases. The Journal 
of Management Studies, 10:305-322. 
 
Kotabe, Masaaki, Czinkota, Michael, R.  1992.  State government promotion of manufacturing exports: A gap 
analysis. Journal of International Business Studies, 23:637-659. 
 
Landström, H., Winborg, J.  1995.  Small Business Managers´Attitudes Towards and Use of Financial Sources. 
Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson College. USA.  
 
Long, M.S., Malitz, E.B.  1983.  Investment Patterns and Financial Leverage. Working Paper. National Bureau of 
Economic Research. 
 
Mansi, S.A., Reeb, D.M.  2002. Corporate international activity and debt financing. Journal of International 
Business Studies, 33:129-148.  
 
Megginsson, W.L.  1997.  Corporate Finance  Theory. Addison Wesley. USA:4-21, 32-36. 
 
Moen, O.,  Servais, P.  2002.  Born global or gradual global? Examining the export behavior of small and medium-
sized enterprises. Journal of International Marketing, 10:49-73. 
 
Myers, S.C., Majluf, N.  1984.  Corporate Financing Decisions. When Firms Have Information Investors Do Not 
Have. Journal of Financial Economics, 13:187-221. 
 
Myers, S.C.  1984.  The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39:575-592. 
 
Norton, E.  1991.  Capital Structure and Small Growth Firms. Journal of Small Business Finance, 1:161-177. 
 
Berggren, B., Olofsson, C., Silver, L.  2000.  Control aversion and the search for external financing in Swedish 
SMEs. Small Business Economics, 15:233. 
 
Roha, R.R.,  1992.  Making it big overseas. Kiplinger´s Personal Finance Magazine, 46:95.    
 
Sakany, L.  1999.  Analyzing the dollars and sense of offshore financing. Apparel Industry Magazine, 60:60-62. 
 
Scott, M., Bruce, R.  1987.  Five Stages of Growth in Small Business. Long Range Planning, 20: 45-52. 
 
Shyam-Sunder, L., Myers, S.C.  1999.  Testing static trade-off against pecking order models of capital structure. 
International Finance Corporation. Journal of Financial Economics, 51:219-244. 
 
Storey, D.  1994.  Understanding the Small Business Sector. New York. Routledge: 204-214. 
 
Titman, S., Wessels, R.  1988.  The Determinants of Capital Structure Choice. Journal of Finance,  43:1-19.  
 
Warner, J. 1977.  Bankruptcy Costs: Some Evidence. Journal of  Finance, 32:337-347. 
 
Yaprak, A.  1985.  An Empirical Study of the Differences between Small Exporting and Non-Exporting US. Firms. 
Wayne State University, Detroit, Michigan. USA. London: International Marketing Review. 
  



________  Finansiering av småföretags internationalisering – Referenser  ________ 
                    

69 

Avhandlingar 
Andersson, S. 1996. Internationalisering som entreprenörshandling. En studie av svenska gummiföretag. 
Dissertations No. 31, Ekonomiska  institutionen. Studies in Management and Economics, Linköpings Tekniska 
Högskola, Linköping. 
 
Hohenthal, J.  2001.  The Creation of International Business Relationships. Experience and performance in the 
internationalization process of SMEs. Doctoral thesis no. 90, Företagsekonomiska institutionen, Department of 
Business Studies, Uppsala universitet, Uppsala. 
 
Winborg, J.  2000.  Financing Small Businesses. Developing our Understanding of Financial Bootstrapping 
Behavior. School of Economics and Management. Lund University, Högskolan i Halmstad, Scandinavian Institute 
for Research in Entreprenuership, Halmstad.   
 
Rapporter 
Byberg, L-A.  2000.   Framgångsrik export bland småföretag. Institutet för regionalforskning. SIR. Östersund. 
Stockholm: C.E. Fritzes AB. 
 
Farhang, M.  1999.  International Marketing Behavior of Export Intensive SMEs: A Study of Swedish Manufactoring 
Firms. Research Report. Department of Business Administration and Social Science, Division of Industrial 
Marketing: Luleå University of Technology.         
 
Institutet för Tillväxtpolitiska Studier.  2003.  Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2000. S2003:002. Östersund: 
ITPS.  
 
Jagrén, L., Morell, E.  2001.  Snabbväxande företag i tjänstesektorn. Stockholm: Svenskt Näringsliv. 
 
Landström, H.  1987.  Utvecklingsförlopp och finansiellt handlande i unga innovationsbaserade företag. 
Institutionen för industriell organisation. Lund: Lunds Tekniska Högskola.       
 
