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Abstract 
 
International expansion has long been associated with a positive trend that 
many companies, regardless of industry, choosing to realize mainly to 
expand its market share and hence its profitability. Various theories 
describe differentiated strategies to promote corporate expansion. Either 
they shall be financed by internal funds, or balancing equity with debt, or 
only increase leverage in order to achieve the desired results. This study 
focuses on the Swedish fashion market and its degree of 
internationalization. The purpose is to attempt to discern whether there 
exists a correlation between the degree of internationalization and its 
financial performance. 
 
The study was based on a quantitative approach where secondary data was 
collected so that we then would be able to perform regression calculations. 
The hundred largest fashion companies (that is those with the highest 
turnover) with Swedish seat was selected as examination items. Key 
figures and differentiated characteristics of the various firms were 
collected to thus be able to perform further calculations with a focus on 
capital structure. 
 
The survey has through the analysis been able to identify different 
approaches within the main problem. There is no correlation between the 
degree of internationalization and its profitability, but it is possible with 
the help of an analysis of corporate capital structure to discern a higher 
profitability of the fastest growing companies. However, there was no 
significant association between the degree of internationalization of 
fashion companies and their investigated capital structure containing key 
figures. 

 
Keywords: Internationalization, viability, characteristics, 
internationalization strategies, financial posts, fashion industry. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sammanfattning 
 
Internationell expansion har länge förknippats med en positiv utveckling 
som många företag, oavsett bransch, väljer att realisera, detta främst för att 
utöka företagets marknadsandelar och därmed också dess lönsamhet. Olika 
teorier beskriver differentierade strategier som skall gynna företagens 
expansion. Antingen skall de finansieras av interna medel, eller balansera 
eget kapital med skulder, eller endast öka skuldsättningsgraden för att på 
så vis uppnå önskade resultat.  
 
Denna studie lägger fokus på den svenska modemarknaden och dess grad 
av internationalisering. Syftet är att försöka urskilja ett samband mellan 
företagens grad av internationalisering och dess finansiella resultat. 
 
Studien har utgått från en kvantitativ ansats där sekundärdata samlats in 
för att sedan kunna utföra regressionsberäkningar. De hundra största 
modeföretagen (det vill säga de med högst omsättning) med svenskt säte 
var de utvalda undersökningsobjekten. Nyckeltal samt differentierade 
karaktärsdrag hos de olika företagen samlades in för att på så vis kunna 
utföra vidare beräkningar med fokus på kapitalstruktur. 
 
Undersökningen har med hjälp av analysen kunnat urskilja olika 
infallsvinklar inom det huvudsakliga problemet. Det finns inget samband 
mellan företagens internationaliseringsgrad och dess lönsamhet, dock går 
det med hjälp av en analys av företagens kapitalstruktur att urskilja en 
högre lönsamhet hos de mest expansiva företagen. I stort fanns dock inget 
signifikant samband mellan graden av internationalisering hos 
modeföretagen och deras undersökta kapitalstruktur med innehållande 
nyckeltal. 
 
Nyckelord: Internationalisering, lönsamhet, karaktärsdrag, 
internationaliseringsstrategier, finansiella poster, modebranschen. 
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1.0 Introduktion	  
Introduktionskapitlet ger läsaren en inblick i ämnet internationalisering, 
samt delger varför många företag utför en internationell expansion. 
Avsnittet beskriver även varför detaljhandeln är en bransch värd att 
undersöka, samt varför denna studie valt att avgränsa sig till 
modeindustrin. Avslutningsvis går studien djupare in på vad det faktiska 
problemet är samt uppsatsens syfte. 
 
1.1	  Problembakgrund	  
Foreign direct investments (FDI) är en av de internationaliseringsmetoder 
som kommit att bidra mest till den globaliserade- samt integrerade värld vi 
lever i idag. Strategin beskriver bland annat hur företag expanderar sin 
verksamhet internationellt med fysisk närvaro (till exempel via butiker). 
Företag kan också välja att gå samman eller köpa upp ett annat företag 
som verkar på den internationella marknaden för att på så vis expandera 
både med befintliga produkter och tjänster eller för att utveckla något nytt 
för en tidigare outforskad marknad. Merger and acquisition (M&A) har 
kommit att bli en vanlig expansionsstrategi inom FDI som tillåter 
företagen att verka på en internationell marknad genom att gå samman 
med befintliga företag eller också köpa upp företagen på den inriktade 
expansionsmarknaden (Chirilă-Donciu, 2013). Inom M&A beskrivs en så 
kallad diversifiering, det vill säga huruvida företag kan eliminera risk med 
hjälp av att fördela och sprida ut verksamheten. Strategin nämner två olika 
typer av risker, de osystematiska- kontra de systematiska riskerna. De 
osystematiska innefattar de risker som går att minimera med hjälp av just 
diversifiering. Ämnet beskriver hur fusioner av företag bland annat kan 
komma att innebära kostnadsfördelar samt eliminering av konkurrerande 
verksamhet. I kontrast till detta beskriver istället den systematiska risken 
de tillfällen en diversifiering via fusioner inte kommer att reducera 
osäkerheten, det vill säga den risk som drabbar alla företag på marknaden, 
till exempel ett lands ekonomiska kris (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, 
Jordan, 2013). Diversifiering går även att diskuteras i samband med 
företagens internationalisering. Att expandera verksamheten till andra 
länder kan komma att minimera den systematiska risken hos företagen 
eftersom olika länder påverkas olika mycket av omgärdande faktorer, det 
vill säga en ekonomisk kris i ett land behöver inte innebära internationell 
påverkan. Scenariot kan dock inte garantera att liknande situationer inte 
uppstår i expansionsländerna. Den osystematiska risken kan möjligtvis 
reduceras bland annat med hjälp av ökad konkurrenskraft (via ökad 
tillgänglighet) som således kan komma att öka företagens försäljning.  
 

Den tilltagande inhemska konkurrensen, som uppstått i samband med 
bland annat EU:s mer integrerade marknader, har varit en av många 
bidragande faktorer till många företags internationalisering (Lopez & Fan, 
2009). Detta har inneburit att fler företag tagit 
internationaliseringsstrategier, det vill säga i vilket omfång expansionen 
skall ske, i beaktning redan i begynnelsen av verksamheten för att på så vis 
försöka undvika inhemsk påverkan och istället sprida ut verksamheten, 
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således också konkurrens och risk. Denna påstådda fördel kan dock 
diskuteras ur en differentierad synvinkel då konkurrens och risk faktiskt 
kan komma att öka i samband med en internationell expansion med tanke 
på den tilltagande andelen aktörer som företagen nu måste ta hänsyn till. 
Internationalisering är dock mer komplex än beskriven då det fortfarande 
existerar företag som endast opererar på den nationella marknaden av 
många olika anledningar. Detta tillåter en därmed att ifrågasätta huruvida 
internationaliseringen faktiskt är en framgångsfaktor för företag (Mollá-
Descals, Frasquet-Deltoro & Ruiz-Molina, 2011). Faktum är att många 
studier har kunnat konstatera att internationalisering i själva verket kan 
innebära företagens nederlag. I de fall expansionen inte genererat de 
intäkter företagen förväntat blir istället resultatet höga kapitalutlägg som i 
sin tur påverkar deras ekonomiska situation negativt. Processen kan i 
slutändan komma att tvinga företagen bort från den önskade 
expansionsmarknaden samt även försätta dem i konkurs. 
Internationaliseringen har i dessa fall resulterat i mer skada än nytta för 
företagen (Burt, Dawson & Sparks, 2003, 2004, Burt, Mellahi, Jackson & 
Sparks, 2002, Gandolfi & Strach, 2009). 
 
Sverige är ett land som i allra högsta grad är beroende av 
internationaliserande auktioner. För att kunna generera tillväxt både för 
landets ekonomi samt för företagen krävs det att en internationell 
expansion realiseras, detta på grund av Sveriges annars begränsade 
inhemska marknad. För att kunna möta efterfrågan på de internationella 
marknaderna väljer därför många företag att bredda sina verksamheter, 
framförallt är det de länder med förhållandevis små hemmamarknader som 
är exportberoende i högre grad. Internationaliseringen bidrar till 
skalfördelar inom produktionen vilket således leder till 
verksamhetseffektivisering. Länder och företag blir även bättre rustade för 
framtida konkurrenspåtryckningar, detta eftersom att internationaliseringen 
bidrar till ökad kunskap bland annat om andra länders kulturella 
omgivning. Även om Sverige anses ha en förhållandevis liten 
hemmamarknad så räknas de trots allt till ett av världens mest 
konkurrenskraftiga länder, detta eftersom den inhemska efterfrågan är hög 
vilket blivit ett resultat av landets kontinuerliga satsningar på bland annat 
företagande. Sverige är med andra ord ett land som lyckats stimulera 
efterfrågan på den nationella marknaden, men måste ständigt arbeta med 
att expandera verksamheter internationellt, detta bland annat för att stärka 
landets ekonomiska situation (Lugnet & Jedeskog, 2012). 
 
Detaljhandeln, som denna studie avser att undersöka, kännetecknas av dess 
handel med varor och tjänster som påverkas likt de flesta andra marknader 
av externa faktorer såsom bland annat rådande samhällsklimat, 
ekonomiska påtryckningar tillika ökad konkurrens från befintliga- samt 
nya aktörer. Utöver dessa risker att hantera är också denna industri, i allra 
högsta grad, helt beroende av konsumtion, det vill säga konsumenternas 
köpkraft. Försäljningen är ofta den avgörande faktorn som möjliggör 
vidare verksamhetsutveckling och är därmed också det mest centrala för 
företagen att bearbeta. Med utgångspunkt i Porters fem konkurrenskrafter 
(Porter, 2008) kan det eventuellt avgöras hur mer nischade marknader bör 
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klara sig i oroliga tider. En industri inom detaljhandeln är modebranschen, 
vars lönsamhet som så många andra industrier varierar beroende på 
kundernas konsumtionskraft. Det existerar dock inget substitut för kläder 
som produkt, det är istället en nödvändighet för människor. Med detta sagt 
förändras dock efterfrågan av vissa segment inom klädindustrin beroende 
på olika politiska-, ekonomiska- och sociala omständigheter. En 
omfattande ekonomisk kris begränsar landets köpkraft och befolkningen 
väljer istället att hårdare kontrollera privatekonomin, det vill säga spara 
sina pengar. I sådana scenarion väljer konsumenter många gånger att 
handla det något billigare alternativet som ersättning för den annars dyrare 
designen. Externa påtryckningar påverkar således modeföretagen på olika 
vis. Modebranschen är därför intressant att undersöka eftersom den skiljer 
sig från andra branscher inom detaljhandeln, till exempel matvaruhandeln. 
De är lika på så sätt att det inte existerar något substituerande, dock bör så 
tilläggas att konsumtion av mat tillhör det vardagliga behovet, medan 
klädkonsumtion kan begränsas till ett mer utspritt behov som därmed 
utesluter konsumtion på daglig basis. Modebranschen är således en något 
mer fluktuerande marknad inom detaljhandeln då behovet av dess 
produkter och tjänster inte är av lika hög relevans som till exempel 
matvaruindustrin.  
 
