
     

Örebro Universitet  
Handelshögskolan  
C-uppsats i Företagsekonomi 
Handledare: Eva Gyllenstrand 
Examinator: Stig Andersson 
Vårterminen 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utlandshandel för Svenska småföretag 
- med eller utan euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Författare: 
Malin Havefjäll, 791023 
Josefin Westberg, 860219 



     

SAMMANFATTNING 

Syfte – Syftet med denna studie är att identifiera om valutan utgör ett hinder i utlandshandeln 
för svenska småföretag och undersöka om ett medlemskap i Ekonomiska och Monetära 
Unionen (EMU) skulle kunna minska det motstånd som företag upplever inför 
utlandshandeln. Argumenten att EMU skulle underlätta för företagens utlandshandel har 
använts i debatten för eller emot ett medlemskap i över tio år. 

Metod – Metoden i denna studie har byggt på en kvantitativ undersökning i form av en enkät 
till 21 olika svenska småföretag. Svaren analyserades i ett spridningsdiagram och en 
regressionsanalys. Denna metod används för att förutspå hur variablerna påverkar varandra 
och testa hur starkt sambandet mellan variablerna är.  

Slutsats – Studien fick inget signifikant resultat av undersökningen och kan endast redogöra 
för de tendenser som kom fram. Slutsatserna tyder på att ett medlemskap i EMU inte skulle 
underlätta utlandshandeln för svenska småföretag, då de till stor del handlar med länder 
utanför euro-området.  

Bidrag – Bidraget från denna studie är att svenska småföretags upplevda hinder till 
utlandshandel inte underlättas av den gemensamma valutan euron. Detta argument bör inte 
användas i debatten för ett medlemskap i EMU. Vidare studier behöver göras i ämnet för att 
säkerställa denna slutsats. 

Nyckelord – Småföretag, EMU, Utlandshandel 

Typ av uppsats – Kandidatuppsats 

 

ABSTRACT 

Purpose – The purpose of this essay is to examine if the currency is an obstacle when 
Swedish small enterprises do international business and if a membership in the European 
monetary union (EMU) could reduce the obstacles. In the Swedish debate about EMU 
membership these arguments have been used for over ten years. 

Methodology – The methodology used in this study is a quantitative method using a 
standardised questionnaire involving 21 small enterprises based in Sweden. The result was 
analysed in a scatter plot and with a regression equation. This methodology is used to predict 
the value of a dependent variable from one or more independent variables. 

Findings – The study could not get a significant result and can therefore only show trends of 
its findings. The findings provide some tendency that an EMU membership would not reduce 
the obstacles for Swedish small enterprises to do international business, since most of their 
trade goes to countries outside the monetary union. 

Contribution – The contribution of the findings is to suggest that the argument that Swedish 
small enterprises would find it easier to do international business, if Sweden was part of the 
EMU, not should be used. Further studies ought to be done in this subject, to be certain about 
the findings. 

Keywords – Small enterprise, EMU, International business 

Paper type – Bachelor's essay 
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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Hösten 2003 valde det svenska folket att stå utanför den Ekonomiska och Monetära Unionen 
(EMU) och att behålla den svenska kronan. Ett inträde i EMU skulle för Sverige betyda en 
djupare integration och samarbete med de övriga medlemsländerna.  Den svenska kronan 
skulle bytas ut mot euron och den nationella riksbanken bytas ut mot den gemensamma 
Europeiska Centralbanken. Tankarna kring en gemensam valuta i Europa hade pågått under 
hela 1900-talet och diskuterats i olika former. Den främsta anledningen till att skapa en 
gemensam valuta var förhoppningen om att framtida krig och konflikter skulle kunna 
undvikas. Samarbetet skulle även leda till att problematiken kring de fluktuerande 
valutakurserna skulle komma att bli hanterbar och handeln inom unionen bli större. 
(Hultkrantz & Tson-Söderström, 2007) 

Det politiska spelet speglades av debatten om de ekonomiska fördelarna respektive 
nackdelarna för Sverige att gå med eller stå utanför EMU, såväl på mikro- som makronivå. 
Sammanfattningsvis stod valet för Sverige mellan effektivitet eller stabilitet. Inte minst ville 
politikerna få med sig de små och medelstora företagen då de ansåg att det var dessa som hade 
störst potential att få igång sysselsättningen i Sverige. Ett av ja-sidans stora argument för att 
få med sig småföretagen var att kostnaderna i och med en internationalisering skulle minska 
och effektivitetsvinsten öka. (Fregert & Jonung, 2007) Fregert och Jonung (2007) ställer detta 
mot nej-sidans största argument om att förlusten av en självständig penningpolitik skulle vara 
förödande för Sverige. Förlusten skulle innebära att Riksbanken inte längre hade någon makt 
över räntelägen som i ett självständigt styre kan regleras genom de rörliga växelkurserna.  

En internationaliseringsprocess för ett företag som har mindre än 50 anställda innebär idag 
många risker. Det lilla företaget blir beroende av ledarskapet och dess kunskaper och 
erfarenheter kring hinder som ligger i vägen för företagets tillväxt skall överkommas. En 
gemensam valuta skulle vara en av lösningarna. (Jakobsson et al, 2003) Lundgren (2003) 
håller inte med. Han menar att småföretagens handel är mer riktade åt Storbritannien, Norge 
och Danmark – närliggande marknader som inte är medlemmar i EMU.  

I EMU – debatten kan man identifiera ett antal faktorer som politikerna tar upp som skulle 
underlätta en internationalisering för småföretag. Den största diskussionen ligger kring 
valutahanteringen. Svenska storföretag har sedan början av Sveriges inträde i EU anpassat 
sina system och rutiner för att smidigt kunna övergå till Euro och har under lång tid utvecklat 
system som hanterar valutakursväxlingar på ett kostnadseffektivt sätt. De har för vana att 
hantera gränsöverstigande transaktioner och haft resurser att skapa en konkurrenskraftig 
kompetensprofil som innefattar andra delar än bara produktionen. Småföretag har inte samma 
möjlighet att utveckla dessa verktyg. Enligt Johansson et al (2003) betyder det att kostnaderna 
för ett litet företag att ta sig ut på en internationell marknad skulle vara väsentligt mycket 
dyrare och att ett EMU-medlemskap för Sverige framför allt skulle komma att gynna 
småföretagen. (Jakobsson et al, 2003) 

Harry Flam och Håkan Nordström har gjort olika studier som indikerar att småföretag skulle 
dra nytta av en gemensam valuta. De hävdar att man kan se stora skillnader på ökad handel 
inom medlemsländerna och även handeln med utanförstående länder skulle öka. Flam och 
Nordström indikerar att en möjlig förklaring till effekterna genom en gemensam valuta skulle 
vara att höga etableringskostnader skulle minska och därmed minska riskerna med att hitta en 
ny marknad.  
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Stensson (2009) hävdar även att det finns fler faktorer än den främmande valutan som är 
problem för småföretagen. Företaget behöver ta ställning till om det finns möjlighet att täcka 
alla de kostnader som uppkommer i samband med ökad logistikproblematik, 
samarbetsformer, leveransvillkor, kulturskillnader, marknadsföring och valutahantering. 
(Handelskammaren, 2010; Stensson, 2009)  

2006 stod småföretagen för 23 % 1 av den totala importen i Sverige och 10 % av exporten. 
Fördelningen bland småföretagarna var samma år 18 % importörer och 11 % exportörer 
(Företagarna, 2010). Ur detta kan vi uttyda att utlandshandel inte är prioriterade strategier i 
småföretagen. En anledning till detta kan vara att småföretagarens mål med sin verksamhet 
inte är tillväxt utan att beslutsfattaren endast vill försörja sig själv. 

Även om Sverige i ett gemensamt val beslutade att stå utanför EMU och behålla den svenska 
kronan, har det skett förändringar i småföretagens hantering av export och import. De svenska 
småföretagen är tillväxtorienterade och vill verka på en vidare marknad än den lokala. I 
dagens läge är Sverige en liten marknad och någon form av export eller import har blivit en 
förutsättning för företagets tillväxt. (Stensson, 2009) 

Pinho (2007) förklarar i sin studie om småföretagens riskbenägenhet att det i dagsläget utreds 
mycket om storföretagen och deras möjligheter att expandera på en större marknad, men att 
det saknas liknande studier för småföretagens möjligheter. Därför är en studie av hur Sveriges 
utanförskap i EMU påverkar småföretagens möjligheter att börja verka på en utländsk 
marknad högst aktuell och relevant.  

• Utgör valutan ett hinder för svenska småföretag vid utlandshandel och skulle ett 
medlemskap i EMU minska detta hinder? 

1.2 Syfte 

Syftet innefattar att identifiera om valutan utgör ett hinder i utlandshandeln och undersöka om 
ett medlemskap i EMU skulle kunna minska det motstånd som företaget upplever inför handel 
utomlands.  

 

 

 

                                                

1 Procentsiffran ska läsas med viss skepsis. Ordet import har ingen enhetlig definition i statistiksammanhang. 
Dels är det formellt sett inte import om handelsutbytet sker inom EU och det är även svårt att dra gränsen när en 
vara ska anses vara importerad om den innehåller flera grundkomponenter, så som en bil. 
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2 FORSKNINGSANSATS 

Studien har tagit avstamp i EMU-debatten som flödade friskt under slutet av 1990-talet. 
Debatten har studerats och olika faktorer kring hur en ny gemensam valuta skulle förändra 
vardagen för speciellt småföretagen har identifierats ur ”ja-sidans” påståenden. Syftet med 
denna studie är att identifiera om valutan utgör ett hinder i handeln med utlandet för 
småföretagen och undersöka om ett medlemskap i EMU skulle kunna minska det motstånd 
som företagen upplever inför handeln. Genom att studera den befintliga litteraturen och 
tidigare forskning har författarna tagit fram en modell som förklarar hur småföretagens 
beslutsfattares erfarenheter avgör hur stort hinder som upplevs till handel med ett utländskt 
företag. För att jämföra om motståndet upplevs mindre, vid ett möjligt medlemskap i EMU, 
jämförs de olika förutsättningarna i modellen. (Saunders et al, 2007) 

Teorin har utvecklats genom att söka litteratur, artiklar och avhandlingar på 
Universitetsbiblioteket i Örebro med hjälp av de sökvägar som erbjuds på bibliotekets 
hemsida. I huvudsak har sökmotorn LIBRIS använts för att hitta relevant litteratur. Den 
litteratur som inte fanns att tillgå i Örebro har beställts från Jönköpings, Karlstads och 
Göteborgs Universitetsbibliotek. Övriga böcker har studerats som e-bok genom Googlebooks. 
För att hitta artiklar och avhandlingar har sökmotorerna elin@örebro och Google Schoolar 
använts. Det första steget mot denna uppsats togs genom att få inspiration av andra uppsatser 
på uppsatser.se. Sökord som använts var från början huvudsakligen valutahantering.  Följande 
sökord användes: ekonomiska och monetära unionen, EMU, småföretag, småföretag + 
ekonomiska och monetära unionen, förberedelser EMU, euro, globalisering, utlandshandel 
och företagsutveckling; samtliga ord testades även med motsvarande engelska termer.  