Landström, H.  1988.  Småföretags försörjning med riskkapital. Vägar i Europa för att förstärka småföretagens egna 
kapital. Stockholm: Statens Industriverk, Styrelsen för Teknisk utveckling, Sveriges Industriförbund, Trygghetsrådet 
SAF-PTK.   
 
Landström, H.  1990.  Riskkapitalföretagens resurstillförsel till små företag. Institutionen för industriell organisation. 
Lund: Lunds Tekniska Högskola. 
 
Landström, H.  1997.  Entrepreneurship and small business research in Europe. Institutionen för industriell 
organisation. Lund: Lunds Tekniska Högskola. 
 
Murikoff, N.  1999.  Internationalisering av italienska småföretag – lokala nätverk, global framgång. 
Utlandsrapport. Stockholm: Sveriges Tekniska Attachéer.  
 
NUTEK. 1994.  Affärsetablering i Polen. Nya ekonomiska förutsättningar i en förändrad politisk och social struktur. 
Stockholm: Småföretagsutveckling, NUTEK. 
 
NUTEK, Riskbedömningsprojektet. 1993. Riskbedömning – finansiering av små företags internationalisering – ett 
bankperspektiv. Stockholm: NUTEK. 
 
Olofsson, C., Berggren, B.  1998.  De mindre företagens finansiella villkor. En replikstudie. CEF Working Report 
1998:102. Uppsala: Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling. 
 
Poutziouris, P., Michaelas, N., Chittenden, F.  1998.  The Financial Affairs of UK SMEs: Family 
and Private Companies. Working Paper No. 378. Manchester Business School, The University of Manchester, 
Manchester. 
 
Prince, Y.  1995.  Export Perfomance of SMEs. EIM Small Business Research and Consultancy. Zoetermeer: 
Manufacturing Industry.   
 
Rundh, B., Gottfridsson, P.  1998.  Exportbeteende – En studie inom Värmländsk tillverkningsindustri. 
Forskningsrapport 98:7. Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi. Högskolan i Karlstad. 



________  Finansiering av småföretags internationalisering – Referenser  ________ 
                    

70 

 
Sasi, V., Gabrielsson, M. 2002. Finance Strategies of Globalizing Firms – A Comparison between a Finnish Born 
International and a Born Global Company. Center for International Business Research, Helsinki School of 
Economics. 
 
Statens Offentliga Utredningar, SOU (1993:70). Strategi för småföretagarutveckling. Stockholm: Graphic Systems 
AB.  
 
Stockholms Handelskammare,  2000.  Undersökning av svenska företags ryska och baltiska etableringar. Slutrapport 
2000-10-09. Stockholm: OMA – Omvärld Marknad Analys. 
 
Yin, R.K.  1989.  Case Study Research. Design and Methods. Applied Social Research Methods Series 5. London: 
Sage Publications. 
 
Statistikprogram 
Limited Dependent Models, Limdep  Version 7.0, 1998 
 
Statistical Package for the Social Sciences,  SPSS 12.0 för Windows, 2003  
 
Internetadresser 
Affärsdata: http://www.ad.se 
 
Företagarnas Riksorganisation, FR: http://www.fr.se 
 
Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, ITPS: http://www.itps.se 
 
Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK: http://www.nutek.se 
 
Small Business Administration, SBA: http://www.sba.gov 
 
Statistiska Centralbyrån, SCB: http://www.scb.se 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



________  Finansiering av småföretags internationalisering – Bilagor  ________ 
                    

71 

Bilagor 
 
Tabeller i SPSS och Limdep 
 
Tabell 11. Anovatest av tillgång på banklån med tid efter exportstart som faktorvariabel. Enkätdata 

ANO VA

Ti ll gång p å lån från bank

5,7 77 31,9 26,934 ,438

53, 590 262,0 61

59, 367 29

Betwee n Groups

Within Groups

Tot al

Sum of

Squares dfMean Squ areF Sig.

 
 
Tabell 15. T-test av finansieringsgraden för ITM med internationaliseringsgraden som gruppvariabel. 
Medelvärden och test. Enkätdata 

Group Statis tics

14 1,79 ,975 ,261

21 1,521,07 8,235

Internat i onaliserings

graden i två grupper
Exp or t

E xp or t och

utlandsverksamhe t

Finansierings grad. ITM
N MeanStd. Dev iation

Std. Err or

Mean

 
Inde pendent Samples Test

,999 ,325 ,731 33 ,470
Equal  var iances

ass umed

Fina nsiering sgr ad. ITM
F Sig.