Varför företag väljer att expandera internationellt kan till en början tyckas 
självklart, eftersom internationalisering ofta förknippas med framgång. 
Dock kan expansionen, som tidigare beskrivits, bero på olika faktorer som 
i vissa fall tvingar företagen att utöka verksamheten. Tidigare forskning 
har utarbetats utifrån modebranschen med initialt utgångsläge på den 
spanska marknaden, som i sin tur har generaliserats till resterande Europa 
(Mollá-Descals, Frasquet-Deltoro & Ruiz-Molina, 2011). Studien kom 
fram till att internationalisering av modeverksamheter inte nödvändigtvis 
behöver resultera i en ökad lönsamhet för företagen. Frågan kvarstår dock 
huruvida det är möjligt att gruppera samman Europas länder till en 
homogen ensemble som reagerar lika på internationaliseringsfunktioner, 
med utgångspunkt i den spanska marknaden? Eftersom Sverige är ett 
mindre land i förhållande till Spanien, till exempel sett utifrån 
befolkningsmängd, yta och BNP, så skulle svenska modeföretag också 
kunna påverkas annorlunda av vidare internationell expansion. En viktig 
aspekt inom modebranschen är också skillnaden på dess arbete nationellt 
kontra internationellt. År 2012 omsatte till exempel svensk modeexport 
138 miljarder kronor, vilket motsvarar 60 procent av den svenska 
modeproduktionen. Den inhemska modemarknaden stod istället för 91 
miljarder kronor. Exporten ökade också snabbare mellan år 2011 och 
2012, med 11 procent, till skillnad från den inhemska marknaden som 
ökade med 10 procent. Med andra ord är svensk modeexport av enorm 
betydelse för industrins vidare utveckling (Nielsén & Sternö, 2014).  
 
Antingen gagnas således företagen av verksamheter endast tillägnat den 
nationella marknaden där de möjligtvis kan anses mer unika. I annat fall 
finns även hopp om avtagande konkurrenspåverkan i samband med en 
internationalisering. Detta innebär således att den kostsamma processen till 
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slut resulterar i positiva finansiella resultat för företagen, vilket högst 
troligen är att preferera. 
 
1.2	  Problemdiskussion 
Att definiera begreppet internationalisering är av högsta relevans för denna 
uppsats då termen är återkommande och utgör även den centrala 
utgångspunkten. Det beskriver huruvida företagets produkter och/eller 
tjänster finns tillgängliga för en mer omfattande kundgrupp än den till 
förfogande på en annars inhemsk marknad. Med andra ord tillåter 
internationaliseringen företagen att verka fysiskt i andra länder i form av 
butiker och hos återförsäljare, samt finnas tillgängliga på internet via 
hemsidor och webbutiker. Det existerar också differentierade 
internationaliseringsstrategier beroende på företagens vilja att verka i olika 
många länder. Med andra ord väljer vissa företag att realisera en mer 
expansiv internationell expansion, medan andra väljer att endast operera på 
den nationella marknaden.  
 
Kacker (1986) beskriver hur företagen påverkas av så kallade push- och 
pullfaktorer som gör att verksamheten mer eller mindre tvingas ut på den 
internationella marknaden. En pullfaktor kan bland annat innebära att den 
internationella marknaden efterfrågar de berörda produkterna, vilket i sin 
tur gör att företagen med största sannolikhet gagnas av en expansion då 
detta kommer att öka dess försäljning, med andra ord dras företagen till 
den internationella marknaden. Pushfaktorerna beskriver snarare hur den 
inhemska marknaden tvingar försäljningen ut på den internationella 
marknaden då efterfrågan i det egna landet stagnerar, bland annat på grund 
av ökad konkurrens. Resultatet av det ökade arbetet har således en negativ 
påverkan på företagens ekonomiska situation. 
 
Avsedd expansion ingår ofta i företagens affärsplanering, detta för att 
kunna förutspå framtidsutsikter och för att nå ytterligare profit via ökad 
försäljning. För modeföretag handlar det många gånger om att skapa en 
produkt med unik design och hög kvalitet som på så vis skall kunna 
konkurrera ut andra aktörer. En internationell expansion anses vara det 
naturliga steget efter att ha mättat efterfrågan på den inhemska marknaden 
(Wigley, Moore & Birtwistle, 2005). Trots alla givna fördelar med en 
internationell expansion är det likväl många företag som tycks omfamna 
den inhemska marknaden på grund av många olika anledningar. En 
expansion kräver tilltagande finansiering, det är med andra ord en mycket 
kostsam process. Utvecklingen kräver ofta vidare marknadsföring, 
ytterligare lokalkostnader samt tilltagande utgifter för den ökade 
produktionen.  
 
Även om finansieringen resulterar i önskade utfall, så måste också 
konsumenternas differentierade efterfråga diskuteras. Trots att en viss 
design fungerar i Sverige, betyder detta inte att liknande format välkomnas 
på den internationella marknaden. Mode och design har en tendens att 
kategoriseras efter befolkningens smak och stil, ett exempel är hur 
skandinavisk design ofta förknippas med minimalism och ett sparsamt 
användande av färg. Internationaliseringen behöver således inte 



INTERNATIONALISERINGSSTRATEGIER OCH FINANSIELLA RESULTAT 

 

 5 

automatiskt öka efterfrågan på företagens produkter då den inhemska 
konsumtionen inte alltid kan spegla den internationella kundens tycke. Det 
krävs med andra ord att efterfrågan för den unika designen inte stagnerar 
på den inhemska marknaden eftersom detta kan komma att kosta 
företagens finansiering av vidare produktion. De är alltså, i högre grad, 
beroende av konsumtionen för att kunna finansiera nästkommande 
kollektioner. 
 
Det finns, som tidigare beskrivits, både för- och nackdelar med 
internationalisering av mode och design, ändå förknippas det sällan med 
de negativa aspekterna. Genom att studera den internationella expansionen 
mer grundligt hjälper det oss att jämföra företagens 
internationaliseringsstrategier i förhållande till deras aktuella utveckling. 
Denna studie har delat in de olika strategierna i fyra olika 
tillvägagångssätt; expansiv-, medel-, marginell- eller obefintlig 
internationell expansion, som illustrerar företagens tillgänglighet runt om i 
världen. Uppsatsen kommer också ta hänsyn till olika karaktärsdrag som 
företagen kännetecknas av, däribland deras omsättning, vinstmarginal, 
soliditet, antal aktieägare, antal anställda, antal verksamma år, antal 
verksamma länder (fysiska- och internetbutiker), antal kontinenter 
företagen opererar på samt deras totala tillgångar. Intressant blir sedan att 
undersöka huruvida olika företag väljer att ta sig an expansionen med hjälp 
av differentierade metoder, till exempel väljer vissa klädföretag mer 
expansiva tillvägagångssätt än andra, frågan är dock om detta innebär 
högre lönsamhet för företaget?  
 
Samtidigt som vissa anser att internationaliseringen skall vara förknippad 
med lönsamhet så anser andra att expansionen endast utsätter dem för ökad 
konkurrens på en bredare marknad och resulterar därmed i en alldeles för 
kostsam process (Mollá-Descals, Frasquet-Deltoro & Ruiz-Molina, 2011). 
Går det att tyda hur företagen resonerar och på så vis avgöra vald strategi? 
Slutligen, är den valda strukturen att föredra i förhållande till alternativa 
tillvägagångssätt? 
 
1.3	  	  Problemformulering 
Existerar det ett samband mellan modeföretagens lönsamhet och graden av 
internationalisering? 
·     Är det möjligt att urskilja en skillnad mellan identifierade 
internationaliseringsstrategier i förhållande till företagens eventuellt olika 
karaktärsdrag? 
 
1.4	  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det existerar ett samband 
mellan graden av internationalisering och finansiella resultat. 
 
1.5	  Avgränsning 
Undersökningen begränsas till företag verksamma inom modebranschen, 
där inkluderat kläder samt accessoarer. Vidare begränsas uppsatsen enbart 
till aktiebolag med svenskt säte, detta eftersom de står inför liknande 
utmaningar och hinder vid en eventuell internationalisering.
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2.0	  Metod 
I metodavsnittet får läsaren en djupare inblick i vilka tillvägagångssätt 
denna uppsats valt att använda. Här beskrivs även vilken ansats studien 
har valt samt vilka statistiska metoder som kommit att bli undersökningens 
verktyg. Avslutningsvis beskrivs här hur segmenteringen av de olika 
företagen har genomförts och varför de har hamnat i utvalda segment. 
 
2.1	  Vetenskaplig	  utgångspunkt	   
Denna uppsats ämnar undersöka hur olika egenskaper och karaktärsdrag 
företag besitter korrelerar med företagens internationaliseringsstrategier. 
Företagen delades till en början upp i olika segment utifrån fyra utvalda 
faktorer för att på så sätt urskilja olika typer av 
internationaliseringsstrategier. Vid segmenteringen togs hänsyn till 
företagens grad av internationalisering vilket mättes i form av antal 
verksamhetsländer. Antal verksamhetsländer representerade graden av 
internationalisering och därmed företagens internationaliseringsstrategier 
då detta visar på hur stor internationell spridning företagen har. Segmenten 
utvärderades sedan i förhållande till utvalda egenskaper och karaktärsdrag, 
med andra ord krävdes insikt i företagens finansiella rapporter och annan 
relevant företagsinformation. 
 
Uppsatsen har utgått från ett deduktivt synsätt, det vill säga den utgår från 
ett teoretiskt underlag som efter empiriska studier resulterar i möjliga 
slutsatser som sedan analyseras i kombination med vald teoretisk 
utgångspunkt. Mer ingående härleds således en hypotes eller ett problem 
med initialläge i teorin, därefter utformas en anpassad 
undersökningsdesign samt huruvida operationaliseringen skall komma att 
se ut. Därnäst skall val av plats-, urval- samt undersökningsverktyg göras 
för att därefter kunna initiera empiriinsamlingen. Till sist analyseras 
utfallen samt jämförs med tidigare forskningsteorier, för att se huruvida 
dessa är applicerbara på den insamlade empirin (Bryman & Bell, 2005). 
 