Den tidigare forskningen om svenska småföretag och ett möjligt medlemskap i EMU 
innefattar två tidsperspektiv; innan införandet av euron 1999 och efter införandet. Båda 
perspektiven ger spekulativa resultat av för och nackdelar vid ett svenskt inträde.  

Forskning som gjorts innan införandet av EMU handlar mycket om betydelsen för framtiden 
och vad ett inträde skulle innebära för Sverige. Huvudsakligen är studierna inriktade på 
national- och samhällsinriktade konsekvenser för Sverige och vilka konsekvenser ett inträde 
skulle betyda för företag. Ansatsen småföretag är ett relativt outforskat område gällande hur 
de förbereder sig för ett EMU-inträde. Forskningen är mer inriktad på stora företag och 
banker.  

De studier som istället tar avstamp i dagens läge berättar mer om hur Sverige står i dag i 
jämförelse med övriga medlemsländer. I dessa studier har det spekulerats i hur Sverige hade 
sett ut om landet hade varit med i EMU och då använt sig av den utveckling som skett i det 
övriga EMU. Det finns mycket studentlitteratur att tillgå såsom Klas Fregert och Lars Jonungs 
– Makroekonomi – Teori, Politik och Institutioner och Lars Hultkratntz och Hans Tson 
Söderströms – Marknad och politik.  

Studier utförda på småföretag i bl a Irland och Finland och dess reaktion efter införandet av 
euron har genomförsts i syfte att ge ett bredare perspektiv på småföretagens möjligheter inom 
EMU. 

2.1.1 Övriga undersökningar 

Förutom den tidigare forskningen finns undersökningar som mer eller mindre tangerar ämnet. 
Harry Flam och Håkan Norström presenterar i sin undersökning från 2006 ”Euron och 
utrikeshandeln: hur mycket handel förlorar Sverige årligen? faktiska siffror på hur mycket 
handeln hade ökat om Sverige istället hade röstat ja till ett EMU inträde. Harry Flam har som 
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ordförande för konjunkturrådet sammanställt en rapport om hur det ser ut i Europa och vad 
som har skett ekonomiskt i EMU:s medlemsländer. Rapporten har titeln ”2009- EMU efter 10 
år, ska Danmark, Sverige och Storbritannien ansluta sig?”.  

Statistiska Centralbyrån (SCB) sammanställer varje år statistik över Sveriges och Europas 
export och import i ett antal utredningar som finns att tillgå genom deras hemsida. 
Utredningarna har behandlat både små och stora företags procentuella utrikeshandel inom och 
utanför Europa. Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) har gjort många utredningar i hur 
Sveriges småföretags export och import växer. Genom NUTEK finns det även många 
kompendier att hämta som handlar om EMU och vad EMU betyder för Sverige och det 
enskilda företaget. Vi har även studerat Småföretagarbarometern, som publiceras varje år 
tillsammans med Företagarna och Swedbank, där statistik från SCB analyseras tillsammans 
med deras egna undersökningar hos Företagarnas medlemmar. 
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3 VALUTAUNION 

Redan under 1800-talet började samarbetet i och med den internationella handeln att 
utvecklas för att få kontroll på de rörliga valutakostnaderna. Detta gjordes i syfte att kunna 
fatta bra och långsiktiga ekonomiska beslut. Olika projekt som Guldmyntfoten, rörliga 
växelkurser och Bretton Woods- systemet har prövats men de har innehållit olika grader av 
felaktigheter som i hårda ekonomiska tider ödelagt teorierna. (Ekström et al. 1998) 

Att bilda en valutaunion innebär kortfattat att alla växelkurser blir sammanförda och låsta till 
en och samma valuta, i EMU är denna valuta euron. Behovet av en gemensam valuta har i 
Europa länge varit en politisk fråga, men det är i realiteten de ekonomiska effekterna som bör 
beaktas. Vid valet av växelkurs beror effekten av ett inträde på den ekonomiska situationen i 
det egna landet i förhållande till de andra medlemsländerna. En annan anledning är hur 
landets företag och konsumenter lyckas ställa om till en ny valuta. För nationens tillväxt finns 
det fler positiva effekter vid omställandet till en valutaunion. Genom att transaktions- och 
osäkerhetskostnader minskar, bör den ekonomiska effektiviteten i landet öka genom att 
prisjämförelser underlättas och valutaosäkerheten inom unionen försvinner. Teorin säger även 
att en gemensam valuta ger en ökad handel och att det underlättar investeringar över 
nationernas gränser. (Hultkrantz & Tson- Söderström 2007) Andra faktorer som påverkar 
handelsfriktionen över nationsgränser, både positivt och negativt, är kulturella skillnader, 
språk, infrastruktur och historiska relationer. (Hagget, 2001) 

3.1 Export och Import 

Idag är Sverige med i Europeiska Unionen (EU) och har ett samarbete som innefattar en fri 
marknad. Mellan medlemsländerna råder fritt utbyte av varor, tjänster, kapital och arbetskraft. 
EU har blivit ett samarbete som ökat exporten och importen i Sverige. EMU har visat sig ge 
en lika positiv förändring, sedan euron infördes 1999 i elva olika länder. Harry Flam (2009) 
konstaterar i sin rapport att euron har lett till en avsevärd ökning av handeln inom 
euroområdet och en mindre, men ändå betydande, ökning av handeln mellan länderna i 
euroområdet och utanför, se diagram 1. I konjunkturrådets rapport 2009 har Flam 
sammanfattat handelns storlek i den monetära unionen. Vid 1999 var det en uppgång och 
enligt Flams rapport berodde den på införandet av euron.  

90

100

110

120

130

140

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Inom euroområdet

Från euroområdet

Till euroområdet

 
Diagram 1, Index över export och import (Omarbetad efter Flam, 2009) 

2010 går 40 % av Sveriges export till EMU-länder och 45 % av importen, se diagram 2. 
Andrew Rosé gjorde en undersökning 1995 och kom fram till att handeln skulle bli tre gånger 
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så stor efter ett införande av euron. Undersökningen blev kritiserad och ansågs som orimlig. 
Harry Flam och Håkan Nordström visade i en undersökning 2006 att Sveriges handel med 
EMU-länderna hade ökat med 13-14 procent om Sverige hade varit med i valutaunionen från 
början. Handel med utomstående länder hade ökat med 12-13 procent.  

Sveriges export, 2010

EMU 
länder
40%

Övriga 
Världen

26%

Övriga 
Europa

34%  

Sveriges import, 2010

EMU 
länder
45%

Övriga 
Världen

17%

Övriga 
Europa

38%
 

Diagram 2, Fördelning över export och import i Sverige, januari 2010 (SCB, 2010) 

4 KÄNSLIGHETSMODELLEN 

4.1 Steget in på en utländsk marknad 

Svensk handel (2010) skriver på sin hemsida att ”Sverige är ett importberoende land.” Det 
betyder att ett litet företag i Sverige har en begränsad marknad att handla på. Produkten eller 
tjänsten som företaget önskar köpa kanske inte finns inom landets gränser eller att kunden till 
varan eller tjänsten som företaget säljer finns i Sverige. Om ett litet företag i Sverige ska ha 
möjlighet till tillväxt krävs det med största sannolikhet någon form av import och export. 
(Stensson, 2009)  

Företagets drivkraft och potential till utlandsetablering förklaras genom företagets 
målsättning. Ett företag vars mål endast är att försörja de anställda drömmer inte om en ökad 
tillväxt och kommer inte att söka sig till nya marknader för att utöka sin verksamhet. 
Företaget är nöjt med den kundkrets de har och fortsätter driva företaget på samma sätt som 
tidigare. De småföretag som däremot önskar skapa tillväxt inom företaget vill sälja till fler 
och därmed söka sig till ytterligare marknader även om det kan kräva en större arbetsinsats. 
(O’Gorman, 2001) 

Olika motiv, som en mättad hemmamarknad, höga kostnader på hemmaplan och konkurrens 
kan leda till att småföretag väljer att påbörja ett internationellt affärsutbyte. Alla motiven 
bygger på grundtanken att internationaliseringen skapar en konkurrensmässig fördel för 
företaget. (Jobber et al, 2004)  

När företaget påbörjar ett handelsutbyte utomlands ställs de inför en rad problem så som 
logistik, samarbetsformer, leveransvillkor, kulturskillnader, marknadsföring och 
valutahantering. (Stensson, 2009) I småföretag, som i de flesta fall är ägarledda löses alla 
dessa problem av en och samma person. Det betyder att familjens historik blir mer avgörande 
för det lilla företagets framtid än hur den personliga erfarenheten skulle ha påverkat ett större 
företag. (Pinho, 2007) 

Den undersökande studiens syfte blir avgörande för vilka faktorer som anses vara de mest 
avgörande. Övervägande bland de tidigare studierna är att det är beslutsfattarens egenskaper 
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och tidigare erfarenheter som har störst inverkan på det lilla företagets utlandshandel. (Dobbs 
et al, 2006) 

4.2 Erfarenhetssteg 

En beslutsfattare som har ett personligt intresse av vad som händer utomlands och har sett 
många olika kulturer, påverkar företagets väg in på en internationell marknad positivt. Om 
beslutsfattaren istället har en begränsad kunskap om den internationella marknaden och vilka 
möjligheter en internationalisering kan ge, blir detta ett hinder för småföretagets framtida 
handelsutbyte, då ledaren redan från början antar en skeptisk syn på handeln. (Bradley, 2005; 
Hollensen, 2007)  