Levene' s  Test for

Equality  o f Variances

t dfSig. (2- t ailed)

t-tes t for Equal ity o f  Mea ns

 
 
Tabell 16.  T-test av finansieringsgraden för banklån med internationaliseringsgraden som gruppvariabel. 
Medelvärden och test. Enkätdata 

Group Statistics

14 1,361,2 7 7,341

211,57 1,20 7,263

Inte rna ti onalis erings

graden i t vå grupper
Exp ort

Export och

utlan dsverksamhe t

Finansieringsgr a d .

Lån från s v e nsk ban k

N Mean Std. Deviatio n

Std. Err or

Mean

 
Inde pen dent Samples Test

,115 ,737-,503 33 ,618
Equal v ar iance s

assumed

Finansi e ringsgrad.

Lån från svens k bank

F Sig.

Levene's  Tes t fo r

Equ ality of Vari ances

t df Sig. ( 2- tailed )

t-test for Equality of Me ans
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Koefficienterna. Antalet nollor före decimalpunkten anges efter koefficienten t.ex. .12E-02 läses 0,012 
 
Tabell 18. Hypotes 4. Förklaringsgrad och koefficienter för den enkla linjära regressionsmodellen för 
skuldkvot och internationaliseringsgrad. Bokslutsdata 
 
--> REGRESS; Lhs =SKULDKVO; Rhs=ONE,INTGRAD1 
 
Equation:  Ordinary least squares regression. Weighting variable = none  
Dep. var. = SKULDKVO Mean = .6301945794, S.D.=.3055234870 
Model size: Observations = 166, Parameters = 2,Deg.Fr.=164 
Residuals:  Sum of squares= 15.39807630, Std. Dev.= .30642  
Fit:  R-squared= .000246, Adjusted R-squared = -.00585 
Model test: F[1,164] =.04,Prob value =.84116  
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic = 2.08669,Rho = -.04335   
+---------+----------------+----------------+--------+---------+-----------+             
|Variable | Coefficient    | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] |Mean of X  | 
+---------+----------------+----------------+--------+---------+-----------+ 
Constant    .6346113550      .32400483E-01    19.586   .0000 
INTGRAD1   -.4760939881E-02  .23718808E-01     -.201   .8412     .92771086 
 
Tabell 19. Hypotes 4. Förklaringsgrad och koefficienter för den enkla icke-linjära regressionsmodellen för 
skuldkvot och internationaliseringsgrad. Kubisk modell. Bokslutsdata 
 
--> NLSQ;Lhs=SKULDKVO;Fcn=Beta0+Beta1*intgrad1^3; 
     
 User Defined Optimization 
Equation:   Nonlinear least squares regression. Weighting variable = none. 
        Number of iterations completed = 10 
Dep. var. = SKULDKVO Mean= .6301945794, S.D.=.3055234870 
Model size: Observations = 166, Parameters = 2, Deg.Fr.= 164 
Residuals:  Sum of squares= 15.37988807, Std. Dev.=.30438 
Fit:        R-squared=.001427, Adjusted R-squared =.00744 
Model test: F[1,164] =.23,Prob value =.62901 
+---------+----------------+----------------+--------+---------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] |  
+---------+----------------+----------------+--------+---------+ 
BETA0       .6379113765      .28447215E-01    22.424   .0000 
BETA1      -.1913019245E-02  .39284020E-02     -.487   .6263 
 
Tabell 20. Hypotes 4. Förklaringsgrad och koefficienter  för den multipla linjära regressionsmodellen för 
skuldkvot och internationaliseringsgrad. Bokslutsdata 
 

--> REGRESS;Lhs=SKULDKVO;Rhs=ONE,INTGRAD1,OMSEXP,TILLGNG,AVKASTNI; 
 
Equation:  Ordinary least squares regression. Weighting variable = none      
Dep. var. = SKULDKVO Mean = .6301945794, S.D.=.3055234870      
Model size: Observations = 166, Parameters = 5,Deg.Fr.= 161  
Residuals:  Sum of squares= 13.46242607, Std. Dev.= .28917  
Fit:        R-squared=.125922, Adjusted R-squared =.10421  
Model test: F[4,161] = 5.80, Prob. value = .00022  
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic = 2.08786, Rho = -.04393  
+---------+----------------+----------------+--------+--------+--------------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X    | 
+---------+----------------+----------------+--------+--------+--------------+ 
Constant    .6886177553      .33348581E-01    20.649   .0000 
INTGRAD1   -.1398837181E-02  .24401264E-01     -.057   .9544        .92771086 
OMSEXP     -.3210432931E-03  .14827341E-03    -2.165   .0318     -23.937349 
TILLGNG    -.2101074001E-05  .12316554E-05    -1.706   .0900   14412.518 
AVKASTNI   -.6045002571E-02  .17060498E-02    -3.543   .0005       5.7119278 
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Tabell 21. Hypotes 4. Förklaringsgrad och koefficienter för den multipla icke-linjära regressionsmodellen för 
skuldkvot och internationaliseringsgrad. Kvadratisk modell med logaritmerad tillgångsvariabel. Bokslutsdata 