Undersökningen har ett positivistiskt perspektiv eftersom den insamlade 
empirin mättes och prövades i förhållande till varandra. Det vill säga 
företagens olika egenskaper och karaktärsdrag segmenterades, 
analyserades och jämfördes, därför utesluts ett hermeneutiskt synsätt. 
Uppsatsen utgår från tidigare forskningsteorier samt försöker finna ett 
samband mellan dessa och studiens problemformulering, därmed är ett 
kvantitativt tillvägagångssätt att föredra. Metoden arbetar med att försöka 
formulera generella frågeställningar till skillnad från den kvalitativa 
metoden som ofta inriktar sig mot ett snävare problem. 
 
Studien valde att undersöka senast bokförda år (2012), då undersökningen 
enbart hanterar sekundärdata, det vill säga data som samlats in av företag 
som en del av deras reguljära verksamhet. Fördelen med att använda sig av 
sekundärdata är dels tidsaspekten, vilket innebär att mer tid kan ägnas åt 
att analysera resultat, samt hög kvalitet på den sekundära empirin vilket är 
mycket mer centralt för ett mer reliabelt resultat. Studien utgick till en 
börjar från den tidigare nämnda studien utförd på Spaniens modemarknad, 
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då inga önskvärda resultat formades så utvecklades denna studie vidare för 
att kunna appliceras bättre på den Svenska marknaden. 
 
2.2	  Ansats 
Världsmarknaden för handel och inträdesbarriärer blir med tiden alltmer 
jämlik, något stora internationella institutioner, som till exempel World 
Trade Organisation (WTO) med sina 159 medlemsländer, arbetar hårt för 
(www.wto.org). Framförallt i Europa, efter ett långt samarbete mellan 
medlemsländer inom den Europeiska unionen, har det byggts upp liknande 
karaktär och egenskaper hos företag på den Europeiska marknaden 
(www.europa.eu). Svenska återförsäljare och modeföretag delar, på grund 
av detta karaktärsdrag, egenskaper och utmaningar med många företag i 
andra Europeiska länder som agerar på modemarknaden. Företagen delar 
inom den Europeiska unionen både handelshinder och inträdesbarriärer 
vilket innebär att internationaliseringsmönster och strategier är liknande 
inom Europas gränser. 
 
Stora förändringar har skett inom modebranschen under de senaste 20 
åren. Kunderna är idag mer mode- och socialt medvetna och ställer därför 
högre krav på produkternas kvalitet, trend och modegrad. Detta är något 
som påverkar hela marknaden och framförallt företag som valt att 
expandera internationellt. De träder med andra ord in i ett nytt land med en 
annan kulturell prägel som innebär att kollektionerna således måste 
anpassas snabbt efter detta lands kunder och deras krav (Bhardwaj & 
Fairhurst, 2010). Svenska modeföretag och deras förutsättningar kan 
således generaliseras till andra Europeiska länders företag då dessa står 
inför liknade hinder och utmaningar vid inträde på nya marknader. 
 
Uppsatsen har undersökt och behandlat sekundärdata baserat på utvalda 
svenska modeföretag för att på så vis urskilja olika karaktärsdrag och 
internationaliseringsstrategier hos dem. Större delen av insamlad data 
hämtades från Orbis (www.orbis.com), en databas som täcker 30 miljoner 
europeiska bolag med finansiell data, bolagsrapporter, analyser samt 
nyhetsinformation. Från Orbis databas valdes de hundra största svenska 
modeföretagen ut, där storleken mättes utifrån omsättning år 2012 vilket 
även är det observerade året i undersökningen. Kravet var att tillgänglig 
information fanns angående: 
 
- Antal anställda,  
- Omsättning,  
- Tillgångar i företaget,  
- Vinstmarginal,  
- Ålder på företaget,  
- Svenskt säte. 

Utifrån tidigare nämnd information plockades fyra företag bort, det vill 
säga de som inte uppnått de angivna kraven, vilket resulterade i att 96 
företag återstod. Av dessa företag är 2 koncerner som gemensamt omfattar 
4 helägda dotterbolag som finns med på listan av de hundra utvalda 
bolagen. En intressant vinkel i undersökningen är att se till hur de olika 
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dotterbolagens internationalisering speglar koncernens 
internationaliseringsstrategier och även hur dessa dotterbolag skiljer sig åt 
i processen. H&M-koncernen till exempel motsvarar gemensamt 8 procent 
av den totala omsättningen i undersökningen, det kan därmed vara 
lämpligt att undersöka hur de gemensamma kostnader är fördelade inom 
denna koncern? En analys på kedjenivå kommer möjliggöra en 
identifiering av internationaliseringsstrategier hos de olika 
detaljhandelskedjorna. Det skulle sedan vara intressant att se till hur olika 
bolag i samma koncern därefter klassificeras och segmenteras utifrån dess 
strategier.  
 
För att fånga upp företagens internationaliseringsgrad togs information 
fram via företagens hemsidor angående hur många länder de är verksamma 
i, antal länder internetbaserade butiker levererar produkter till samt hur 
många kontinenter företagen var verksamma på. Denna information 
konfirmerades sedan av företagen via telefon och mail. 
 

Tabell 2. 1 - Översiktlig bild av tillvägagångssätt inom metodavsnitt. 
 

Ståndpunkt Modeåterförsäljare: Vuxen- och 
barnkläder, 
underkläder, skor & accessoarer 

Geografiskt 
tillämpningsområde 

Sverige 

Analysenhet Butikskedja 

Urvalsstorlek Hundra största modeföretagen 

Datakällor Orbis 

Statistiska tekniker Beskrivande analys (deskriptiv) 
Beredskapstabeller 
AID- CHAID 
ANOVA (variansanalys) 
 

Statistisk programvara SPSS, Microsoft Excel 
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2.3	  Statistisk	  analys	  
Utifrån insamlad data utfördes sedan en Automatic Interaction Detection 
(AID), i beaktande av internationalisering hos de olika företagen vilket 
beräknades utifrån hur många länder företagen var verksamma i. 
Internationaliseringen utgjorde nyckelvariabeln i segmenteringsprocessen 
och karaktärsdrag för företagen agerade förklarande variabler. 
 
AID är en icke-parametrisk analys som främst baseras på rangordningar 
och medianer. Då materialet reviderades i undersökningen användes AID 
för att urskilja relationen mellan en beroende och flera oberoende variabler 
som agerade sekventiellt genom en variansanalys (ANOVA). Genom varje 
steg av AID identifierades den oberoende variabel som med hög grad 
bidrog och därmed förklarade föränderligheten i den beroende variabeln 
(Kass, 1980). 
 
Chi2-AID-tekniken (CHAID) användes för att dela upp datan i exklusivt 
fullständiga segment som sedan analyserades och jämfördes i en statistisk 
Chi2-analys. CHAID användes i studien för att kunna urskilja olika 
karaktärsdrag hos företagen baserat på deras 
internationaliseringsstrategier. Analysen tillhandahöll genom detta 
heterogena segment som signifikant avvek från varandra då det gällde 
beroende och oberoende variabler som hanterats i AID samt andra 
variabler som kan vara signifikanta för studien. Som beroende variabel 
användes genomgående antal verksamma länder. Den första 
segmenteringen genomfördes med oberoende variabeln totala tillgångar 
för att kunna urskilja två segment. Vidare valdes det större segmentet ut 
för att i sin tur delas upp i tre mindre segment utifrån fyra olika oberoende 
variabler; antal verksamma kontinenter, omsättning, vinstmarginal och 
soliditet, vilket resulterat i totalt tolv segment.  
 
Till en början i modellerna delades segmenten upp i node noll till och med 
fem. Node noll, ett och två påverkas inte av de oberoende variablerna och 
förändrades därmed inte genom studien. Vidare fanns sedan tre olika 
nodes; node tre till och med node fem som förändras beroende på påverkan 
av de olika oberoende variablerna. Node noll och ett hanterades inte vidare 
i en analys, på grund av detta nämndes därför node två till och med fem 
om till segment ett till och med fyra, en mer överskådlig bild av 
segmenteringsprocessen och benämningen presenteras nedan: 
 
Node noll - Hanterades ej vidare. 
Node ett - Delades upp i vidare segment men hanterades ej vidare enskilt. 
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Tabell 2. 2 - Antal kontinenter 
Nodes = Segment 
Node två = Segment 1.0 
Node tre = Segment 2.0 
Node fyra = Segment 3.0 
Node fem = Segment 4.0 

 
Tabell 2. 3 - Omsättning 

Nodes = Segment 
Node två = Segment 1.1 
Node tre = Segment 2.1 
Node fyra = Segment 3.1 
Node fem = Segment 4.1 

 
Tabell 2. 4 - Vinstmarginal 

Nodes = Segment 
Node två = Segment 1.2 
Node tre = Segment 2.2 
Node fyra = Segment 3.2 
Node fem = Segment 4.2 

 
Tabell 2. 5 - Soliditet 

Nodes = Segment 
Node två = Segment 1.3 
Node tre = Segment 2.3 
Node fyra = Segment 3.3 
Node fem = Segment 4.3 

 
2.3.1	  Segmentering	  i	  fem	  steg	  
Segmenteringen utfördes i fem steg med fyra olika oberoende variabler 
vilket till slut resulterade i tolv olika användbara segment. Segmentering 
ett och två genomfördes utifrån ett bestämt medelvärde samt antal 
kontinenter, till skillnad från segmentering tre till och med fem som 
segmenterades utifrån två nyckelvariabler med hjälp av SPSS. 

2.3.1.1	  Segmentering	  ett	  
Alla 96 företag delades in i två mindre segment utifrån medelvärdet på de 
totala tillgångarna i företagen. 
 
Node 1: Totala tillgångar > medelvärdet, (= Segment 0). 
Node 2: Totala tillgångar < medelvärdet, (= Segment 1). 

2.3.1.2	  Segmentering	  två	  
Node ett segmenterades ner till tre vidare segment (3,4,5) för att på så vis 
dela upp den annars höga representationen i segment ett. Vid 
segmenteringen togs till att börja med hänsyn till antal verksamma 
kontinenter. 
 