Förutsättningarna för ett litet företag att ta sig ut på en utländsk marknad är beroende på hur 
mycket internationell erfarenhet företaget besitter, se figur 1. Vid en viss punkt kommer 
erfarenheten slutligen att innefatta handel med ett annat land, därav uppdelningen på olika 
marknader i figur 1. Desto närmare denna brytpunkt företaget kommer desto bättre 
förutsättningar har företaget att lyckas på den nya marknaden. Ett nystartat företag behöver 
inte börja vid startpunkten i modellen, utan kan, beroende på dess tidigare erfarenhet, placera 
sig fler steg fram på erfarenhetslinjen. Ett litet företag som snabbt vill skapa tillväxt kan 
därmed vinna på att se över sina egna kunskaper och fundera över vad som behöver 
kompletteras inom företaget för att skaffa en bättre kunskaps- och erfarenhetsspridning. 
(Crick, 2009) Olika studier har visat att företag som vågar ta chansen ut på en ny marknad 
sedan tidigare har en hög produktivitet, innan exportfrågan tas upp till diskussion. 
(Tillväxtanalys, 2010) Detta kan förklaras av ökad erfarenhet inom bl. a. import, som skapar 
en trygghet i att sluta avtal med kunder, men också att företaget har fått en ökad likviditet och 
vill investera i framtida projekt. (Bengtsson & Skärvad, 2001) 

 
Figur 1, Figur över olika marknaderna i förhållande till erfarenhetsnivån i företaget 

För att tydliggöra de olika punkterna på erfarenhetslinjen, har den delats in i fyra olika steg, se 
figur 2. De två första stegen sker på den inhemska marknaden och de två sista på den 
europeiska marknaden. Det första steget på båda marknaderna är nybörjarsteget. Här prövar 
sig företaget fram och lär av sina misstag och de har en liten marknadsandel. I steg två har 
företaget skapat ett återkommande utbyte på marknaden. Företaget kan förutse olika 
förändringar på marknaden och kan lätt hantera sin position. Det kan även finnas ett intresse 
av att utforska nya marknader. Klivet mellan de olika stegen inom samma marknad kan vara 
diffust och det är även möjligt att företaget går fram och tillbaka beroende på situationen. 
Steget från en marknad till en annan kan däremot vara enklare att uppfatta då det inbegriper 
många fler upplevda hinder. Beslutsfattaren kan uppfatta hinder som valutahantering, att lära 
känna en ny marknad, logistik, lagar, skatter, språk och kultur. De nya hindren måste 
övervinnas inom företaget och det är möjligt att nya administrativa lösningar och ny kunskap 
blir avgörande för att skapa ett nytt utbyte över landsgränserna. (Jobber et al, 2004; 
O’Gorman, 2001) 
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Figur 2, Erfarenhetssteg i jämförelse med upplevda hinder  

4.3 Företaget och beslutsfattaren 

Företagets egenskaper och beslutsfattarens roll i det lilla företaget är avgörande för de beslut 
som fattas kring företagets framtid. Tidigare studier kring småföretag har visat att företagets 
och beslutsfattarens erfarenheter också påverkar de mål och strategier som de sätter upp för 
företaget. Erfarenheten influerar den riskbedömning som företaget anser att de utsätter sig för 
vid varje ny valmöjlighet.  

4.3.1 Erfarenheter av utlandshandel 

De erfarenheter kring utlandshandel som företaget och beslutsfattaren tar med sig in i 
beslutsfattandet har delats upp i tre olika klasser, se tabell 1.  

I första klassen beskrivs företagets erfarenheter. Här studeras vad företaget har för 
målsättning, om de har ett utbyte med andra länder och om de vill utöka utbytet eller påbörja 
ett dylikt. Om företaget är dotterbolag i en koncern ger även detta ökad erfarenhet i form av 
ett nära samarbete med ett större bolag. I den andra klassen studeras beslutsfattarens 
teoretiska och praktiska erfarenheter av utlandshandel. Vilka teoretiska erfarenheter ledaren 
har av att handla med ett annat land och om personen har varit med vid ett handelsutbyte 
tidigare. I den sista klassen undersöks beslutsfattarens privata erfarenheter. Är denne född i ett 
annat land, kan de tala flera språk och är de resvana? Den privata erfarenheten ger en djupare 
förståelse för olika kulturer som är viktiga erfarenheter vid utlandshandel. (Pinho, 2007; 
Paliwoda & Ryans, 2008)  

Klass 1 
Företagets erfarenhet 

Klass 2 
Yrkeserfarenhet 

Klass 3 
Privat erfarenhet 

• Tillväxt och mål, 
innefattande 
utlandsetablering. 

• Utbyte med andra 
länder, innefattande 
valutatransaktion 

• Dotterbolag 

• Ekonomisk utbildning 
• Erfarenhet av 

utlandshandel 

• Immigrant 
• Flerspråkig 
• Resvana 

Tabell 1, Tre olika erfarenhetsklasser  
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4.4 Handel inom en valutaunion 

Valutaunionen EMU syftar till att främja samarbetet mellan länder och förenkla utlandshandel 
genom att eliminera några av de faktorer som gör det svårt för småföretag att starta ett 
samarbete. Teorin menar att det är beslutsfattarens upplevda motstånd och erfarenheter som 
avgör om företaget börjar handla utomlands. Skulle Sverige vara med i EMU blir det 
upplevda motståndet mindre i förhållande till beslutsfattarens erfarenheter. EMU gör det 
enklare och mer kostnadseffektivt att handla utomlands. Faktorer som utgör hinder i 
processen och upplevs som motstånd är framförallt valutahanteringen, att lära känna den nya 
marknaden, nya logistikproblem, anpassning till lagar och regler, samt språket och den 
främmande kulturen. (Jakobsson, 2003; Jobber, 2004)  

4.4.1 Valutahantering 

Småföretag som börjar handla med ett annat land kan förvänta sig problematik kring 
valutahanteringen. Småföretagarna har inte samma resurser för att kunna bygga upp en intern 
kompetens för att valutariskerna ska bli minimala. Valutariskerna blir kostsamma för 
företaget ur ett kortsiktigt perspektiv och ur ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktigt sett påverkar 
valutafluktuationerna kostnader respektive intäkter vid handel utomlands. Risken för 
kursförluster minskar om transaktionen hade skett inom ett och samma valutaområde. Idag 
finns olika finansiella instrument som hanterar fluktuationerna, såsom terminskontrakt. 
Kortsiktigt påverkas också kostnader kring administrationen då företaget behöver bygga upp 
ny intern kompetens. Ur det långsiktiga perspektivet påverkar valutafluktuationerna 
investeringar och lokalisering. De finansiella instrument som har byggts upp kan inte hantera 
de långsiktiga effekterna av valutariskerna. Större företag kan förutspå och finna många 
fördelar, medan småföretagen inte har samma möjlighet utan riskerar att osäkerheten kommer 
slå mot investeringarna hemma. (Jakobsson et al, 2003) 

4.4.2 Ny marknad  

Hos småföretag finns det upplevda hinder för att ta sig in på en ny marknad. Även om 
företaget inte har målsättningen att bli ett etablerat företag på den nya marknaden kan det vara 
svårt att börja handla med företag i ett nytt land. Det finns svårigheter i att hitta nya 
marknader utanför Sverige och leverantörer som kan möta företagets behov. Många företag 
väljer att undersöka vilka möjligheter som finns utanför landets gränser och det innebär fler 
och annorlunda hinder som ska övervinnas på vägen. På en ny marknad behöver företagen 
utvärdera om det är lönsamt att ta sig in som leverantör eller kund.  

Ett hinder blir att utvärdera konkurrensen på marknaden. Är det en främmande marknad blir 
det svårt att förstå de olika konkurrenterna och hur de hanterar sina kunder. Svårigheterna är 
att jämföra priserna över olika marknader och vilka som är de mest gynnsamma för företaget. 
Beslutsfattaren behöver även få en förståelse för hur de värderingar som finns i landet styr 
handlandet. Företaget måste utvärdera hur de kan börja ett samarbete med den mest 
förmånliga leverantören eller hur denne bäst ska marknadsföra sin produkt för att få en 
fördelaktig position på den nya marknaden. (Jobber, 2004) 

4.4.3 Logistik 

Problematiken att utvärdera den nya marknaden ligger inte endast hos konkurrenter, priser 
och marknadsföring utan även hur företaget ska bygga upp fungerande logistiklösningar. Hur 
produkterna ska ta sig från en plats till en annan kan utgöra stora kostnader för småföretag 
som lever på knappa resurser och små handelsvolymer. Logistiken bör utvärderas som en del 
av priset på produkten. Problematik som uppkommer kring logistiken är inte bara ett 
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prisproblem utan innefattar även vilket typ av logistikföretag som hanterar varan bäst. 
Beroende på vilken typ av produkt ett företag behöver frakta innefattar det olika nivåer av 
kompetens. En produkt kan vara allt från känsliga glasfigurer, djur och kemiska ämnen. 
Produkterna kan kräva en viss kompetens vid frakten ifall något skulle hända under frakten. 
Beslutsfattaren behöver ta ställning till vilket transportsätt som innebär minst konsekvenser 
för miljön. Produkterna ska även passera olika landsgränser på sin väg, vilket leder till att 
företaget behöver utreda vilka lagar och skatter som behöver beaktas på den nya marknaden. 
(Stensson, 2009) 

4.4.4 Lagar och skatter 

I andra länder finns det för företaget nya lagar och skatteregler som bör beaktas innan 
företaget börjar exportera eller importera produkter i landet. Det kan förekomma restriktioner 
för hur mycket av en produkt man får ta in i landet. Andra produkter kan vara helt förbjudna 
och innebära dryga böter om företaget inte har vetskap om detta. Är företagets målsättning att 
bilda en koncern med dotterbolag i olika länder behöver företaget ta hänsyn till hur landet 
hanterar redovisningsproblematiken och andra lagar som kan se annorlunda ut. Företaget som 
börjar handla i ett annat land kan komma att stöta på andra typer av skatter eller andra 
skattesatser. Vilka lagar och skatter som förändras i och med utlandshandel, både nationellt 
och internationellt, är ett administrativt problem i företaget dessa bör täckas av den interna 
kompetensen. (Lundgren, 2003) 