 
--> NLSQ Lhs=SKULDKVO;Fcn=Beta0+Beta1*intgrad1+Beta2*omsexp+Beta3*tillgng+ 
    Beta4*avkastni+Beta5*int...; 
 
            User Defined Optimization                                              
Equation:   Nonlinear least squares regression Weighting variable = none. 
            Number of iterations completed = 10                                   
Dep. var. = SKULDKVO Mean= .6301945794, S.D.= .3055234870      
Model size: Observations = 166, Parameters = 7, Deg.Fr.= 159  
Residuals:  Sum of squares= 12.71779023, Std. Dev.= .27679  
Fit:   R-squared= .174269, Adjusted R-squared = .17924  
Model test: F[ 6,159]= 5.59, Prob. value = .00003  
+---------+----------------+----------------+--------+--------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+---------+----------------+----------------+--------+--------+ 
BETA0       1.107410661      .15637436         7.082   .0000 
BETA1       .1396999354      .80507582E-01     1.735   .0827 
BETA2      -.3168728433E-03  .14193409E-03    -2.233   .0256 
BETA3       .2672981579E-05  .20450632E-05     1.307   .1912 
BETA4      -.5813936682E-02  .16679901E-02    -3.486   .0005 
BETA5      -.5686121997E-01  .33647222E-01    -1.690   .0910 
BETA6      -.6227537259E-02  .22198320E-02    -2.805   .0050 
 
Tabell 22. Hypotes 4:1. Förklaringsgrad och koefficienter för den enkla linjära regressionsmodellen för 
skuldkvot och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Bokslutsdata 
 
--> REGRESS; Lhs=SKULDKVO; Rhs =ONE,OMSEXP; 
 
Equation: Ordinary least squares regression. Weighting variable = none     
Dep. var. = SKULDKVO Mean=.6301945794,S.D.=.3055234870 
Model size: Observations =166,Parameters = 2,Deg.Fr.=164  
Residuals:  Sum of squares= 14.97940027, Std. Dev.=.30222 
Fit:       R-squared=.027429,Adjusted R-squared =.02150 
Model test: F[1,164] = 4.63,Prob value =.03297  
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic = 2.04081,Rho = -.02041                                                
+---------+----------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+---------+----------------+----------------+--------+--------+----------+ 
Constant    .6223130812      .23741482E-01    26.212   .0000 
OMSEXP     -.3292552582E-03  .15309668E-03    -2.151   .0330   -23.937349 
 
Tabell 23.  Hypotes 4:1. Förklaringsgrad och koefficienter för den enkla icke-linjära regressionsmodellen för 
skuldkvot och export och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Kvadratisk modell. Bokslutsdata 
 
--> NLSQ;Lhs=SKULDKVO;Fcn=Beta0+Beta1*omsexp^2; 
 
 User Defined Optimization 
Equation:   Nonlinear least squares regression Weighting variable = none. 
            Number of iterations completed = 10 
Dep. var.=  SKULDKVO Mean=.6301945794, S.D.=.3055234870 
Model size: Observations =166,Parameters =2,Deg.Fr.= 164 
Residuals: Sum of squares= 14.98009656,Std.Dev.=.30040 
Fit:       R-squared=.027384,Adjusted R-squared = .03324               
Model test: F[1,164]= 4.62,Prob value =.03312  
+---------+---------------+----------------+--------+--------+ 
|Variable | Coefficient   | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]|  
+---------+---------------+----------------+--------+--------+ 
BETA0      .6222740581      .23601836E-01    26.365   .0000 
BETA1      .3293590770E-06  .15234874E-06     2.162   .0306 
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Tabell 24. Hypotes 4:1. Förklaringsgrad och koefficienter för den multipla linjära regressionsmodellen för 
skuldkvot och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Bokslutsdata 
 
--> REGRESS; Lhs= SKULDKVO; Rhs = ONE,OMSEXP,TILLGNG,AVKASTNI; 
 