Node 3: Företag verksamma på en kontinent, (Segment 2.0). 
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Node 4: Företag verksamma på två kontinenter, (Segment 3.0). 
Node 5: Företag verksamma på fler än två kontinenter, (Segment 4.0). 

2.3.1.3	  Segmentering	  tre	  
I steg två valdes istället att dela upp node ett i tre vidare segment utifrån 
omsättning och antal verksamma länder, detta för att se huruvida andra 
faktorer kom att påverka resultatet. (Node 3= Segment 2.1, Node 4= 
Segment 3.1, Node 5= Segment 4.1). 

2.3.1.4	  Segmentering	  fyra	  
I steg tre valdes istället att dela upp node ett i tre vidare segment utifrån 
vinstmarginal och antal verksamma länder, för att på så vis se om det gick 
att urskilja differentierade resultat. (Node 3= Segment 2.2, Node 4= 
Segment 3.2, Node 5= Segment 4.2). 

2.3.1.5	  Segmentering	  fem	  
I steg fyra valdes istället att dela upp node ett i tre vidare segment utifrån 
soliditet och antal verksamma länder. (Node 3= Segment 2.3, Node 4= 
Segment 3.3, Node 5= Segment 4.3). 
 
Resultaten av segmenteringen analyserades sedan vidare i ANOVA 
beträffande andra signifikanta variabler som inte hanterades i CHAID 
såsom verksamhetsresultat. Undersökningen syftade på så sätt till att 
fastställa tillhörandet till de olika segmenten och visa på hur olika 
beteenden kan förklaras av variablerna som beräknades i CHAID, även hur 
beteenden kan förklaras av andra ej medräknade signifikanta variabler. 
Utifrån föregående analyser identifierades egenskaper inom företagen i de 
olika segmenten. Vidare sattes hypoteser upp då det genomfördes linjära 
regressionsanalyser inom de tolv olika segmenten, på så vis urskiljdes 
skillnader och likheter inom segmenten och korrelation mellan variablerna. 
 
2.4	  Metodkritik 
Nackdelen med att använda sig av sekundärdata kan bland annat vara 
datamängdens komplexitet, därmed även kvalitén på empirin. Av den 
orsaken att mycket av empirin (sekundärdatan) är framställd av företagen 
kan det tänkas att datan kan ha manipulerats i företagets intresse, vilket för 
studien kan peka på missvisande resultat och sänker därmed 
undersökningens reliabilitet (Bryman & Bell, 2005). Årsredovisningarna 
är som tidigare tagits upp framtagna av det egna företaget, detta kan sänka 
reliabiliteten något trots att externa revisionsbyråer avgjort huruvida 
informationen stämmer överens med faktiska utfall. Uppsatsens utvalda 
empiri-insamling anses vara så tillförlitlig den kan vara under givna 
tidsmässiga omständigheter. Då annan bokförd data om företagen saknas, 
kan inget annat göras än att ha tillförlit till bokförda värden, därför anses 
dessa reliabla nog att användas i denna studie. Uppsatsen avser även att 
undersöka tre variabler som inte finns tillgängliga i företagens 
årsredovisningar: antal verksamma länder, antal kontinenter företagen är 
verksamma på och antal länder internetbaserade butiker levererar 
produkter till. Denna information har tagits fram via företagens enskilda 
hemsidor, information som sedan konfirmerats av företagen via 
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direktkontakt på telefon och/eller mail. Reliabiliteten i denna information 
håller liknande nivå som tidigare då informationen kommer direkt från 
företagen och ingen annan extern källa.   
 
Validiteten i undersökningen anses hålla en förhållandevis hög nivå då 
uppsatsens mätningar och analys baseras på relevant data kopplad direkt 
till problemformulering och syfte. Trovärdigheten sjunker något då ingen 
djupare analys genomförts samt att ingen primärdata inom ämnet samlats 
in. 
 
Generaliserbarheten i undersökningen anses vara relativt hög inom den 
undersökta branschen och då framför allt inom Europa där länder agerar 
under liknade förhållanden. Däremot är den antagligen inte generaliserbar 
över branschgränser då olika branscher kräver olika grad av investeringar 
vid en internationalisering och inträdesbarriärerna kan också de skilja sig 
över branschgränser. 
 
Eftersom att undersökningen enbart baseras på tillgänglig sekundärdata 
anses uppsatsen i allra hösta grad vara replikerbar. Årsredovisningar där 
majoriteten av datan hämtas innehåller offentliga värden som företagen har 
skyldighet att lämna ut.  
 
Trots eventuella nackdelar kommer denna uppsats använda sig av 
beskriven metod då empirin är relativt begränsad samt reliabel i vår 
mening. 
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3.0	  Teori	  
I teoriavsnittet beskrivs de teorier som är av relevans för studiens senare 
resultat. Här presenteras Miller & Modigliani’s teori om kapitalstruktur; 
The Pecking Order teorin som beskriver företagens finansieringshierarki; 
Trade-off teorin som talar om en balans mellan eget kapital och skulder; 
Agentteorin som behandlar de extra kostnaderna som uppstår bland annat 
i samband med en internationell expansion; Market-timing teorin som 
beskriver vikten av förberedelser och planering samt timing; och till sist 
Merger and Aquisition som delger olika sammanslagningsalternativ 
företagen kan välja bland. Avslutningsvis får läsaren ta del av den 
vetenskapliga artikeln denna uppsats valt att basera studien på samt 
tidigare forskning inom området. 
 
3.1	  Teoretiskt	  underlag	  

3.1.1	  Modigliani-‐	  Miller	  (MM) 
Ekonomerna Franco Modigliani och Merton Miller offentliggjorde i slutet 
av 1950-talet sin banbrytande teori där de diskuterar kapitalstrukturen 
inom företag. Teorin kom att ses som en fundamental introduktion till det 
moderna tänkandet kring kapitalstruktur och därför återfinns den även i 
dagens forskning. Främst används den som en utgångspunkt för vidare 
forskning, både för att beskriva förändring men även för att bevisa teorins 
misslyckande i att spegla verklighetens olika scenarion. MM- Proposition 
1 antar att företagets värde alltid är detsamma, oberoende dess 
kapitalstruktur. Med detta sagt menas att företagets kapitalstruktur inte bör 
anses som mer fördelaktigt för aktieägarna än någon annan påvisad 
struktur. Modellen visar att företagens val gällande kapitalstruktur 
(”unlevered” och ”levered”) inte kan lyckas åstadkomma värdeökning- 
och/eller värdeminskning av själva företaget. En av utgångspunkterna är 
att privatpersoner belånar sig till samma ränta som företag. Skulle det 
istället vara högre ränta för privatpersoner, skulle företagets värdering öka 
med belåning (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan, 2013). Vidare 
antaganden som propositionen utgår från är:  
 
1. Inga transaktionskostnader (bortser därmed bland annat från de 
kostnader som uppstår i samband med avyttring av aktier, vilket är svårt 
att applicera på aktuella marknadsfunktioner),  
2. Perfekt konkurrens (det vill säga marknaden består av så pass många 
aktörer att priset inte kan påverkas, därmed uppnås prisbalans),  
3. Inga skatter (i och med att det föreligger olika beskattningsgrader kan 
detta anses orimligt),  
4. Inga konkurskostnader,  
5. Ingen asymmetrisk information (det vill säga både företag och 
investerare har tillgång till samma information) (www.transtutors.com).  
 
Att ingen konkurskostnad föreligger kan också anses orimligt, då det 
utesluter all form av risk. I realiteten skulle då företag kunna belåna sig 
orimligt mycket utan att vara oroliga för att någonsin gå i konkurs. 
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McDonald (2011) syftar till att analysera huruvida företag har ett behov av 
finansiell tillförsel i samband med konkurs. Artikeln undersöker även hur 
företagets värde möjligen påverkas av belåning, något som Modigliani- 
Miller’s Proposition I, anser vara en oförändrad situation. En förändring i 
företagets kapitalstruktur påverkar inte det totala värdet enligt dem. De 
modeller som presenteras i artikeln bearbetar det faktum att företag 
erfordrar finansiellt stöd i samband med konkurs- och finansiella kriser. 
Syftet med dessa är att bidra med ytterligare innehåll till Proposition I, för 
att på så vis göra den mer applicerbar på realistiska företeelser inom 
finansiering. Slutsatsen blir således att företagets värde förblir oförändrat 
så länge låneräntan uppgår till samma nivå som utlåningsräntan, i enlighet 
med Modigliani- Miller’s Proposition I-teori. Om räntan på lån överstiger 
utlåningsräntan kommer däremot företagets värde påverkas negativt i 
samband med lån. Artikelns bidrag till propositionen förklarar därmed 
modeföretagens behov av finansiellt stöd i samband med ekonomisk 
instabilitet. Den tar dock inte hänsyn till de finansiella subventioner som 
krävs reguljärt för modeföretagen, detta för att verksamheten skall kunna 
fortgå då de bland annat finansierar expansioner, material och dylikt. 
 
Den andra propositionen antar att risken för aktieägare ökar i samband 
med att företagens belåning tilltar och därmed bör även aktieavkastningen 
stiga. Med andra ord, när företagen ökar sin belåning kommer risken på 
deras kvarvarande egna kapital också öka. Detta för att kapitalet måste 
användas då lånen kräver återbetalning. Därmed ökar således kostnaden 
för eget kapital som i sin tur gör att andelen lågkostnadslån som finansierar 
företaget också ackumuleras (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan, 
2013). 
 
Modigliani och Miller (1963) publicerade ett antal år senare en artikel där 
de istället tar hänsyn till skatt, vilket de tidigare inte behandlat, detta för att 
korrigera deras grundläggande forskning. Resultatet av ny forskning visar 
att lånefinansiering inte alltid är att föredra, det vill säga företagets värde 
ökar inte alltid i samband med belåning. Ett alternativ är att finansiera nya 
investeringar med hjälp av den balanserade vinsten, på så vis sjunker 
vinsten och således också kostanden för lånen (Hillier, Ross, Westerfield, 
Jaffe & Jordan, 2013). 
 
Då denna studie tar hänsyn till nyckeltal såsom soliditet och vinstmarginal 
anses denna teori applicerbar och värd att beakta i uppsatsens vidare 
analys. Internationalisering tillför kostnader för företaget vilket i sin tur 
måste finansieras, detta anses vara någonting som kan diskuteras utifrån 
Miller-Modiglianis teori och även senare forskning kring ämnet såsom 
McDonalds (2011). 