4.4.5 Språk och kultur  

Ett av de största hindren som företaget står inför vid utlandshandel är språket och förståelsen 
för det andra landets kultur. Att förstå vilket behov och hur produkten kan tillfredställa det 
behovet är grundläggande när företaget ska marknadsföra sin produkt. Vilket behov 
konsumenten har kan vara olika beroende på vart i världen konsumenten är bosatt. När 
företagen börjar handla på en ny marknad i ett nytt land är det viktigt att erfarenhet och 
förståelse finns för den kulturen. Kulturen kan vara lik den egna men det kan finnas små 
skillnader att ta hänsyn till. När det finns stora kulturskillnader blir det svårigheter att veta 
vilka leverantörer som levererar produkter av hög kvalitet och till ett bra pris. Företaget 
behöver ha stora kunskaper och erfarenheter från marknaden som de börjar handla med. 
(Jobber, 2004) 

4.5 Hypotes 

Erfarenheten påverkar internationaliseringsprocessen och i sin tur de hinder företaget tror sig 
behöva övervinna när de funderar på utlandshandel. Företag vars beslutsfattare har en hög 
grad av internationell orientering och erfarenhet tar sig snabbare ut på en internationell 
marknad än vad liknande företag med en annan typ av ledare gör. Beslutsfattarens unika 
erfarenheter påverkar utvecklandet av företagets mål och strategier i den riktning som 
personen anser säkrast för företagets fortlevnad. Personer som exponeras ofta för den 
internationella marknaden kommer att ha lättare att dra nytta av den, då de är medvetna om 
dess möjligheter och risker. Relationen mellan den upplevda osäkerheten och beslutsfattarens 
erfarenhet influerar beslut om internationalisering. Att tillgodogöra sig erfarenhet är 
tidskrävande, varför en beslutsfattares tidigare utlandserfarenhet kan göra processen mer 
tidseffektiv. Inom en valutaunion upplevs motståndet inte lika stort och för handel utomlands 
krävs mindre erfarenhet, detta illustreras i Känslighetsmodellen, se figur 3. (Crick, 2009; 
Bradley, 2005)  
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Figur 3, Känslighetsmodellen visar sambandet mellan upplevt motstånd och erfarenhet till utlandshandel  i och 
utanför EMU. 

Företagets och beslutsfattarens erfarenhet påverkar alla de beslut som tas i småföretag. 
Ledarens erfarenhet av utlandshandel kommer att påverka en möjlig expansion för företaget 
till en ny marknad. Om beslutsfattaren har liten erfarenhet leder detta till en osäkerhet och ett 
motstånd till utlandshandel. Då Sverige är en relativt liten marknad kan företagen inte växa 
och bli stora utan att så småningom vara tvungna att påbörja ett handelsutbyte med ett annat 
land. För att övervinna de psykologiska hindren kring utlandshandel krävs det ökad erfarenhet 
och kunskap hos beslutsfattaren. Enligt olika studier och teorier borde sambandet mellan 
erfarenhet och upplevt motstånd vara beroende av varandra i dagens Sverige. Om Sverige 
istället var med i valutaunionen, EMU, skulle detta samband bli mindre och närma sig ett 
oberoende. Med stöd av teorierna borde därmed ett medlemskap i EMU sänka kravet på 
erfarenhet och således underlätta för utlandshandel för småföretagen. Detta sammanfattas i en 
hypotes. 

H1 Företagets upplevda motstånd, till utlandshandel, är beroende av erfarenheten inom 
företaget, då det verkar inom en valutaunion. 

H0 Företagets upplevda motstånd, till utlandshandel, är oberoende av erfarenheten inom 
företaget, då det verkar inom en valutaunion. 
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5 OPERATIONALISERING 

Det finns två sätt att angripa problemformuleringen, antingen genom kvalitativa 
djupintervjuer eller kvantitativa undersökningar. En kvalitativ ansats skulle innebära 
intervjuer med beslutsfattare på ett mindre antal företag. Risken med en kvalitativ studie är att 
det inte blir en generell bild av resultatet. Fällor som exempelvis att respondenterna verkar i 
en speciell bransch är lätt att hamna i. Svårigheter att tolka och kategorisera respondenternas 
svar hade även förekommit. En kvantitativ studie innebär istället en bredare undersökning 
med en större precision att kategorisera och analysera svaren. (Saunders et al, 2007)  

Den kvantitativa studien skapar möjligheten att ta fram numeriska svar som sedan kan 
analyseras statistiskt och bekräfta hypotesen. Vid statistisk analys är det viktigt att redan i 
insamlandet av data mäta det som skall mätas. Det ger en stark validitet i undersökningen. 
(Saunders et al, 2007) I denna studies fall är det två variabler som ska mätas: 

 A  Beslutsfattarens erfarenheter 

• Företagets erfarenhet 
• Beslutsfattarens yrkeserfarenhet 
• Beslutsfattarens privata erfarenhet 

 B  Beslutsfattarens upplevda motstånd i och utanför EMU 

� Valutahantering 
� Ny marknad 
� Logistik 
� Anpassning till lagar och regler 
� Språk och kultur  

5.1 Beslutsfattarens erfarenhet 

Beslutsfattarens erfarenhet mäts i de tre olika klasserna som tagits fram ur teorin. Erfarenhet 
är problematiskt att mäta, eftersom författarnas egna åsikter påverkar värderingen av de olika 
erfarenheterna. Det som bör uppmärksammas är även att erfarenhet inte är detsamma som 
kunskap och det är i detta fall erfarenheten som skall mätas. Kunskap är däremot en del av 
erfarenheten och vise versa. Ett företag som funnits längre besitter mer erfarenhet än ett 
företag som precis har startat. Det behöver dock inte vara så att det företag som levt längre har 
en större erfarenhet av utlandshandel än ett nytt företag, det blir beroende av vilken bakgrund 
beslutsfattaren har.  

Frågorna som beslutsfattarna fick svara på var olika ja och nej frågor angående företaget och 
dess erfarenheter. Svaren kodades genom att ge olika poäng beroende på hur mycket 
erfarenhet författarna ansåg att svaret gav, se kodnyckel i bilaga 3. Summan av svaren 
översattes till en erfarenhetsgrad för varje respondent, se exempel 1. (Saunders et al, 2007) 
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Exempel 1 

Respondent A har svarat att de ingår i en koncern, har haft utbyte med andra länder, men 
utan valutatransaktion. 

Svaren blir siffror:  

• Koncern: Ja = 10p 
• Utbyte med andra länder = 5p 
• Med valutatransaktion = 1p 

Erfarenhetsgrad = 16p 

 

Erfarenhetsgraden kategoriserades in i fyra olika steg, för varje steg togs det fram gränsvärden 
på erfarenhetsgraden. Kategoriseringen underlättade för kontrollen av spridningen på 
erfarenhetsgraden bland respondenterna. Gränsvärdena är summan av de olika 
erfarenhetsfrågornas koder, se exempel 2. (Djurfeldt et al, 2010; Saunders et al, 2007) 

Exempel 2 

 

Steg Gränsvärden 

Steg 1 0 19,9 

Steg 2 20 34,9 

Steg 3 35 49,9 

Steg 4 50 < 

Respondent A har fått en erfarenhetsgrad på 14p och hamnar i Steg 1. 

Respondent B har fått en erfarenhetsgrad på 23p och hamnar i Steg 2. 

 

5.2 Beslutsfattarens upplevda motstånd i och utanför EMU 

Beslutsfattaren upplever olika hinder vid utlandshandel. För att mäta graden av motstånd som 
beslutsfattaren upplever, togs det fram elva olika påståenden hämtade från den teoretiska 
referensramen. Respondenten graderade det upplevda motståndet på en skala från 0-5, där 0 
var inget motstånd och 5 maximalt motstånd. Medeltalet från de elva påståendena utgjorde 
sedan graden av upplevt motstånd, se exempel 3. (Saunders et al, 2007) 

Respondenten fick svara på samma påståenden under två olika förutsättningar. Den ena 
utifrån dagens läge, då Sverige är utanför EMU och den andra hur de tror att hindren skulle 
upplevas om Sverige var medlem i EMU. (Djurfeldt et al, 2010; Eliasson, 2006; Fink, 2003b) 

För att med god validitet jämföra känsligheten under olika valutor användes samma 
respondenter, till de olika påståendena. Denna metod ger en homogenitet i urvalsgruppen, 
som endast består av svenska småföretag. Om delar av respondentgruppen hade befunnit sig i 
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ett EMU-land hade andra variabler påverkat svaren, så som kulturskillnader och det 
geografiska läget.   

Exempel 3 

Respondent A svarar enligt nedan på följande påståenden: 

Markera i vilken utsträckning Du instämmer i följande påståenden. (0 instämmer inte, 5 
instämmer helt.) 

 0 1 2 3 4 5 

Export/import av varor och tjänster medför att företaget 
utsätter sig för stora kursrisker 

  X    

Internationell handel leder till svårigheter att kontrollera 
kundens betalningsförmåga. 

 X     

Internationell handel leder till svårigheter att bedöma 
leverantörens förmåga att leverera varor i tid. 

   X   

Motståndsgraden räknas ut enligt följande: 

(2+1+3)/3 = 2 

Respondent A’s upplevda motstånd till utlandshandel är 2. 