Equation:   Ordinary least squares regression Weighting variable = none      
Dep. var. = SKULDKVO Mean= .6301945794, S.D.= .3055234870    
Model size: Observations = 166,Parameters = 4, Deg.Fr.=162  
Residuals:  Sum of squares= 13.46270087, Std. Dev.= .28828  
Fit:        R-squared= .125904,Adjusted R-squared = .10972  
Model test: F[3,162]= 7.78,Prob value = .00007  
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic = 2.08846, Rho = -.04423  
+---------+----------------+----------------+--------+--------+-------------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X   | 
+---------+----------------+----------------+--------+--------+-------------+ 
Constant    .6876690124      .28863013E-01    23.825   .0000 
OMSEXP     -.3198141228E-03  .14626287E-03    -2.187   .0302     -23.937349 
TILLGNG    -.2127196144E-05  .11407369E-05    -1.865   .0640   14412.518 
AVKASTNI   -.6035034763E-02  .16919370E-02    -3.567   .0005       5.7119278 
 
Tabell 25. Hypotes 4:1. Förklaringsgrad och koefficienter för den multipla icke-linjära regressionsmodellen 
för skuldkvot och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Kvadratisk modell med 
logaritmerad tillgångsvariabel. Bokslutsdata 
 
--> NLSQ;Lhs=SKULDKVO;Fcn=Beta0+Beta1*omsexp+Beta2*tillgng+Beta3*avkastni+               
    Beta4*lntillgn^2; 
     
            User Defined Optimization                                              
Equation:   Nonlinear least squares regression Weighting variable = none. 
            Number of iterations completed = 10                                   
Dep. var. = SKULDKVO Mean=.6301945794, S.D.=.3055234870      
Model size: Observations =166, Parameters = 5, Deg.Fr.=161  
Residuals:  Sum of squares= 12.94936952, Std. Dev.=.27930  
Fit:        R-squared=.159233, Adjusted R-squared =.16430  
Model test: F[4,161] = 7.62, Prob. value = .00001  
+---------+----------------+---------------+--------+--------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error|b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+---------+----------------+---------------+--------+--------+ 
BETA0      1.083846643       .15695185        6.906   .0000 
BETA1      -.3259879889E-03  .14172889E-03   -2.300   .0214 
BETA2       .2275240592E-05  .20412738E-05    1.115   .2650 
BETA3      -.5495573748E-02  .16526867E-02   -3.325   .0009 
BETA4      -.5612116771E-02  .21877519E-02   -2.565   .0103 
 
Tabell 27. Hypotes 5. Förklaringsgrad och koefficienter för den enkla linjära regressionsmodellen för 
finansiell kostnad och internationaliseringsgrad. Bokslutsdata 
 
--> REGRESS; Lhs=FINKOST; Rhs= ONE, INTGRAD1; 
 
Equation:   Ordinary least squares regression Weighting variable = none 
Dep. var. = FINKOST  Mean=.3846295184E-01, S.D.=.4026168474E-01 
Model size: Observations = 166, Parameters = 2, Deg.Fr.=164  
Residuals:  Sum of squares= .2654970116, Std. Dev.= .04024 
Fit:   R-squared= .007360, Adjusted R-squared = .00131 
Model test: F[1,164] = 1.22, Prob. value = .27177 
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =2.04123,Rho = -.0206                                                      
+---------+---------------+----------------+--------+---------+---------+ 
|Variable | Coefficient   | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] |Mean of X| 
+---------+---------------+----------------+--------+---------+---------+ 
Constant   .3527681254E-01  .42544955E-02    8.292    .0000 
INTGRAD1   .3434409845E-02  .31145079E-02    1.103    .2718    .92771086 
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Tabell 28. Hypotes 5. Förklaringsgrad och koefficienter för den enkla icke-linjära regressionsmodellen för 
finansiell kostnad och internationaliseringsgrad. Kubisk modell. Bokslutsdata 
 
--> NLSQ;Lhs=FINKOST;Fcn=Beta0+Beta1*intgrad1^3; 
 
            User Defined Optimization 
Equation:   Nonlinear least squares regression Weighting variable = none. 
            Number of iterations completed = 10                                   
Dep. var. = FINKOST Mean=.3846295184E-01,S.D.=.4026168474E-01  
Model size: Observations =166, Parameters = 2, Deg.Fr.= 164  
Residuals:  Sum of squares= .2627646333, Std. Dev. = .03979  
Fit:        R-squared=.017576,Adjusted R-squared = .02349  
Model test: F[1,164] = 2.93, Prob. value =.08862  
+---------+---------------+--------------- +--------+---------+ 
|Variable | Coefficient   | Standard Error |b/St.Er.| P[|Z|>z]| 
+---------+---------------+--------------- +--------+---------+ 
BETA0      .3489349754E-01  .37183188E-02    9.384    .0000 
BETA1      .8848793930E-03  .51347912E-03    1.723    .0848 
 