3.1.2	  The	  Pecking	  Order	  theory 
Det existerar olika finansieringsalternativ för företagen att ta hänsyn till då 
de är i behov av nytt kapital. The Pecking order theory menar att 
kostnaden för finansiering ökar då asymmetrisk information förekommer, 
vilket innebär att företagen måste ta stor hänsyn till investerarnas och 



INTERNATIONALISERINGSSTRATEGIER OCH FINANSIELLA RESULTAT 

 

 16 

ledningens olika informationstillgång. Finansieringen kan, enligt teorin, 
komma från tre olika källor: 
 
1.     Interna medel 
2.     Skulder 
3.     Nytt eget kapital 
 
Finansieringskällorna rangordnas i inbördes ordning då företaget bör 
prioritera dessa tre källor olika. Intern finansiering är att föredra därefter 
en finansiering genom skulder och till sist nytt eget kapital vilket ses som 
en ”sista utväg”. Teorin beskriver hur företaget bör följa 
finansieringshierarkin, det vill säga intern finansiering används tills denna 
är slut då fortsätter företaget istället med att finansieras med skulder för att 
till sist om ingen annan utväg finns höja det egna kapitalet vilket skulle 
innebära ett utgivande av nya aktier (alltså nya externa ägare i 
organisationen). Anledningen till att denna hierarkiska uppdelning 
existerar är att finansieringsvalet sänder ut olika signaler till marknaden 
vilket också beskriver i vilket omfång företaget är i behov av extern 
finansiering. Signalerna som sänds ut vid finansiering av nytt eget kapital 
då asymmetrisk information också finns, är att investerare tror att 
ledningen i företaget vet att aktien är övervärderad och utnyttjar 
övervärderingen för att sälja ut aktier till ett visst pris som ett resultat av 
detta kommer investerare istället placera ett mindre värde för den nya 
aktieemissionen. På grund av detta diskuteras timing i Pecking order teorin 
till skillnad från Trade-off teorin, eftersom att företaget sänder ut olika 
signaler till marknaden beroende när de väljer att tillkännage sitt 
finansieringsbehov (Mukherjee & Mahakud, 2012). Timing, asymmetrisk 
information och finansiering är alla tre högst relevanta komponenter vid en 
eventuell internationalisering och expansion för företag inom 
modebranschen.  

3.1.3	  Trade-‐off	  teorin 
Teorin menar att företaget/organisationen eftersöker en skuldsättningsnivå 
som skall balansera skattemässiga fördelar med skulder då det uppkommer 
kostnader vid finansiella problem. Teorin förutsätter en måttlig upplåning 
för skattebetalande företag/organisationer. Med detta menas att 
företaget/organisationen kommer att belåna sig upp till en grad där det 
marginella värdet av skattesköldarna för ytterligare upplåning enbart 
kompenseras av en ökning i nuvärdet av eventuella framtida kostnader vid 
finansiell distress. Till kostnader räknas kostnad för rekonstruktion eller 
konkurs men även förmedlingskostnader då företaget/organisationen 
uppnår en tveksam kreditvärdighet. Det sista kan analyseras som att 
marknadsvärdet på företaget/organisationen vid ekonomisk distress kan 
komma att sjunka. 
 
En nackdel med modellen är att den menar att ett företag som på distans 
har låg oro för ekonomisk distress aldrig bör undvika eller missa 
ränteskattesköldar. Detta diskuteras i artikeln eftersom det finns många 
lönsamma företag med hög kreditvärdighet men låg skuldsättningsgrad 
som är verksamma i många år (Microsoft, stora läkemedelsföretag och så 
vidare) (Myers, 2001). De påstår även att det inte går att acceptera 
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Modigliani och Millers proposition I fullt ut då denna ignorerar många 
mogna företags brist på intresse för skattemässiga fördelar med 
skuldsättningsgrad, många mycket lönsamma företag i vissa branscher är 
de facto lägre belånade än mindre lönsamma företag i samma branscher. 
 
Däremot innebär en hög lönsamhet att det finns mer och högre 
beskattningsbara vinstmedel att skydda med hjälp av skattesköldar 
samtidigt som företaget råder mindre risk för en ekonomisk oro vid högre 
upplåningsgrad. Inom uppsatsen hade det varit intressant att använda sig 
av Trade-Off teorin för att analysera de olika segmentens skillnad i 
vinstmarginal och soliditet, även se om det finns företag som gått i 
konkurs eller hotas av detta. 
 
Teorin redogör inte för någon förklaring på hur hög lönsamhet och låg 
skuldsättningsgrad samverkar, detta går inte heller att skylla på att 
ledningen i företag är överdrivet konservativa eller icke vinstmaximerande 
utan man bör istället ifrågasätta ekonomers misslyckande i att framhålla en 
teori för detta (Mukherjee & Mahakud, 2012). 

3.1.4	  Agent-‐Teorin 
Under 1960- och början av 1970-talet utforskade ekonomer riskdelningen 
mellan individer och grupper (Arrow, 1971, Wilson, 1968), som visade på 
problem som uppstod då olika individer eller grupper hade olika 
uppfattning och attityd till risk. Agentteorin har breddat denna 
attitydskillnad till risk och även adderat problem som uppkommer då 
samverkande grupper har olika mål och visioner angående arbetskraft 
(Jensen & Meckling, 1976, Ross, 1973). Teorin är framförallt riktad mot 
allmänt förekommande förhållanden mellan agenter där en grupp 
(principalen) delegerar ut arbete till en annan (agenten) som sedan utfärdar 
det delegerade jobbet. Teorin beskriver vanligtvis detta förhållande som ett 
form av kontrakt mellan grupperna och individerna (Jensen & Meckling, 
1976). 
 
Teorin hanterar två problem som kan uppstå i en relation mellan dessa två 
grupper/individer varav det första problemet uppstår då principalens och 
agentens önskningar och mål inte stämmer överens med varandra. Det 
andra problemet är att det både är kostsamt och svårt för principalen att 
övervaka och kontrollera agentens handlingar, problemet blir således att 
principalen inte kan kontrollera om agenten har agerat riktigt eller inte. 
Problem nummer tre uppkommer vid riskdelning då principal och agent 
har olika uppfattning och attityd till risktagande, problemet blir då att 
principalen och agenten hade agerat olika på grund av deras olika 
riskpreferenser. Stommen i teorin bygger därför på att utforma ett kontrakt 
som skall styra det mest effektiva förhållande med en så hög 
verkningsgrad som möjligt mellan de två parterna givet antaganden i de 
mänskliga faktorerna (självintresse, motvilja, risk, rationalitet), 
organisationer (målkonflikt mellan medlemmar) och information (är en 
vara som kan ”köpas” då man till exempel kan betala ut högre löner till 
agenter, eller dela upp verksamheten i hierarkiska trappsteg). Det som 
diskuteras kort ovan är vad som kallas för agentkostnader, vilket innebär 
de kostnader som faller på principalen för att denna skall ha så stor insikt 
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som möjligt i agentens arbete samtidigt som principalen har ett högt 
inflytande (vad det kostar att få agenten att agera i principalens intresse 
istället för i sitt eget intresse). 
 
Teorin kan vara av betydelse för denna studie om vidare tolkning görs. 
Med andra ord måste teorins innehåll göras applicerbar på just det denna 
uppsats avser att undersöka, nämligen internationalisering. För att kunna 
använda den beskrivs principalen som den inhemska marknaden och 
därmed blir den internationella marknaden agenten. Eftersom företagen 
verkar på en annars okänd marknad då internationaliseringen realiseras, 
bör också ökad risk uppstå eftersom ansvaret delegeras till 
expansionslandet. Således kan kostnader komma att uppstå då 
informationen inte är tillgänglig på samma vis och risken ökar då ansvaret 
lämnas över hos en annan part. Genom att undersöka företagens 
internationaliseringsstrategi samt dess lönsamhet kan vi möjligtvis tolka 
huruvida kontrakt länder emellan upprätthålls, med andra ord bör företag 
med hög internationaliseringsgrad och hög lönsamhet också ha ett kontrakt 
eftersom agentkostnaderna inte kommit att påverka verksamhetens resultat 
negativt. Genom att tolka teorin kan studien således använda dess innehåll 
för att analysera vidare resultat. 

3.1.5	  Market	  Timing	  Theory 
Baker och Wurgler (2002) beskriver i sin teori, Market timing theory, 
sambandet mellan vald kapitalstruktur och det rådande ekonomiska 
klimatet. De påstår att företagen inte tar hänsyn till huruvida de skall 
finansieras av lån eller eget kapital, det är istället den finansiella 
marknaden som speglar vald finansieringsmetod. De beskriver hur 
företagen bör öka sitt egna kapital då förhållandet mellan det 
marknadsförda- och det bokförda värdet är högt och företaget är i behov av 
ekonomisk finansiering. Är förhållandet istället lågt, bör företagen istället 
finansieras av lån. Företagen kommer alltså föredra extern finansiering när 
kapitalkostnaderna är låga och i annat fall välja lånefinansiering. Teorin 
skiljer sig således från Pecking order teorin som antar att den 
asymmetriska informationen är orsaken till att företagen alltid kommer 
vilja finansieras av lån istället för eget kapital. Market Timing teorin anser 
att den asymmetriska informationen inte är av relevans, utan att 
företagsledningen ser till den finansiella atmosfären för att avgöra den 
mest fördelaktiga finansieringsmetoden (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & 
Jordan, 2013). Bolton, Chen och Wang (2013) beskriver hur företagen 
kommer öka sitt egna kapital då det råder fördelaktiga 
marknadsförhållanden även fast de inte är i behov av finansiering. De 
beskriver även hur företagen bör lagra kontanter under dessa 
marknadsförhållanden för att sedan kunna hantera situationer när 
marknaden inte längre är gynnsam utan utsätter företaget för negativa 
externa påtryckningar. Detta kommer således leda till att företagen kan 
fullfölja sina investeringsplaner oavsett klimatet på marknaden (Bolton, 
Chen & Wang, 2013). 
 
Market timing theory bör kunna appliceras på modebranschen då de högst 
troligen, i de flesta fall, är beroende av finansiering för att kunna realisera 
expansion och annan utveckling av företagen. Därför kan teorin tas i hög 



INTERNATIONALISERINGSSTRATEGIER OCH FINANSIELLA RESULTAT 

 

 19 

beaktning då de möjligtvis anpassar sin finansiering beroende på det 
ekonomiska klimatet i omvärlden, eller så tar de endast hänsyn till 
konkurrensens vidare utveckling (till exempel expansion) och därefter 
utformar olika finansieringsstrategier. Eftersom studien kommer att 
undersöka nyckeltal som bland annat totala tillgångar samt soliditet kan vi 
således tolka dessa utifrån Market timing theory, för att se om 
internationaliseringen genererat högre lönsamhet, vilket således kan tolkas 
som att företaget faktiskt förberett sig inför expansionen för att minimera 
eventuella ekonomiska risker därefter. 