 

5.3 Insamling av data 

5.3.1 Urval 

Reliabiliteten i studien bygger på den homogena urvalsgruppen. Urvalet har gjorts utifrån 
definitionen småföretag, se bilaga 1. Populationen består av drygt 900 000 företag i Sverige. 
(FöretagarFörbundet, 2010) Populationens komplexitet är stor och en fullständig lista över 
den är näst intill omöjlig att få tag på. Ett obundet slumpmässigt urval var inte genomförbart 
utifrån dessa förutsättningar och därför har ett icke sannolikhetsurval tillämpats. (Denscombe, 
2009; Fink, 2003a) 

5.3.2 Surveyundersökning via Internet  

Undersökningen har utförts via ett webbaserat enkätformulär. Frågorna är uppbyggda kring en 
röd tråd för att respondenten lätt ska kunna följa med i resonemanget. Enkäten i sin helhet 
finns i bilaga 2. Distributionen av enkäterna utfördes via Internet för att förenkla för 
respondenterna att svara och skicka tillbaka enkäten. (Denscombe, 2009) Svaren blir i sin tur 
skriftliga vilket underlättar bearbetning av dem vid analysen av resultatet. (Ejvegård, 2009) 
Nackdelen med denna form av undersökning är att respondenten kan missförstå en fråga utan 
chans till direkt förklaring och istället väljer att inte avsluta enkäten. (Fink, 2003b) 

En speciellt utformad hemsida byggdes upp på Internet för studien, se figur 4 (Småföretag & 
EMU, 2010) och ett webbaserat enkätverktyg från företaget Netigate användes. (Netigate, 
2010)  
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Figur 4 Hemsidan på Internet för enkäten (Småföretag & EMU. 2010) 

5.3.2.1 Val av respondenter 

Respondenterna kontaktades via olika länkpersoner. Länkpersonerna har alla ett brett nätverk 
av småföretag. Att använda ett nätverk skapar en möjlighet att på ett effektivt sätt få kontakt 
med ett stort urval. (Denscombe, 2009) Respondenterna har kontaktats via e-post och alla 
respondenter har fått svara på samma frågor.  

En brist i denna metod är att kontrollen över vilka som tagit del av enkäten är liten. 
Möjligheten att skicka påminnelser blir obefintlig och endast de som är intresserade av ämnet 
svarar på frågorna. (Denscombe, 2009; Fink, 2003a) 
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Kontakt har tagits med följande företag, nätverk och personer: 

Kontakt Anledning 

Startcentrum, Örebro Hjälper entreprenörer att starta företag och 
har ett brett kontaktnät av småföretag i 
regionen. 

Global Eyes Ett projekt inom Handelskammaren i 
Mälardalen som har som mål att hjälpa 
småföretag att ta sig ut på en internationell 
marknad. 

Young Entrepreneurs of Sweden Nätverk för unga entreprenörer i Sverige 

KPMG, Örebro Revision och redovisningsföretag med 
småföretag som kunder. 

Almi Företagspartner, Örebro Rådgivande och finansierande partner till 
företag. 

Drivhuset, Örebro Hjälper studenter att starta eget. 

FöretagarFörbundet Organisation för småföretagare 

Vår egen bekantskapskrets Vänner och bekanta som vi vet driver egna 
företag. 

5.3.3 Svarsfrekvens 

En uppskattning av antalet kontaktade småföretag är 300 stycken och av dessa är det 21 som 
har svarat på hela enkäten, se figur 5. Svarsfrekvens är på 7 % vilket betyder att bortfallet har 
varit stort i undersökningen. Detta kan bero på att författarna inte har haft personlig kontakt 
med respondenterna utan har varit tvungna att gå via olika länkpersoner för att nå ut till 
målgruppen. Respondenten har kanske inte heller haft tid att fylla i enkäten eller ansett sig 
inte tillhöra målgruppen.  

En låg svarsfrekvens kan vara ödesdiger för en studie, då det kan påverka resultatet. Även om 
svarsfrekvensen var låg har liknande studier blivit publicerade, (Crick, 2009) resultatet får 
dock inte utläsas som en generalisering utan som tendenser. En låg svarsfrekvens kan leda till 
att det blir en snedfördelning av respondenterna, då de som svarar kan befinna sig inom 
samma sociala tillhörighet och därmed svarar likvärdigt. Om undersökningen utförs på en 
annan social grupp skulle resultatet kunna bli ett annat. Med en högre svarsfrekvens hade 
detta problem inte blivit lika stort. Studien har byggt på att småföretag inom olika 
erfarenhetssteg svarar på undersökningen och med en låg svarsfrekvens är det risk att det blir 
underrepresentation inom ett av stegen. I denna studie har erfarenhetssteg fyra fått mindre 
svar än övriga steg. Detta kan bero på att företag som befinner sig i steg fyra inte är 
småföretag enligt studiens definition. (Djurfeldt et al, 2010; Körner & Wahlgren, 2006) 
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Figur 5 Urvalets olika steg (Omarbetad efter Agronius & Jernström, 2005) 

5.4   Analys av resultatet 

Den för denna studie mest relevanta statistiska metod som analyserar samband mellan 
variabler är regressionsanalysen. Det finns flera syften med att använda regressionsanalysen. 
Exempelvis förutspår regressionsanalysen hur variablerna påverkar varandra och den testar 
hur starkt sambandet mellan variablerna är. Regressionsanalysen skapar en förståelse för hur 
två variabler påverkar en tredje variabel och kan förklara utfallet för den. 
Känslighetsmodellen visar två olika variabler, upplevt motstånd och erfarenhet. Genom 
regressionsanalysen kan resultatet från enkätundersökningen beskrivas både matematiskt och 
schematiskt. (Djurfeldt et al, 2010; Lantz, 2009; Körner & Wahlgren, 2006) 

Regressionsanalysen utförs två gånger, ena gången under förutsättningen att Sverige står 
utanför EMU och andra gången med den hypotetiska förutsättningen att Sverige är medlem i 
EMU. Data behandlas först genom att bilda ett spridningsdiagram för att få en överskådlig 
bild av svaren från undersökningen. Varje punkt i diagrammet motsvaras av en parvis 
observation, vilket i denna studies fall är upplevt motstånd och erfarenhet. En jämförelse 
mellan spridningsdiagrammen visar hur de olika variablerna samvarierar i de olika 
förutsättningarna. (Pallant, 2007) 

Det primära syftet med regressionsanalysen i denna studie är att få fram regressionslinjens 
matematiska ekvation. Regressionslinjen är en rät linje som beskriver en genomsnittlig trend. 
Den enkla linjära regressionsmodellen ser ut på följande sätt: Y = α + βX + ε . α motsvarar i 
en grafisk illustration skärningspunkten på Y-axeln.  β är riktningskoefficienten dvs. 
regressionslinjens lutning.  ε representerar den data som inte ligger vid linjen, utan den så 
kallade slumpavvikelsen. (Lantz, 2009) 

Den enkla linjära regressionsmodellens matematiska ekvation: 

 

 Y = α + βX + ε  

För att kunna jämföra känsligheten hos beslutsfattaren i och utanför EMU är det de olika 
lutningarna dvs. regressionskoefficienterna som behöver undersökas noggrannare. Riktningen 
på lutningen anger om det finns ett positiv eller negativt samband mellan variablerna. Är 
lutningen negativ betyder det att när variabeln ”erfarenhet” ökar, minskar variabeln ”upplevt 
motstånd”. Är lutningen däremot positiv betyder det att det upplevda motståndet ökar när 
variabeln erfarenhet ökar. För att kunna gå vidare i studien behöver alltså de matematiska 
ekvationerna för ”IDAG” och ”EMU” tas fram. Ur dessa ekvationer kan sedan βIDAG och βEMU 
jämföras.  

Hypotesprövningens signifikans prövas på 5 % - nivån, dvs. utfallen skall inte bara vara 
slumpvisa utan de skall innefatta sanna värden. (Lantz, 2009) 

POPULATION (ca 900 000) 

URVAL  
(ca 300) 

SVAR 
(21) 
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6 ENKÄTSVAREN 

6.1 Presentation av respondenterna 

6.1.1 Företagen 

Totalt svarade 21 beslutsfattare på enkäten under april månad 2010. Övervägande var det 
tjänsteföretag som svarade på enkäten och enmansföretag med en anställd, se diagram 3. 

Tjänsteverksamhet,
66%

Återförsäljare, 19%

Tjänst & produktion,
10%

Produktions-
verksamhet, 5%

 

Enmansföretag,
33%
En anställd,
43%
Två anställda,
19%
Åtta anställda,
5%

 

Diagram 3, Fördelning över verksamhetsform och antalet anställda. 

6.1.2 Utlandshandel 

Det var viktigt att fastställa om respondenterna redan hade någon form av utbyte utomlands 
och i vilken grad i så fall. De första frågorna i enkäten behandlade detta. Svaret var att 43 % 
av respondenterna hade haft någon form av utbyte och av dessa var det 89 % som även hade 
haft en valutatransaktion, se diagram 4.  

57% 43%

11%

89%

Ingen handel utomlands

Handel utomlands med
valutatransaktion
Handel utomlands utan
valutatransaktion

 
Diagram 4 Andelen respondenter som exporterat/importerat 

Vidare undersöktes om ett medlemskap i EMU skulle vara positivt för respondenterna ur den 
synvinkeln att de länder de handlade med använde euron som nationell valuta. Det kartlades 
vilka länder respondenterna hade ett utbyte utomlands med. I diagram 5 visas resultatet. 
Länder som inte är medlemmar i EMU är röda i diagrammet och länder inom valutaunionen 
är gröna. Landet som flest handlade med var Norge och därefter kom Danmark, England, 
Finland och Tyskland på samma plats. 
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Diagram 5, Länder som respondenterna handlar med idag  

Av respondenterna var det 62 % som hade intresse av att på lång sikt börja handla med 
utlandet, eller utöka den redan befintliga handeln, se diagram 6. 

Ja, 62 %

Nej, 38 %

 
Diagram 6, Andelen respondenter som har och inte har ett intresse av att handla utomlands. 