Tabell 29. Hypotes 5. Förklaringsgrad och koefficienter för den multipla linjära regressionsmodellen för 
finansiell kostnad och internationaliseringsgrad. Bokslutsdata  
 
 --> REGRESS;Lhs=FINKOST;Rhs=ONE,INTGRAD1,OMSEXP,TILLGNG; 
 
Equation:   Ordinary least squares regression Weighting variable = none      
Dep. var. = FINKOST Mean=.3846295184E-01, S.D.= .4026168474E-01  
Model size: Observations = 166, Parameters = 4, Deg.Fr.= 162  
Residuals:  Sum of squares= .2577157820, Std. Dev.= .03989  
Fit:        R-squared= .036452, Adjusted R-squared = .01861  
Model test: F[3,162] = 2.04, Prob. value = .10996  
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic = 1.98826, Rho =.00587  
+---------+----------------+---------------+--------+--------+--------------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error|t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X    | 
+---------+----------------+---------------+--------+--------+--------------+ 
Constant    .3814818586E-01  .44159758E-02    8.639   .0000 
INTGRAD1    .5997424981E-02  .33481831E-02    1.791   .0751        .92771086 
OMSEXP     -.3175953083E-05  .20444178E-04    -.155   .8767     -23.937349 
TILLGNG    -.3694797924E-06  .16773688E-06   -2.203   .0290   14412.518 
 
 
 
Tabell 30. Hypotes 5. Förklaringsgrad och koefficienter för den multipla icke-linjära regressionsmodellen för 
finansiell kostnad och  internationaliseringsgrad. Kvadratisk modell med logaritmerad tillgångsvariabel.  
Bokslutsdata 
 
---> NLSQ;Lhs=FINKOST;Fcn=Beta0+Beta1*intgrad1+Beta2*omsexp+Beta3*tillgng+ 
     Beta4*intgrad1^2+Beta5*o...; 
 
             User Defined Optimization                                              
Equation:    Nonlinear least squares regression. Weighting variable = none.      
             Number of iterations completed = 10                                   
Dep. var. =  FINKOST Mean= .3846295184E-01,S.D.= .4026168474E-01  
Model size:  Observations = 166, Parameters = 7, Deg.Fr.= 159  
Residuals:   Sum of squares = .2496611077, Std. Dev.= .03878  
Fit:         R-squared= .066567, Adjusted R-squared = .07219  
Model test:  F[6,159] = 1.89, Prob. value = .08565  
+---------+----------------+----------------+--------+--------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+---------+----------------+----------------+--------+--------+ 
BETA0       .5838334148E-01  .21999892E-01    2.654    .0080 
BETA1      -.1102496100E-01  .11444688E-01    -.963    .3354 



________  Finansiering av småföretags internationalisering – Bilagor  ________ 
                    

76 

BETA2       .3239884415E-01  .18573857E-01    1.744    .0811 
BETA3      -.2120200786E-06  .28657726E-06    -.740    .4594 
BETA4       .5593175775E-02  .46692705E-02    1.198    .2310 
BETA5       .3244359659E-04  .18597811E-04    1.744    .0811 
BETA6      -.2636461009E-03  .31050980E-03    -.849    .3958 
 
Tabell 31. Hypotes 5:1. Förklaringsgrad och koefficienter för den enkla linjära regressionsmodellen för 
finansiell kostnad och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Bokslutsdata 
 
--> REGRESS; Lhs=FINKOST; Rhs=ONE,OMSEXP; 
 
Equation:   Ordinary least squares regression Weighting variable = none      
Dep. var. = FINKOST  Mean=.3846295184E-01, S.D.= .4026168474E-01  
Model size: Observations = 166,Parameters = 2, Deg.Fr.= 164  
Residuals:  Sum of squares= .2672545198, Std. Dev.= .04037  
Fit:        R-squared= .000789, Adjusted R-squared = -.00530  
Model test: F[1, 164]=.13,Prob. value = .71942  
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic = 2.03006,Rho = -.01503  
+---------+----------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]|Mean of X | 
+---------+----------------+----------------+--------+--------+----------+ 
Constant    .3828680451E-01  .31711965E-02    12.073    .0000 
OMSEXP     -.7358681461E-05  .20449424E-04     -.360    .7194  -23.937349 
 
Tabell 32. Hypotes 5:1. Förklaringsgrad och koefficienter för den enkla icke-linjära regressionsmodellen för 
finansiell kostnad och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Kvadratisk modell. 
Bokslutsdata 
 