3.1.6	  Merger	  &	  Acquisition	  (M&A) 
M&A beskriver hur företag väljer att omstrukturera sin verksamhet genom 
expansion för att på så vis utöka företagets storlek samt marknadsandelar. 
Strategin går ut på att ett företag antingen köper upp ett annat företag 
(“Acquisition”) eller går samman med andra företag för att på så vis öka 
dess volym (Merger). När olika företag väljer att gå samman kan detta ske 
på två olika sätt; 
 
1. Fusion genom absorption, det vill säga det ena företagen absorberar det 
andra företaget (tar över dess tillgångar samt skulder), 
2. Fusion genom konsolidering, det vill säga förstärka och stabilisera 
verksamheten. 
 
När företag istället väljer att förvärva annan verksamhet behöver detta inte 
innebära att de går samman och bildar en enhet, det kan istället betyda att 
de fortsätter att operera självständigt men med samma verksamhetsledning 
att förhålla sig till (Das, Raskhit, Debasish, 2009). 
 
M&A-strategin har kommit att öka enormt under de senaste åren och är 
numer en trend inom företagsutveckling. Företag med säte i I-länder var 
också de som använde sig av M&A-strategier främst under slutet av 1900-
talet. Denna företeelse har dock kommit att sprida sig idag till företag 
också verksamma i utvecklingsländerna, vilket därmed gjort strategin till 
en av de mest populära och moderna tillvägagångssätten för företag att 
utöka sin verksamhet (Das, Raskhit, Debasish, 2009).  
 
M&A associeras ofta med positiv utveckling, det är med andra ord en 
strategi som företagen bör ta i beaktning. Hussey (1999) diskuterar i sin 
artikel huruvida denna företeelse kan komma att vara missvisande då 
företagen undersöker M&A-resultaten under en för kort period vilket gör 
att negativa aspekter ofta inte hinner dyka upp. Således kan också 
missvisande siffror jämföras med varandra, det vill säga företagen kan 
med hjälp av fusioner och förvärv komma att utöka sina marknadsandelar 
men samtidigt förlora en stor andel aktieägare. Strategin resulterar därmed 
inte i önskade utfall och borde heller inte ha genomförts. 
 
Teorin är relevant för denna studie då den beskriver företagens expansion 
som många gånger innebär ett internationellt inträde. Utfallet kan också 
problematiseras utifrån Hussey’s (1999) studie för att på så vis redogöra 
om internationaliseringen resulterat i högre lönsamhet, eller om det de 
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facto visar sig att företagen inte borde realiserat den internationella 
expansionen. 
 
3.2	  Vetenskapliga	  artiklar	  

 
3.2.1	   Internationalization	   patterns	   in	   fashion	   retail	   distribution:	  
implications	  for	  firm	  results 
Artikeln syftar till att urskilja olika karaktärsdrag hos företag för att sedan 
jämföra dessa mot deras internationaliseringsprocesser och se om 
tillvägagångssätten påverkat lönsamheten i företagen på olika vis. 
Undersökningen genomfördes på den spanska marknaden där sextiofyra 
modeföretag delades upp i olika segment med utgångspunkt i deras grad 
av internationalisering. Vidare studerades de utifrån ett antal oberoende 
variabler, bland annat antal anställda, omsättning, vinstmarginal och så 
vidare. 
 
Syftet med artikeln var att undersöka huruvida expansion alltid går att 
förknippas med lönsamhet, eller om det går att urskilja fall där så inte är 
fallet. Resultatet av studien konstaterar att det inte existerar någon 
korrelation mellan de båda variablerna. Artikelns slutsats beskriver hur 
olika expansionsalternativ genererar olika finansiella resultat. En intensiv 
internationell expansion (som ofta större företag kan finansiera) genererar 
hög lönsamhet. De företag som opererade på den nationella marknaden 
(gäller ofta de mindre företagen) uppvisar också dem liknande siffror, 
dock skiljde det sig för de företag som förde en strategi som landade 
någonstans i mitten, de visade istället upp sämst finansiella resultat. Med 
detta sagt kräver en internationalisering en enorm planering för att 
expansionen skall åstadkomma exakt de resultat som man initialt önskat 
(Mollá-Descals, Frasquet-Deltoro & Ruiz-Molina, 2011). 

3.3	  Tidigare	  forskningsunderlag	  

3.3.1	   Internationalisering	   i	   svenska	   små	   och	   medelstora	   företag:	  
Företagens	  villkor	  och	  verklighet	  2011	  
Rapporten genomför samt analyserar en undersökning angående en 
internationalisering i svenska små och medelstora företag. Då Sverige 
klassas som en förhållandevis liten ekonomi menar författarna att landet i 
många aspekter är beroende av en hög andel export för att främja tillväxt 
för landet. Den genomförda undersökningen visar på att ett av fyra svenska 
små/medelstora företag bedriver en internationaliserad verksamhet. Ju 
större företaget är sett till antal anställda desto mer internationaliserade är 
företagen trots att majoriteten av internationalisering sker i Norden och 
Europa. Till sist kommer rapporten även fram till att det är stora skillnader 
i internationalisering både beroende på vilken region och 
branschtillhörighet företagen verkar inom (Lugnet & Jedeskog, 2012). 
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4.0	  Resultat	  
I detta avsnitt redovisas alla statistiska resultat samt beskrivning av hur 
vidare segmentering gjorts utifrån dessa. Med andra ord innehåller denna 
del endast beskrivningar och beräkningar, via bland annat tabeller och 
diagram, av insamlad empiri. 
 
4.1	  Resultatredovisning	  
Utifrån alla 96 företag genomfördes en regressionsanalys med antal 
verksamma länder som beroende variabel och totala tillgångar som 
oberoende variabel. Efter att ha delat upp variablerna sattes sedan en 
nollhypotes upp för att se huruvida resultaten skall förkastas eller tvärtom.  
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna.  
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultatet visade på en determinationskoefficient (R2) på 0,012 vilket 
innebär att enbart 1,2 procent av den beroende variabeln kan förklaras av 
den oberoende variabeln. Adjusted R-square (AR2) låg på 0,002 viket 
innebär att enbart 0,2 procent av den beroende variabeln kan förklaras av 
den oberoende variabeln om hänsyn tas till antal frihetsgrader. 
Regressionen har ett F-värde på 1,175 med ett p-värde på 0,281 vilket 
innebär att nollhypotesen ej kan förkastas med en signifikansnivå på 5 
procent. Inget samband kan heller urskiljas i den linjära regressionen. 
	  
4.1.1	  Segmentering	  ett	  
Alla företag segmenteras ner till två mindre segment utifrån medelvärdet 
på de totala tillgångarna. 
 
Node 1 (Segment 0): Totala tillgångar > medelvärdet. 
Node 2 (Segment 1): Totala tillgångar < medelvärdet. 
 
Det genomfördes sedan en regressionsanalys på segment ett, beroende 
variabel= antal verksamma länder, oberoende variabel= totala tillgångar. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna.  
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,48= 48 procent, AR2= 0,446= 44,6 procent, F-värde= 
13,86 och P-värde= 0,005, nollhypotesen förkastas därför med en 5 
procentig signifikansnivå, svagt samband i den linjära regressionen. 
 
4.1.2	  Segmentering	  två	  
Segment ett (Node 1) delas in i tre vidare segment (Node 3, Node 4 och 
Node 5), vid segmenteringen togs hänsyn till antal verksamma kontinenter. 
 
Node 3: Företag verksamma på en kontinent, (segment 2.0). 
Node 4: Företag verksamma på två kontinenter, (segment 3.0). 
Node 5: Företag verksamma på fler än två kontinenter, (segment 4.0). 
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Figur 4. 1 – Segmentindelning två utifrån totala tillgångar och antal 
kontinenter. 

 

 
 

Tabell 4. 1 – Variablers medelvärden inom segment ett till och med fyra 
(segmentering två, totala tillgångar och antal kontinenter). 

 
Tabellerna ger en översiktlig bild på segmenten samt visar medelvärden 
på undersökta karaktärsdrag hos företagen. 
 
Eftersom att den oberoende variabeln (antal kontinenter) inom segment 2.0 
och 3.0 är konstant är det inte möjligt att genomföra en regressionsanalys. 
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Dock gick det att genomföra en regressionsanalys utifrån segment 4.0, 
Beroende variabel= antal verksamma länder, oberoende variabel=antal 
verksamma kontinenter. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna.  
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,418= 41,8 procent, AR2= 0,174= 17,4 procent, F-värde= 
2,748 och P-värde= 0,121, nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
procentig signifikansnivå, svagt samband i den linjära regressionen. 
 
4.1.3	  Segmentering	  tre	  
Segment ett (Node 1) delas in i tre vidare segment (Node 3, Node 4 och 
Node 5), vid segmenteringen togs hänsyn till omsättning och antal 
verksamma länder, detta för att se huruvida andra faktorer kom att påverka 
resultatet. 
 

Figur 4. 2 – Segmentindelning två utifrån antal verksamma länder och 
omsättning. 
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Tabell 4. 2 – Variablers medelvärden inom segment ett till och med fyra 
(segmentering två, antal verksamma länder och omsättning). 

 
Tabellerna ger en översiktlig bild på segmenten samt visar medelvärden 
för olika undersökta karaktärsdrag inom dem. 

4.1.3.1	  Segment	  2.1	  
Det genomfördes en regressionsanalys på Segment 2.1, beroende variabel= 
antal verksamma länder, oberoende variabel= omsättning. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna.  
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,254= 25,4 procent, AR2= 0,065= 6,5 procent, F-värde= 
3,529 och P-värde= 0,066 nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
procentig signifikansnivå, väldigt svagt samband i den linjära 
regressionen. 

4.1.3.2	  Segment	  3.1	  
Det genomfördes en regressionsanalys på Segment 3.1, beroende variabel= 
antal verksamma länder, oberoende variabel= omsättning. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna.  
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,001= 0,1 procent, AR2= -0,089= -8,9 procent, F-värde= 
0,015 och P-värde= 0,904, nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
procentig signifikansnivå, Inget samband kan urskiljas i den linjära 
regressionen. 
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4.1.3.3	  Segment	  4.1	  
Det genomfördes en regressionsanalys på Segment 4.1, beroende variabel= 
antal verksamma länder, oberoende variabel= omsättning. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna.  
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,083= 8,3 procent, AR2= -0,001= -0,1 procent, F-värde= 
0,993 och P-värde= 0,341, nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
procentig signifikansnivå, Inget samband kan urskiljas i den linjära 
regressionen. 
 