Frågor ställdes även kring vilka fyra länder som skulle vara intressantast för handel för alla 
respondenter och inte bara de som idag hade utbyte med andra länder. Av svaren 
sammanställdes en topp 4-lista, se figur 6 och diagram 7. I stort sett varje respondent svarade 
något/några av länderna på topp 4-listan. Övriga länder fick endast en eller ett fåtal röster. 
Danmark, England, Norge och Tyskland var de länder som framstod som populärast bland 
respondenterna. Den röda färgen i figur 6 och diagram 7 betyder att länderna inte är med i 
EMU och den gröna att landet är med i EMU. Nyanserna av färgerna i figur 6 beror på om 
landet är med på topp 4-listan eller ej. 
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Figur 6, Europakarta över vilka länder som är med och inte med i EMU och som finns med på respondenternas 
topp 4-lista. (Omarbetad karta från Mölndals stadsbibliotek, 2010) 
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Diagram 7, Topp 4-lista över länder som respondenterna kan tänka sig att handla med  

6.1.3 Respondenternas målsättning med företagandet 

Vidare utreddes vad respondentens målsättning med företaget var. Detta var en öppen fråga 
för att respondenterna fritt skulle kunna skriva vad de önskade. Utifrån deras svar 
kategoriserades de in i fyra olika grupper. Den ena gruppen svarade uteslutande att företaget 
var till för deras egen försörjning. Målet var bland annat att trygga en god pension och att ge 
personlig utveckling. Nästa grupp bestod av dem som inte såg till pengarna utan endast ville 
göra en god samhällsinsats eller underhålla sin hobby. Målet kunde vara att ge ungdomar en 
bra grund och trygghet för framtiden. Den tredje gruppen var de som ville växa inom Sverige. 
De ville t ex kunna anställa fler och etablera sig på marknaden. Den sista gruppen var de som 
även ville växa utomlands. Dessa pratade om att öka omsättningen och bli världsledande på 
marknaden. I diagram 8 visas hur respondenterna fördelade sig mellan de olika grupperna. 
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Diagram 8, Fördelning över respondenternas mål med företagandet  

6.2 Känslighetsmodellen 

6.2.1  Erfarenhetssteg 

Utefter den kodnyckel som togs fram, i samband med enkätens utformning, placerades 
respondenterna in i olika erfarenhetssteg, se diagram 9. Det visade sig att den större mängden, 
nio stycken, respondenter befann sig i steg 2 och kunde antas besitta en erfarenhet som kan 
jämföras med att vara etablerad på sin hemmamarknad. I steg 1 fanns det sex respondenter, 
som kunde antas vara nybörjare på hemmamarknaden. Det andra nybörjarsteget, steg 3, där 
respondenterna har erfarenhet som likställs med en etablerad hemmamarknad och ett insteg på 
en ny marknad fanns fyra respondenter. I det sista steget, steg 4, som kräver en erfarenhet 
likvärdig med att företaget har utvecklat långvariga relationer på flera marknader placerades 
två respondenter. 
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Diagram 9, Fördelningen mellan erfarenhetsstegen. 

6.2.2 Upplevt motstånd 

I enkäten fick respondenterna gradera elva olika påståenden kring utlandshandel, om de höll 
med påståendet eller inte. Diagram 10 visar en sammanställning över hur respondenterna 
svarade utifrån hur de ser på sin situation idag. I diagram 11 fick respondenterna svara på 
samma påståenden men med utgångspunkten att Sverige var medlem i EMU. Diagrammen 
utläses genom att en stapel är ett påstående. Stapelns yta är alla tjugoen svaren och de 
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olikfärgade ytorna visar hur stor andel av respondenterna som valde den graderingen. I bilaga 
4 finns utförligare diagram över hur svaren fördelade sig mellan respondenterna. 

Påståendena var följande: 

1. Export/import av varor och tjänster medför att företaget utsätter sig för stora 
kursrisker. 

2. Utlandsetablering leder till svårigheter att prissätta den egna varan i annan valuta. 
3. Utlandsetablering innebär omorganisation och ökade kompetenskrav i företaget. 
4. Internationell handel leder till svårigheter att kontrollera kundens betalningsförmåga. 
5. Analys av konkurrensen på en utländsk marknad blir mer komplicerad. 
6. Internationell handel leder till svårigheter att bedöma leverantörens förmåga att 

leverera varor i tid. 
7. Internationell handel leder till svårigheter att bedöma leverantörens förmåga att 

leverera varor i gott skick. 
8. Import/export med Europa bidrar till större problematik kring logistiklösningar 
9. Anpassning till lagar och regler på den utländska marknaden innebär ökade kostnader 

för företaget. 
10. Anpassning till lagar och regler på den utländska marknaden innebär ökade 

språkproblem. 
11. En ny affärskultur gör att det blir svårare att sluta avtal. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Påstående

Håller med fullständigt

Håller med

Lutar åt att hålla med

Lutar åt att inte hålla med

Håller inte med

Håller inte med över huvudtaget

 
Diagram 10, Fördelning över respondenternas åsikter i nuläget  
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Diagram 11, Fördelning över respondenternas åsikter, om Sverige hade varit med i EMU  

6.3 Resultat av hypotesprövning genom regressionsanalys 

Resultatet under förutsättningen att Sverige är, precis som idag, utanför EMU uppvisar ett 
svagt negativt samband mellan variablerna upplevt motstånd och erfarenhet:  

Y= 2,726 – 0,004X  

Det innebär att det upplevda motståndet minskar med regressionskoefficienten -0,004 för 
varje ny erfarenhetspoäng beslutsfattaren får, se diagram 12. 
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Diagram 12, Spridningsdiagram med en linjär regressionslinje, utifrån respondenternas svar idag. 

Under förutsättningen att Sverige går med i EMU (hypotetiskt sett) blir sambandet mellan 
variablerna även här negativt.  

Y=2,528 – 0,003X 

I detta resultat har regressionskoefficienten värdet – 0,003, vilket innebär att för varje ny 
erfarenhetspoäng minskar motståndet med 0,003, se diagram 13. 
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Diagram 13, Spridningsdiagram med en linjär regressionslinje, utifrån hur respondenterna tror att deras 
upplevda motstånd skulle vara om Sverige var medlemmar i EMU. 

Vid en jämförelse av de två koefficienterna βidag och βEMU skiljer sig regressions-
koefficienterna β åt med 0,004 – 0,003 = 0,001 enheter.  

Med resultatet från studien skulle känslighetsmodellen se ut enligt figur 7. 

 

 

Figur 7, Modell över regressionslinjerna för respondenternas känslighet idag och vad de tror om Sverige 
var medlemmar i EMU 

Undersökningen har inte gett något signifikant resultat. H0 kan ej förkastas på 5 % -nivån och 
statistiskt sett går det inte att fastställa hypotesen att företagets upplevda motstånd, till 
utlandshandel, är beroende av erfarenheten inom företaget. 
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7 ANALYS 

7.1 Utlandshandeln 

EMU beskrivs i den politiska debatten som en lösning för att hantera de fluktuerande 
valutakurserna. EMU skulle komma att gynna småföretagens förmåga att handla med varor 
och tjänster på en vidare marknad än den lokala. Att utveckla en positiv tillväxt är en 
förutsättning för småföretagens överlevnad. EMU och euron verkar för att småföretag lättare 
ska kunna nå en ny, Europeisk marknad. Resultatet från denna studie visar att det finns en stor 
andel småföretag som importerar och exporterar varor och tjänster. Efter en kartläggning av 
vilka länder som har störst utbyte med småföretag i Sverige finner vi att det är i huvudsak 
länder utanför valutaunionen EMU. De fem länderna där störst utbyte fanns var Norge, 
Danmark, England, Finland och Tyskland. 

Resultatet visade även vilket intresse småföretagen har att börja eller fortsätta utveckla sitt 
samarbete i andra länder. Precis som de redan etablerade småföretagen är det länder utanför 
valutaunionen som anses vara mest intressanta. Återigen är det Norge, Danmark, England och 
Tyskland som lockar mest för export eller import. Resultatet ger en bild av att det väsentliga 
vid utlandshandel inte är valutan, utan istället tenderar det att bero på den geografiska 
närheten. Även om resultatet visat på att de mest intressanta länderna för handel hade legat 
innanför EMU hade en valutatransaktion varit nödvändig. Norge, Danmark och England har 
kvar sina nationella valutor medan Tyskland och Finland har anslutit sig till EMU. Sverige 
hade gynnats av EMU om Norge, Danmark och England också anslutit sig eftersom det är där 
intresset av utökad handel ligger. 

Alla småföretag i studien har inte intresse av att verka på någon annan marknad än den 
Svenska. Studien visar på att företagets målsättning är drivkraften till att ett samarbete 
utomlands kommer att byggas upp. En stor del av respondenterna driver sin verksamhet för 
sin egen försörjning. De som driver företag med syftet att få en positiv tillväxt tenderar att 
vilja verka på en närliggande marknad. Även om småföretagen har en drivkraft och en vilja 
att handla utomlands är det främst de närliggande och inhemska marknaderna som utvärderas 
först. 

7.2 Känslighetsmodellen 

7.2.1 Erfarenheten 

Erfarenheten beslutsfattaren för med sig in i företaget påverkar de vägval företaget tar. Desto 
mer erfarenhet företaget besitter, desto mindre motstånd till utlandshandel kommer det att 
uppleva. 

De flesta respondenter som svarade på enkäten befann sig i erfarenhetssteg 2. Anledningen till 
detta kan vara att de som tyckte det var intressant att svara på undersökningen hade börjat föra 
diskussioner kring utlandshandel inom företaget. Den större delen av respondenterna hade 
drivit företaget i tre eller färre år, se bilaga 4. Om målsättningen med företaget är att växa 
betyder det att de troligen etablerat sig på sin hemmamarknad och nu vill skapa möjligheter 
till expansion. 

Endast ett fåtal av respondenterna hamnade i steg 4. Anledningen kan vara att företag som har 
denna erfarenhetsgrad inte längre är småföretag enligt undersökningens definition och har 
sållats bort och blivit en del av bortfallet. De två företag, i respondentgruppen, som befinner 
sig i steg 4 har drivit sina företag i 12 respektive 24 år. Kodnyckeln som tagit fram 
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erfarenhetsgraden adderar således 12 och 24 poäng till dessa respondenters erfarenheter vilket 
ger ett kraftfullt genomslag i erfarenhetsgraden.  

En intressant iakttagelse från diagram 9 och 10 är, att de respondenter som befinner sig i steg 
1 och 3, får ett ökat upplevt motstånd ju mer erfarenhet de får. Steg 1 och 3 är de steg där 
respondenterna antas vara nybörjare på en marknad, antingen med ett nystartat företag eller 
att de har påbörjat handel på ytterligare en marknad. Anledningen till att motståndet ökar kan 
vara att målsättningen med företaget förändras med erfarenheten. Med mer erfarenhet följer 
också upptäckten av nya möjligheter på en annan marknad. De företag som befinner sig i 
nybörjarstegen har antingen inget intresse av att utvidga företaget eller så har de 
målsättningen att komma vidare och har precis börjat förstå vilka olika hinder företaget står 
inför. En ny insikt om de brister företaget har inför en kommande utvidgning, skapar en ökad 
känslighet inför de nya hindren. Ett företag vars målsättning är att fortsätta vara så som det 
redan är, upplever inte hindren som ett hinder, då de inte existerar för företaget. Denna trend 
är inte lika tydlig i den hypotetiska frågan, om Sverige var med i EMU. Anledningen kan 
fortfarande vara att det är målsättningen som styr, men skillnaden blir att de företag som inte 
intresserar sig för utlandshandel inte heller har funderat över vilka länder de i så fall skulle 
handla med. För den som inte funderat över utlandshandel kan en gemensam valuta låta som 
en bra lösning på ett problem de inte visste fanns.  