--> NLSQ;Lhs=FINKOST;Fcn=Beta0+Beta1*omsexp^2; 
 
            User Defined Optimization                                              
Equation:   Nonlinear least squares regression Weighting variable = none. 
            Number of iterations completed = 10                                   
Dep. var. = FINKOST Mean= .3846295184E-01, S.D.= .4026168474E-01  
Model size: Observations = 166, Parameters =   2, Deg.Fr.= 164  
Residuals:  Sum of squares= .2672516040, Std. Dev.= .04012  
Fit:        R-squared=  .000800, Adjusted R-squared = .00682  
Model test: F [1,164]= .13, Prob. value = .71757  
+---------+---------------+---------------+--------+--------+ 
|Variable | Coefficient   | Standard Error|b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+---------+---------------+---------------+--------+--------+ 
BETA0      .3828456650E-01  .31524531E-02   12.144   .0000 
BETA1      .7417798516E-08  .20348936E-07     .365   .7155 
 
Tabell 33. Hypotes 5:1. Förklaringsgrad och koefficienter för den multipla linjära regressionsmodellen för  
finansiell kostnad och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Bokslutsdata  
 
--> REGRESS; Lhs= FINKOST; Rhs =ONE,OMSEXP,TILLGNG,LAND; 
 
 Equation:   Ordinary least squares regression Weighting variable = none      
 Dep. var. = FINKOST  Mean=.3846295184E-01, S.D.= .4026168474E-01  
 Model size: Observations = 166,Parameters = 4,Deg.Fr.= 162  
 Residuals:  Sum of squares= .2577673364, Std. Dev.= .03989  
 Fit:        R-squared= .036260, Adjusted R-squared = .01841  
 Model test: F[3,162] = 2.03, Prob. value = .11153  
 Autocorrel: Durbin-Watson Statistic = 1.96182, Rho = ,01909  
+---------+----------------+----------------+--------+--------+--------------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X    | 
+---------+----------------+----------------+--------+--------+--------------+ 
Constant    .3891186732E-01  .42276206E-02    9.204    .0000 
OMSEXP     -.1939207540E-05  .20563321E-04    -.094    .9250      -23.937349 
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TILLGNG    -.3780138303E-06  .16965616E-06   -2.228    .0272    14412.518 
LAND        .4010556918E-02  .22505925E-02    1.782    .0766        1.2349398 
 
Tabell 34. Hypotes 5. Förklaringsgrad och koefficienter för den multipla icke-linjära regressionsmodellen för 
finansiell kostnad och export- och utlandsverksamhetsandel av omsättningen. Kvadratisk modell med 
logaritmerad tillgångsvariabel. Bokslutsdata  
 
--> NLSQ;Lhs=FINKOST;Fcn=Beta0+Beta1*omsexp+Beta2*tillgng+Beta3*land+ 
    Beta4*omsexp^2+Beta5*lntillg...; 
 
             User Defined Optimization                                              
 Equation:   Nonlinear least squares regression Weighting variable = none      
 Number of iterations completed = 10                                   
 Dep. var. = FINKOST  Mean= .3846295184E-01,S.D.= .4026168474E-01  
 Model size: Observations = 166,Parameters = 6,Deg.Fr.= 160  
 Residuals:  Sum of squares= .2519045892, Std.Dev.= .03896  
 Fit:        R-squared= .058179, Adjusted R-squared = .06385  
 Model test: F[5, 160]= 1.98, Prob. value = .08484  
+---------+----------------+----------------+--------+---------+ 
|Variable | Coefficient    | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | 
+---------+----------------+----------------+--------+---------+ 
BETA0       .6117217268E-01  .22029695E-01    2.777    .0055 
BETA1       .3377134870E-01  .19373422E-01    1.743    .0813 
BETA2      -.1632085359E-06  .28502657E-06    -.573    .5669 
BETA3       .9745760186E-03  .29859462E-02     .326    .7441 
BETA4       .3381774709E-04  .19399178E-04    1.743    .0813 
BETA5      -.3203749613E-03  .30958474E-03   -1.035    .3007 
 
 
Internationaliseringsfrågan 
Sätt kryss i 1-2 rutor! 
 