4.1.4	  Segmentering	  fyra	  
Segment ett (Node 1) delas upp i tre vidare segment (Node 3, Node 4 och 
Node 5), vid segmenteringen togs hänsyn till vinstmarginal och antal 
verksamma länder, för att på så vis se om det gick att urskilja 
differentierade resultat. 
 

Figur 4. 3 – Segmentindelning tre utifrån antal verksamma länder och 
vinstmarginal. 
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Tabell 4. 3 – Variablers medelvärden inom segment ett till och med fyra 
(segmentering tre, vinstmarginal). 

 
Tabellerna ger en översiktlig bild på segmenten samt visar på 
medelvärden på undersökta karaktärsdrag hos företagen. 

4.1.4.1	  Segment	  2.2	  
Det genomfördes en regressionsanalys på Segment 2.2, beroende variabel= 
antal verksamma länder, oberoende variabel= vinstmarginal. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna.  
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,407= 40,7 procent, AR2= 0,288= 28,8 procent, F-värde= 
3,428 och P-värde= 0,123, nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
procentig signifikansnivå, svagt samband kan urskiljas i den linjära 
regressionen. 

4.1.4.2	  Segment	  3.2	  
Det genomfördes en regressionsanalys på Segment 2.2, beroende variabel= 
antal verksamma länder, oberoende variabel= vinstmarginal. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna.  
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,072= 7,2 procent, AR2= -0,006= -0,6 procent, F-värde= 
0,925 och P-värde= 0,355, nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
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procentig signifikansnivå, Inget samband kan urskiljas i den linjära 
regressionen. 

4.1.4.3	  Segment	  4.2	  
Det genomfördes en regressionsanalys på Segment 4.2, beroende variabel= 
antal verksamma länder, oberoende variabel= vinstmarginal. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna.  
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,004= 0,4 procent, AR2= -0,013= -1,3 procent, F-värde= 
0,245 och P-värde= 0,622, nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
procentig signifikansnivå, Inget samband kan urskiljas i den linjära 
regressionen. 
	  
4.1.5	  Segmentering	  fem	  
Segment ett (Node 1) delas in i tre vidare segment (Node 3, Node 4 och 
Node 5), vid segmenteringen togs hänsyn till soliditet och antal 
verksamma länder, för att på så vis se om det gick att urskilja 
differentierade resultat. 
 

Figur 4. 4 – Segmentindelning fyra utifrån antal verksamma länder och 
soliditet. 
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Tabell 4. 4 – Variablers medelvärden inom segment ett till och med fyra 
(segmentering fyra, soliditet). 

 
Tabellerna ger en översiktlig bild på segmenten samt visar på 
medelvärden på undersökta karaktärsdrag hos företagen. 

4.1.5.1	  Segment	  2.3	  
Det genomfördes en regressionsanalys på Segment 4.2, beroende variabel= 
antal verksamma länder, oberoende variabel= soliditet. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna. 
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,109= 10,9 procent, AR2= 0,035= 3,5 procent, F-värde= 
1,475 och P-värde= 0,248, nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
procentig signifikansnivå, Inget samband kan urskiljas i den linjära 
regressionen. 

4.1.5.2	  Segment	  3.3	  
Det genomfördes en regressionsanalys på Segment 3.3, beroende variabel= 
antal verksamma länder, oberoende variabel= soliditet. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna. 
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,088= 8,8 procent, AR2= 0,065= 6,5 procent, F-värde= 
3,941 och P-värde= 0,054, nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
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procentig signifikansnivå, Inget samband kan urskiljas i den linjära 
regressionen. 

4.1.5.3	  Segment	  4.3	  
Det genomfördes en regressionsanalys på Segment 3.3, beroende variabel= 
antal verksamma länder, oberoende variabel= soliditet. 
 
H0: Det förekommer inget samband mellan variablerna. 
H1: Det förekommer ett samband mellan variablerna. 
 
Resultat: R2= 0,029= 2,9 procent, AR2= -0,019= -1,9 procent, F-värde= 
0,603 och P-värde= 0,447, nollhypotesen kan därför ej förkastas med en 5 
procentig signifikansnivå. Inget samband kan urskiljas i den linjära 
regressionen. 
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5.0	  Analys	  
Första delen av analysavsnittet innehåller en teoretisk koppling till de 
genomsnittliga värdena som tidigare beskrivits i resultatredovisningen. I 
avsnittets andra del analyseras och tolkas segmentens olika karaktärsdrag 
för att se huruvida dessa är av relevans. 
 
5.1	  Teoretisk	  analys	  
Denna uppsats har utgått från en studie genomförd på den spanska 
marknaden för att se huruvida deras undersökning går att applicera på den 
svenska modemarknaden och dess internationalisering. Uträkningarna 
inleddes på samma vis som den spanska studien för att sedan mynna ut i 
vidare beräkningar för att på så vis försöka konstatera differentierade 
samband. Resultaten påvisade dock detsamma, det vill säga det fanns inga 
samband mellan den beroende variabeln (antal verksamma länder) och de 
oberoende variablerna (totala tillgångar, omsättning, onlineländer, antal 
kontinenter, vinstmarginal, soliditet, antal verksamma år samt antal 
anställda). Med andra ord gav denna studie liknande resultat som den 
spanska studiens, det vill säga att det inte fanns något samband mellan 
företagens lönsamhet och dess grad av internationalisering. Rimligt vore 
dock att modeföretag med högre lönsamhet också har möjlighet till 
internationell expansion i större omfattning, till skillnad från de mindre 
företagen som i sådana fall är beroende av finansiering vilket inte alltid går 
att realisera. Därför gjordes vidare undersökningar för att se hur 
kapitalstrukturen inom de olika indelade segmenten faktiskt såg ut, för att 
på så vis kunna urskilja huruvida olika företags internationella expansion 
går att förklaras av deras kapitalstruktur och dess nyckeltal (de totala 
tillgångarna och vinstmarginalen). 
 
Segment ett uppvisar samma siffror genom hela studien eftersom 
nollhypotesen inom detta segment förkastades, det vill säga det 
förekommer ett samband mellan antal verksamma länder samt segmentets 
totala tillgångar. Detta segment opererar genomgående i flest länder 
(genomsnittligt) och de uppvisar också generellt högst lönsamhet, det vill 
säga deras totala tillgångar och deras omsättning är högst i jämförelse med 
de andra segmentens resultat. Med andra ord förekommer en positiv 
korrelation mellan komponenterna, något som inte framgår vara 
signifikant i regressionsberäkningarna. Agent- och Market timing-teorin är 
således av relevans för analysen av detta resultat. Förmodligen går det att 
anta att tydliga kontrakt ingåtts länderna emellan och därmed upprätthålls 
också goda relationer. Detta påverkar i sin tur företagens lönsamhet 
positivt på grund av de goda affärsrelationernas långsiktiga hållbarhet. 
Företagen har förmodligen också inlett internationaliseringsprocesserna 
med välarbetade planeringar, där alla risker och möjligheter redan 
diskuterats i den inledande fasen. Därför är de förberedda på vad som kan 
komma att inträffa på den okända expansionsmarknaden och de hinner 
således också preparera olika strategier som kan komma att hjälpa dem ur 
de oönskade situationerna. Dock uppvisar segment ett liknande resultat 
som segment två (de nationellt verksamma) och segment fyra (medium 
global retailer) när fokus flyttas till soliditet och vinstmarginal, där ligger 
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de alla på en liknande nivå oavsett vilket segment som undersöks. 
Soliditeten beskriver hur mycket av företagens tillgångar som finansierats 
av det egna kapitalet, med andra ord talar det om hur pass skuldsatta 
företagen är. Eftersom alla segmenten uppvisade höga soliditetstal talar 
detta också för att dessa företag inte krävt någon vidare finansiering 
utifrån, oberoende deras grad av internationalisering. De mest expansiva 
företagen finansierar förmodligen sin fortsatta utveckling med hjälp av 
vinsten. De företag som arbetar på den nationella marknaden är inte i 
behov av större finansiering och klarar därför att utveckla verksamheten 
med dess inkommande omsättning vilket ligger i linje med Pecking order 
teorin. Till sist, de företag som för en medel-expansiv internationalisering 
lyckas på sätt och vis balansera omsättning och vinst för att realisera 
vidare utländsk expansion. Miller och Modigliani´s proposition två 
beskriver dock hur företagets värde bör öka i takt med att deras 
skuldsättningsgrad ökar. Denna studie kan inte urskilja några samband 
mellan hög omsättning, stora totala tillgångar och hög soliditet. Alla 
företag visar istället på likvärdiga värden gällande soliditet och därmed 
skuldsättningsgrad samtidigt som att omsättning och totala tillgångar 
varierar kraftigt. Detta talar alltså mot Miller och Modigliani´s proposition 
två, inget samband kan urskiljas mellan skuldsättningsgrad och 
företagsvärde mätt utifrån omsättning och totala tillgångar. Om fokus 
flyttas till Miller och Modigliani’s proposition ett istället bör enligt dem 
kapitalstrukturen inte påverka företagens värde. Dock talar denna studie 
emot detta påstående då de mest internationaliserade företagen också är de 
med högst lönsamhet då hänsyn tas till de olika nyckeltalen. Med andra 
ord ökar dessa företag sin storlek genom expansion. Storleken 
symboliserar företagets värde och måste göras större för att företagets 
värde skall kunna öka. 
 
Företagen i denna studie har följt den hierarkiska finansieringsstrategin 
som Pecking-order teorin förespråkar, det vill säga prioritera finansiering 
med hjälp av interna medel för att därefter eventuellt skuldsätta företaget 
med hjälp av lån. Företagen har således arbetat mycket med timing, alltså 
varit noga med när de har valt att tillkännage olika expansionsplaner och 
så vidare. Detta har därmed resulterat i lyckade 
internationaliseringsaktioner. I och med att Pecking-order teorin är av hög 
relevans för studiens resultat så kan också Trade-off teorin i mångt och 
mycket förbises då denna syftar till att beskriva hur företagen bör 
finansieras av hälften eget kapital hälften skulder. Istället visar resultatet 
hur företagen främst finansieras av eget kapital och hur detta också 
påverkar lönsamheten positivt, därmed är Trade-off teorin inte av relevans 
för denna studies resultat. 
 