I steg 2 och 4 är trenden att det upplevda motståndet minskar ju mer erfarenhet företaget 
besitter. Anledningen kan vara att företagen i detta steg har tagit klivit in på marknaden och 
lärt sig av sina misstag och samlat på sig mer erfarenhet. Det har troligtvis skapats rutiner på 
företaget för de hinder som stötts på under vägens gång, vilket minskar motståndsgraden. 
Motstånden är inte längre motstånd utan en del av den dagliga verksamheten. 

Regressionslinjen över alla fyra stegen blir ändå negativ, trots skillnaderna mellan steg 1 och 
3 och steg 2 och 4. Det beror på att den negativa lutningen i steg 2 och 4 är större än den 
positiva i steg 1 och 3.  

7.2.2 Jämförelse mellan idag och EMU 

Skillnaden mellan de båda regressionslinjerna, idag och EMU, är knapp. Detta beror på att 
skillnaderna i respondenternas svar mellan de båda förutsättningarna inte går att säkert 
fastställa. Det upplevda motståndet till en utlandsetablering delas in i fem olika grupper; 
valutahantering, ny marknad, logistik, anpassning till lagar och regler samt språk och kultur. 
Respondenterna har inom varje grupp fått svara på olika påståenden som de graderat utifrån 
två olika förutsättningar, idag och om Sverige vore medlem i EMU. 

Hanteringen av olika valutor kräver att det finns en viss kompetens inom företaget. 
Kompetensen ska innefatta hantering av kursrisker och prissättning av egna tjänster eller 
varor i en annan valuta. Den större delen av respondenterna ansåg att de behövde en ökad 
kompetens för att handla med utlandet. De var inte lika övertygade om att denna kunskap 
krävdes om Sverige skulle vara med i EMU. I jämförelse mellan hur respondenterna upplever 
kursrisken idag med hur de tror att de skulle uppleva den, om Sverige var med i EMU, 
tenderar de till att se kursrisken som ett mindre problem om Sverige blev medlem i 
valutaunionen. Anledningen till att skillnaden inte är större kan bero på att respondenterna har 
störst utbyte med länder utanför EMU.  

Att analysera en ny marknad är en annan del av utlandshandeln. Om konkurrenternas priser 
står i olika valutor försvåras denna analys. Skillnaderna mellan de olika förutsättningarna, 
idag och EMU, visar bland respondenterna att även om Sverige skulle bli medlem i EMU 
medför konkurrensen samma upplevda hinder. Respondenternas åsikter kring kontrollen av 
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kundens betalningsförmåga skiljer sig inte mycket mellan idag- och EMU-påståendena. En 
anledning kan vara att det inte är priset som upplevs som hinder utan kvalitetssäkringen.  

Vid handel utomlands blir det ofta fler parter inblandade än endast köparen och säljaren. De 
varor som säljs skall levereras. Att kontrollera den som sköter leveransen i ett annat land kan 
upplevas som ett hinder när det gäller att få varorna levererade i tid eller att kontrollera 
kvaliteten hos leverantören och de kostnader som uppkommer för de olika lösningarna. 
Problemen uppfattas lika stora för respondenterna under de olika förutsättningarna, idag och 
EMU. Den enda tendens som går att urskilja är att problematiken kring olika logistiklösningar 
blir mer samlat osäker vid ett möjligt medlemskap i EMU än åsikterna som är mer utspridda 
över hela graderingen idag. 

Anpassningen till lagar och regler på en utländsk marknad kan innebära ökade kostnader för 
företaget. Respondenterna upplever att detta är ett hinder och skillnaden mellan idag- och 
EMU-förutsättningen är liten. Den skillnad som går att urskilja är att under förutsättningen 
idag, lutar respondenterna mer åt att lagarna och reglerna är ett stort hinder. Under 
förutsättningen EMU, ser fortfarande respondenterna det som ett hinder men inte lika stort. 
Anledningen till detta kan vara att respondenterna fortfarande anser att de behöver utvidga sin 
interna kompetens kring handelsrättigheterna.  

Att språket och kulturen upplevs som ett större hinder än de övriga påståendena blir tydligt i 
respondenternas svar. Att ett medlemskap i EMU skulle underlätta dessa hinder verkar inte 
troligt för respondenterna, tendensen är snarare att dessa hinder upplevs större vid ett 
medlemskap. Anledningen till att det upplevs värre kan vara att detta var de sista frågorna i 
enkäten och respondenterna inte orkade fundera igenom sina åsikter lika noggrant som när 
denne svarade på påstående under den första förutsättningen. Varför det annars skulle 
upplevas värre kan inte den teoretiska referensramen svara på, utan det får andra studier 
utforska. 

7.3 Analys av hypotesprövning 

Från resultatet av regressionsanalysen fanns i båda fallen ett svagt negativt samband mellan 
variablerna ”upplevt motstånd” och ”erfarenhet”. Det första testet gjordes under 
förutsättningen att Sverige, precis som idag, står utanför EMU. Regressionskoefficienten 
βIDAG beräknades till – 0,004. Det betyder att när erfarenheten hos beslutsfattaren ökar med en 
enhet minskas det upplevda motståndet med 0,004 enheter. Sambandet tenderar att vara 
negativt även vid beräkning av regressionskoefficienten βEMU = - 0,003.  

De två regressionskoefficienterna skiljer sig åt, även om det är en liten skillnad kan en svag 
tendens till att de två variablerna har ett samband idag utläsas.   

Det svaga resultatet beror på det lilla urvalet. Urvalsgruppen är homogen men eftersom 
svarsfrekvensen endast blev 7 %, vilket motsvara 21 individer, blev möjligheten att utreda 
extremvärden, som påverkar resultatet, liten.  

Hypotesprövningen gav ingen signifikans på 5 % - nivån, så resultaten från undersökningen 
antas vara slumpartade. Däremot kan det fortfarande i regressionskoefficienterna synas en 
tendens av negativitet. Detta betyder att det inte går att förkasta nollhypotesen om att 
variablerna upplevt motstånd och erfarenhet är oberoende varandra. De olika 
förutsättningarna anger ett liknande samband, men en viss skillnad finns.  
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8 SLUTSATS 

Utlandshandel gynnar småföretagen i Sverige. Trots detta är det många småföretag som inte 
har som syfte att verka på en vidare marknad än den lokala. EMU är ett samarbete som visat 
sig främja export och import. EMU har under sin livslängd haft en positiv inverkan på 
handeln inom EMU- området.  

Under studiens gång har många indikationer visats som tyder på att det inte är valutan som 
anses vara problemet vid utlandshandel, utan snarare det geografiska läget. Kultur och 
lättillgängliga marknader värderas högre. Vid kartläggning av vilka länder som ansågs vara 
intressanta för export eller import var det grannländer som hamnade längst upp på listan. 
Resultaten antyder att om Danmark, Norge och Storbritannien skulle ansluta sig till unionen 
skulle Sverige gynnas av en gemensam valuta, men att valutan inte är det som avgör vilket 
land företaget handlar med.  

8.1 Hypotesen 

Denna studie har identifierat två variabler som är viktiga för småföretags utlandshandel. 
Dessa två variabler är; beslutsfattarens erfarenheter och beslutsfattarens upplevda motstånd 
vid utlandshandel. För att utreda sambandet mellan dessa två variabler togs 
känslighetsmodellen fram och genom en regressionsanalys kunde följande hypotes testas:  

H0 Företagets upplevda motstånd, till utlandshandel, är oberoende av erfarenheten inom 
företaget, då det verkar inom en valutaunion. 

Regressionsanalysen utfördes två gånger. Det första testet gjordes utifrån att Sverige inte är 
med i EMU. Resultatet visade ett svagt negativt samband. Regressionsanalysen upprepades, 
men denna gång analyserades sambandet mellan de två variablerna om Sverige hade varit 
medlem i EMU. Resultatet visade på liknade tendenser som i första testet, ett svagt negativt 
samband.  

Hypotesprövningen gav ej något signifikant resultat på 5 % - nivån. Därför kan det inte 
statistiskt säkerställas att företagets upplevda motstånd till utlandshandel, är beroende av 
erfarenheten inom företaget. 

Eftersom regressionsanalysen inte gav några signifikanta resultat går det inte att dra några 
slutsatser om det upplevda motståndet skulle minska om Sverige var ett medlemsland i EMU. 
Däremot går det att se tendenser på att det upplevda motståndet till utlandshandel blir mindre 
när Sverige antas vara en del av EMU- området. 

8.2 Diskussion 

Känslighetsmodellen som tagits fram och använts i studien har varit ett verktyg för att 
analysera resultatet från respondentgruppen. Ur modellen kunde en regressionslinje för 
vardera förutsättningen, idag och EMU, tas fram. Linjen jämförde sambandet mellan de olika 
variablerna erfarenhet och upplevt motstånd. De båda regressionslinjerna jämfördes sedan i 
sin tur för att se om styrkan i sambandet förändrades under de olika förutsättningarna. 
Modellen har gett tydliga svar för sambanden, men problematiken har funnits i mätverktygen 
för variablerna erfarenhet och upplevt motstånd. Utifrån den teoretiska referensramen har vi 
arbetat fram olika egenskaper som fått representera variablerna. Dessa egenskaper har sedan 
vägt olika tungt i framtagandet av de gradtal som sedan tagits fram för varje variabel hos 
respondenten. Författarnas egna tolkningar av teorin har här påverkat resultatet och är en 
anledning till att slutsatserna till studien ska anses vara tolkningar och vägledande information 
om resultatet. 
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Den andra anledningen till att slutsatserna endast kan anses vägledande och inte har kunnat 
bekräftas genom statistisk signifikans är den låga svarsfrekvensen. Med en låg svarsfrekvens 
riskerar studien att endast få med en viss social tillhörighet i urvalet som kan ge resultatet en 
snedfördelning. Vid ett nytt urval är det möjligt att resultatet skulle bli ett annat, då en annan 
typ av respondenter får chans att svara på frågorna. En trolig anledning till den låga 
svarsfrekvensen är att författarna inte fick möjlighet att kontakta företagen i urvalsgruppen 
personligen, utan fann vägar till urvalet via olika länkpersoner.  