Företaget har                                                                                            

 Export (Utförsel från Sverige av varor eller tjänster)                                                                                   
 Utlandsverksamhet (licens, representanter, filial, representationskontor, dotterbolag mm) 
 Ingetdera   

 
Enkäten 
1. Företaget har: Export, Utlandsverksamhet, Ingetdera                                                                                                                 
2. Företagets ägare är: Koncern > 200, Utländsk koncern, Annan ägare                                                                                          
3. Vilken internationell erfarenhet (verksamhet i företag utomlands) har VD: Ingen - >5 år 
4. Hur var tillgången på finansiering till företagets internationaliserade verksamhet det senaste 
    verksamhetsåret Internt kapital, Externt kapital: Mkt god – Mkt dålig 
5  Företaget väljer helst att använda följande finansiering för sin totala verksamhet: Lån, ITM 
    etc.  
6. Företagets finansiering av export och utlandsverksamhet användes främst till följande  
    ändamål det senaste verksamhetsåret: Marknadsinvesteringar, fysiska investeringar, finansiella kostnader  
7. I vilken livscykelfas befinner sig företaget som helhet räknat från starten: Start-Nedgång      
8. I vilken utsträckning finansierades företaget med nedanstående medel det senaste 
    verksamhetsåret Factoring, Banklån, ITM, VC-bolag etc. Finansieringsgrad Ingen - Stor  
9. Vilken export har företaget: Startår, Land, Marknadskanal  
10. Vilken utlandsverksamhet har företaget: Startår, Land, Marknadskanal, Etableringssätt  
11. Vilka hinder upplevde och upplever företaget för att starta och bedriva export: God avsättning 
      på hemmamarknaden, För liten omsättning, Brist på finansiering etc  
12. Vilka hinder upplevde och upplever företaget för att starta och bedriva utlandsverksamhet: 
      God avsättning på nuvarande marknader, För liten omsättning, Brist på finansiering etc.   
13. Hur stor del av företagets omsättning svarade exporten för det senaste verksamhetsåret:1-20% 
      - 81-100%                                                                                
14. Hur stor del av företagets (koncernens) omsättning svarade utlandsverksamheten för det 
      senaste verksamhetsåret: 1-20 % - 81-100%                                                                                                              
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15. Företagets tillfredsställelse med internationaliseringen: Mkt nöjd – Mkt missnöjd             
16. Hur fick företaget lättast extern finansiering för sin internationalisering det senaste 
      verksamhetsåret. ALMI, Leverantörer, Riskkapitalister, Bank, Kunder  
17. Vilka var de tre mest använda finansieringsformerna för företagets hemmaverksamhet, export  
      och utlandsverksamhet det senaste verksamhetsåret : ITM, Banklån etc. 
18. Vad skulle Ni från Ert företag vilja föreslå för att skapa bättre finansieringsmöjligheter för  
       småföretags export och utlandsverksamhet: Internationaliseringslån från bank etc. 
       
Fallstudien 
1. Hur bedömer Du  att företagets personella resurser har klarat en internationalisering i form  
    av export och utlandsverksamhet 
2. Finns det några personella brister, som har påverkat internationalisering negativt 
3. Räcker de personella resurserna även för utlandsverksamhet (dotterbolag etc.) 
4. Hur bedömer Du, att företagets produktionsapparat och materiella resurser i övrigt har klarat 
    internationaliseringen 
5. Finns det brister i företagets produktionsapparat eller materiella resurser i övrigt som 
    påverkat internationaliseringen negativt 
6. Räcker företagets produktionsapparat och materiella resurser i övrigt även för 
    utlandsverksamhet 
7. Hur bedömer Du, att företagets finansiella resurser har medverkat till internationaliseringen 
8. Finns det några finansiella hinder, som påverkat internationaliseringen 
9. Har företaget haft svårigheter att finansiera någon del av verksamheten och i så fall varför 
10. Hur bedömer Du, att den sammansättning av finansieringsformer, som företaget använder  
      fungerar 
11. Skulle mixen av finansieringsformer kunna bli bättre 
12. Varför har företaget valt just denna sammansättning av intern och extern finansiering 
13. Varför har företaget valt de finansiärer man gjort och vilka är dessa 
14. Vem eller vilka utformar företagets finansiella verksamhet och vilka mål styr denna 
15. Hur gick beslutet om det senaste verksamhetsårets finansiering av internationalisering till 
16. Vilka faktorer hos företaget bidrar till att tillgången till finansiering är på nuvarande nivå 
17. Vilka faktorer hos företaget bidrar till att den finansiella kostnaden för extern finansiering är 
      på nuvarande nivå 
18. Vilka investeringsobjekt är mest angelägna att finansiera, om företaget skulle få större 
       finansiella resurser  
19. Vilka planer har företaget att fortsätta sin internationalisering och på vilket sätt 
20. Hur bär sig företaget åt för att minska de finansiella riskerna 
 