Studien bygger på en jämförelse mellan en ”upplevelsen-idag-fråga” och en ”hypotetisk 
framtids-fråga” till urvalsgruppen. Att dra slutsatser från den hypotetiska frågan får anses vara 
antaganden över hur urvalsgruppen tror de skulle uppleva situationen. Författarna har med 
anledning av detta valt att vara försiktiga i sina slutsatser och hänvisar istället till tendenser 
och trender. Anledningen till att denna metod användes för studien var att författarna inte ville 
involvera olika bakomliggande faktorer. En urvalsgrupp i ett annat land hade haft en annan 
kulturell bakgrund och resonerat på ett annat sätt än vad den svenska urvalsgruppen gjort. För 
studiens resultat var det centralt att studera enbart svenska småföretag och inte jämföra dessa 
med andra länder. 

8.3 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att testa känslighetsmodellen på ett större urval för att kontrollera 
modellens giltighet. Resultatet tyder på att det finns olika trender inom de olika 
erfarenhetsstegen och detta kräver vidare studier. Vid fortsatt undersökning borde även 
respondenterna delas in i olika sociala grupper, för att säkerställa att åsikterna är 
gemensamma över grupptillhörigheten.  

I denna undersökning har valutahindret studerats. Förslag på andra hinder som skulle vara 
intressant att studera kring småföretagens utlandshandel, vore de kulturella och geografiska. 
Även beslutsfattarens målsättning är ett hinder att undersöka vidare. 
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BILAGA 1  

Definitioner 

EMU:  Valutaunion inom Europa. Flera länder med samma valuta och en 
gemensam riksbank. Följande länder är medlemmar: Belgien, Cypern, 
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. 

Småföretag: Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) är ett litet företag ett företag med 
1-49 anställda, en balansomslutning på högst 25 miljoner och en 
nettoomsättning på mindre än 50 miljoner under de senaste två åren. Om 
endast en av ovanstående uppfylls anses företaget vara ett stort företag. 

Utbyte: Information har bytts mellan olika företag, behöver inte innebära att 
pengar har bytt ägare. 

Utlandshandel: Varor eller tjänster har köpts eller sålts till ett företag utanför Sveriges 
gränser. 

Valutatransaktion: Handel har skett i olika valutor och växelkurser har påverkat priset. 
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BILAGA 2 

Enkätundersökningen i dess helhet: 

Hej! 

Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Örebro Universitet som nu 
under våren skriver en uppsats i företagsekonomi. Uppsatsen har för 
avsikt att undersöka om Sveriges utanförskap i EMU hämmar små 
företag att ta sig ut på den Europeiska marknaden. 

Många av frågorna är av samma karaktär, sett ur två olika perspektiv. 
Detta är med avsikt och vi vill be Dig att ändå svara på alla frågor. Vi 
vill även be Dig att svara så sanningsenligt som möjligt då detta är 
viktigt för att få så korrekt information som möjligt att grunda vår 
uppsats på. 

Undersökningen är anonym i alla avseenden, Du behöver alltså inte 
lämna ditt namn eller några andra personuppgifter. Ingen kommer att få 
veta vem det är som har svarat vad utan det är endast den information 
som enkäten lyfter fram som beaktas. Några av frågorna är av personlig 
karaktär och den informationen kommer endast att användas till att förstå 
din bakgrund som beslutsfattare. Undersökningen är också helt frivillig, 
det är helt upp till Dig om Du vill medverka eller inte. Tänk på att dina 
svar är värdefulla och vi är tacksamma för din medverkan! 

Enkäten tar ca 5-10 minuter. Vi vore tacksamma om Du svarat på 
frågorna senast fredagen den 30/4. 

För Dig som vill kommer undersökningen att finnas att ta del av (fyll i 
din e-postadress på sista sidan av enkäten). Om Du har några frågor 
angående enkäten är Du välkomna att kontakta oss 
havefjall.westberg@hotmail.se. Tack för Din tid! 

Vänlig hälsning 

Josefin Westberg och Malin Havefjäll 

Handledare: Eva Gyllenstrand, Universitetsadjunkt 

 

Kryssa i ditt svarsalternativ! 

1. Har Ni mindre än 50 anställda på Ert företag? 

  Ja  Nej 

2. Har Era tillgångar varit värderade i bokslutet till mindre än 25 miljoner kronor de senaste 
två åren? 

  Ja  Nej 

3. Har Er nettoomsättning varit mindre än 50 miljoner kronor de senaste två åren? 

  Ja  Nej 

4. Vilket år startades företaget? 
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5. Ingår Ert företag i en koncern? 

  Ja  Nej 

6. Har Ni någon form av utbyte med andra länder? 

  Ja  Nej (forts. till fråga 11) 

7. Vilka länder? 

 

8. Innebär utbytet någon valutatransaktion? 

  Ja  Nej 

9. Har ditt företag ett intresse av att på lång sikt börja handla eller utöka handeln med 
företag/kunder utomlands? 

 Ja  Nej  

Om nej, varför är Ni inte intresserade? 

 

10. Vilka fyra länder skulle vara intressantast för handel i ditt företag? 

 

11. Vad har Ni för målsättning i företaget? 

 

12. Har Du någon form av ekonomisk utbildning? 

 Gymnasienivå  Folkhögskola  Universitet  Kurser  Internutbildning 

 Självlärd  Annat______________________ 

13. Har Du tidigare erfarenhet av export eller import? 

 Ja  Nej 

14. Är Du född i ett annat land än Sverige? 

  Ja  Nej 

15. Talar Du fler språk än svenska flytande? 

 Ja  Nej 

16. Hur resvan anser Du att Du är? (1 mycket liten resvana, 4 mycket stor)  

         

 1 2 3 4  

17. Markera i vilken utsträckning Du instämmer i följande påståenden. (0 instämmer inte, 5 
instämmer helt.) 

 0 1 2 3 4 5 

Export/import av varor och tjänster medför att företaget 
utsätter sig för stora kursrisker 
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Utlandsetablering leder till svårigheter att prissätta den egna 
varan i annan valuta. 

      

Utlandsetablering innebär omorganisation och ökade 
kompetenskrav i företaget. 

      

Internationell handel leder till svårigheter att kontrollera 
kundens betalningsförmåga. 

      

Analys av konkurrensen på en utländsk marknad blir mer 
komplicerad. 

      

Internationell handel leder till svårigheter att bedöma 
leverantörens förmåga att leverera varor i tid. 

      

Internationell handel leder till svårigheter att bedöma 
leverantörens förmåga att leverera varor i gott skick. 

      

Import/export med Europa bidrar till större problematik kring 
logistiklösningar. 

      

Anpassning till lagar och regler på den utländska marknaden 
innebär ökade kostnader för företaget. 

      

Avtal med icke svenskspråkiga företag blir svårare att förstå 
pga språkproblem. 

      

En ny affärskultur gör att det blir svårare att sluta avtal.       

 

18. Sverige röstade i valet 2003 nej till den gemensamma valutan Euron och valutasamarbetet 
EMU. I dag är följande länder medlemmar i EMU: Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, 
Spanien, Tyskland och Österrike. 

 Vi förutsätter nu att Sverige är med i EMU och har den gemensamma valutan Euro. Hur 
skulle Du då bedöma följande påståenden? (0 håller inte med, 5 håller med) 

 0 1 2 3 4 5 

Export/import av varor och tjänster medför att företaget 
utsätter sig för stora kursrisker 

      

Utlandsetablering leder till svårigheter att prissätta den egna 
varan i annan valuta. 

      

Utlandsetablering innebär omorganisation och ökade 
kompetenskrav i företaget. 

      

Internationell handel leder till svårigheter att kontrollera       
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kundens betalningsförmåga. 

Analys av konkurrensen på en utländsk marknad blir mer 
komplicerad. 

      

Internationell handel leder till svårigheter att bedöma 
leverantörens förmåga att leverera varor i tid. 

      

Internationell handel leder till svårigheter att bedöma 
leverantörens förmåga att leverera varor i gott skick. 

      

Import/export med Europa bidrar till större problematik kring 
logistiklösningar. 

      

Anpassning till lagar och regler på den utländska marknaden 
innebär ökade kostnader för företaget. 

      

Avtal med icke svenskspråkiga företag blir svårare att förstå 
pga språkproblem. 

      

En ny affärskultur gör att det blir svårare att sluta avtal.       

 

Frivillig e-postadress 

19. Om Du önskar ta del av undersökningens resultat ber vi Dig fylla i din e-postadress här 
nedan. Den kommer inte att kopplas samman med dina svar här ovan. 

 ________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

Vi, Malin och Josefin, är väldigt tacksamma för att Du tagit Dig tid och svarat på våra frågor. 
Dina synpunkter och åsikter är viktiga i vårt fortsatta arbete. 



Utlandshandel för Svenska småföretag - med eller utan euro   Bilaga 3 

 

     

BILAGA 3 

Förklaring till frågorna i enkäten 

Kontrollfrågor 

De 3 första frågorna i enkäten är kontrollfrågor för att säkerställa att respondenten driver ett 
litet företag, utifrån vår definition. 

Kodnyckel 

Fråga Poäng    

Företagets startår 1 p per år    

Koncern JA= 10 Nej= 0   

Utbyte med andra länder Ja =5 Nej= 0   

Valutatransaktion Ja = 1 Nej= -1   

Intresse för 
utlandshandel Ja = 3 Nej= 0   

Ekonomisk utbildning Gymnasium = 2 Folkhögskola= 4 Universitet = 6 Kurser =3 

 Internutbildning = 6 Självlärd= 2 Annat, högre= 10, lägre= 2 

Erfarenhet, export/import Ja = 7 Nej= 0   

Svenskfödd Ja = 0 Nej= 5   

Flerspråkig Ja = 6 Nej= 0   

Resvan Mycket liten=0 Liten=2 Stor=4 Mycket stor=6 
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Håller med 
fullständigt =5   
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BILAGA 4 

Diagram med olika fördelningar 
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Kompetens i företaget
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Affärskultur
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