Denna uppsats har inte haft för avseende att studera huruvida företagen 
väljer att expandera internationellt via fusioner eller genom förvärv av 
annan verksamhet, vilket Merger and Acquisition (M&A) beskriver som 
två expansionsstrategier. Dock finns där ett samband då de båda ser på 
internationalisering/expansion som någonting positivt. Denna studie kan 
inte påvisa dessa resultat i en regressionsanalys, dock kan positiva resultat 
härledas utifrån företagens genomsnittliga nyckeltal, med andra ord deras 
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kapitalstruktur. De äldsta företagen som ingått i denna studie startades år 
1947 och det är därför svårt att avgöra om de positiva resultaten faktiskt 
har med internationaliseringen att göra med tanke på att företagen är 
relativt unga. Detta diskuteras i Hussey’s (1999) artikel och kan med andra 
ord också appliceras på detta resultat. Företagen kan således uppvisa 
positiva resultat i samband med internationaliseringen, frågan kvarstår 
dock om dessa resultat kommer hålla i sig under en längre period. Kanske 
är intresset stort hos de nya expansionsmarknaderna, och detta kan 
beskrivas utifrån marknadens nyfikenhet och behovet av något nytt och 
unikt. Detta intresse kan därmed komma att svalna när företagen är mer 
väletablerade, produkterna är då inte unika längre och nya aktörer har 
kommit att väcka konsumenternas intresse och internationaliseringen 
kommer således att mynna ut i en stagnering av företagens lönsamhet. 
 
Uppsatsens resultat kan med andra ord förklaras med hjälp av Agentteorin, 
Market timing teorin, Pecking-order teorin och av Merger and acquisitions 
olika antaganden. Miller och Modigliani’s propositioner samt Trade-off 
teorin är mindre relevanta för studiens resultat då dessa talar i mångt och 
mycket talar emot det de andra teorierna beskriver. 
 
Utifrån rapporten skriven av tillväxtverket kan även paralleller dras till 
svensk ekonomisk tillväxt i form av internationell expansion. Trots att 
inget signifikant samband mellan en internationalisering och lönsamhet 
kunde urskiljas i denna studie, kan internationell expansion i längden leda 
till en nödvändig ekonomisk tillväxt för Sverige. En ökad inhemsk 
konkurrens samt utländska aktörer aktiva på den svenska marknaden 
utsätter företagen för en hårdare konkurrens nationellt, därför väljer många 
att bredda verksamheten internationellt vilket som tidigare nämnts leder 
till en långsiktig ekonomisk tillväxt för landet. En internationalisering av 
företag samt utländska aktörer på den nationella marknaden leder även till 
ett kunskaps- och teknologiutbyte mellan länder, vilket gynnar en liten 
kunskapsbaserad ekonomi som Sverige. Denna 
internationaliseringsprocess skapar således ett tryck på svenska företag 
mot effektivisering och förnyelse (Lugnet & Jedeskog, 2012). 
 
5.2	  Analys-‐	  och	  tolkning	  av	  karaktärsdragen 
Trots att uppsatsen inte kommer fram till några speciella samband mellan 
lönsamhet och graden av internationalisering inom modebranschen kan det 
urskiljas karaktärsdrag som skiljer sig mellan de olika segmenten. 
 
Då segmenteringen genomfördes utifrån totala tillgångar och antal 
kontinenter visade det sig att det segment som opererar nationellt hade en 
betydligt högre vinstmarginal än de andra tre segmenten som opererar 
internationellt. Ett sådant resultat skulle kunna visa på att den svenska 
marknaden inte är mättad vilket nationellt verksamma företag gynnas av. 
Det segment som omfattar mycket internationella företag hade till och med 
en negativ vinstmarginal, vilket kan visa på låg köpkraft och hög 
konkurrens internationellt. Företag internationellt kanske fortfarande 
påverkas av den finansiella krisen som fortfarande påverkar flera 
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europeiska länder hårt ekonomiskt, något som har påverkat även Sverige 
men i en mildare utsträckning. 
 
Väldigt avvikande är att det segment som opererar mycket internationell 
har mer än trettio gånger så många anställa som nästkommande segment. 
Då den djupare analysen genomförts på datan inom detta segment 
framkommer en uteliggare med hela 72 276 anställda vilket visar på 
väldigt missvisande resultat. Utesluts istället uteliggaren skulle antal 
anställda inom detta segment sjunka till en nivå jämförbar med resterande 
segment. 
 
Då hänsyn istället togs till omsättning vid segmenteringen hamnade det 
mest internationella segmentet på en hög nivå inom alla karaktärsdrag 
bortsätt från vinstmarginal. Det resultat som överraskar här är det 
nationella segmentet som påvisar liknande resultat inom omsättning, totala 
tillgångar och vinstmarginal som det internationella segmentet. Detta 
skulle kunna konferera vad som diskuterades tidigare angående att den 
svenska marknaden inte är mättat och därmed framstår som en attraktiv 
marknad. 
 
Då hänsyn togs till vinstmarginal vid segmenteringen fick det 
internationella segmentet liknande resultat som tidigare med höga värden 
på nästintill alla karaktärsdrag. Det är bara en variabel som avviker inom 
segmentet vilket är totala tillgångar inom det nationella segmentet som 
ligger lågt i förhållande till resterande tre segment som ligger högt. Detta 
skulle kunna bero på att nationella företag på grund av en ökad efterfrågan 
har valt att investera tillgångarna i en nationell expansion och därmed har 
lägre totala tillgångar. 
 
Då hänsyn istället togs till soliditet vid segmenteringen ligger värdena 
emellan segment två och fyra väldigt spritt (nationellt - medel 
internationellt verksamma). Det enda som är av intresse är att 
vinstmarginalen inom det nationella segmentet även här ligger väldigt högt 
i förhållande till resterande segment, precis som har påvisats i vissa av de 
tidigare segmenten. 
 
Den slutsats som går att dra utifrån tidigare diskussion är att segmenten 
som agerar på en nationell marknad har vinstmarginaler som ligger på 
samma nivå eller högre än segment som agerar på en stor internationell 
marknad. Detta visar alltså på att det inte skulle vara lönsamt att som 
svenskt företag inom modebranschen expandera internationellt. Däremot 
visar en överskådlig bild på att företag inom mer internationella segment 
har betydligt mycket högre värden på andra undersökta karaktärsdrag, 
vilket i längden kan anses vara mer stabilt. Företag med en mer solid 
kapitalstruktur har antagligen lättare att ta sig igenom ekonomiska kriser 
och förändringar på marknaden, även lättare att hantera konkurrens och 
nyinträden på marknaden. 
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6.0	  Slutsats	  
I detta avsnitt sammanfattas studiens relevanta resultat, där slutligen 
studiens problemformulering besvaras. 
 
Denna uppsats har haft för avsikt att undersöka huruvida ett samband 
mellan modeföretagens internationaliseringsgrad och dess lönsamhet går 
att urskilja. Med hjälp av regressionsberäkningar kunde svaret härledas. 
Studien kan konstatera att det inte förekommer något samband mellan 
företagens grad av internationalisering och dess lönsamhet. 
 
Företagen segmenteras upp i olika grupperingar för att på så vis urskilja 
dess grad av internationalisering, därefter lades fokus på dessa segments 
olika karaktärsdrag. Genom att studera karaktärsdragen inom de olika 
segmenten kunde ett högre genomsnitt urskiljas inom varje kategori hos 
det första segmentet, med andra ord var de verksamma i flest antal länder 
samt kontinenter (både via fysiska butiker samt online-butiker), de 
uppvisade hög omsättning och högt eget kapital, de hade flest antal 
anställda och deras vinstmarginaler och soliditet var höga. Resultatet 
kunde därmed påvisa ett samband mellan de mest expansiva/mest 
internationaliserade segmentet och dess lönsamhet. De resterande 
segmenten uppvisade slumpmässiga resultat inom varje 
karaktärsdragskategori, med andra ord fanns där ingen återkommande 
korrelation. 
 
Eftersom det inte gick att identifiera differentierade karaktärsdrag som 
starkt kopplades till vissa segment så gick det heller inte att urskilja en 
signifikant skillnad mellan deras internationaliseringsprocesser. Som 
tidigare nämnts så var det endast segment ett som tydligt uppvisade 
specifika och återkommande karaktärsdrag, de andra segmenten uppvisade 
godtyckliga karaktärsdrag. 
 
Denna studies resultat mynnar således ut i en slutgiltig konklusion; 
 
Det existerar inget samband mellan modeföretagens lönsamhet och deras 
grad av internationalisering. 
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7.0	  Förslag	  till	  vidare	  studier	  
I detta avsnitt ger författarna förslag till vidare studier som kan komma att 
vara av relevans för ämnets utveckling. Nedan presenteras fem stycken 
alternativa samt kompletterande tillvägagångssätt som kan komma att 
bidra till ytterligare information och resultat inom ämnet. 
 
På grund av tidsbrist så har denna studie inte kunnat gå in djupare på hur 
modeföretagens olika kapitalstrukturer reagerar på internationalisering. 
Därmed vore det intressant att lägga större fokus på just detta, med andra 
ord utföra ytterligare regressionsberäkningar inom de olika 
karaktärsdragen för att på något vis försöka urskilja några som helst 
samband mellan de olika företagen inom segmenten. Vidare vore det också 
av relevans att undersöka fler karaktärsdrag för att försöka påvisa olika 
samband och/eller skillnader. 
 
Intressant hade varit att istället gå djupare in och undersöka stora 
moderbolag i förhållande till fullt ägda dotterbolag. En studie hade kunnat 
utformas kring skillnader och likheter i internationaliseringsstrategier inom 
koncerner. 
 
Det vore också lämpligt att utöka antalet företag att undersöka, för att på så 
vis få en större vidd mellan segmenten, det vill säga inte bara utgå från 
stora- och medelstora företag utan se till alla befintliga storlekar. Intressant 
vore också att undersöka detta fenomen under en längre tidsaspekt och 
således också undersöka relevansen av Hussey’s (1999) artikel, det vill 
säga huruvida positiva finansiella resultat i samband med en 
internationalisering endast uppstår under den närmaste tiden och därefter 
resulterar processen i ett bakslag för företagen. 
 
Vidare skulle liknande studier kunna utföras på andra europeiska länder 
för att således kunna acceptera denna studies- och den spanska studiens 
resultat eller om annat föreligger förkasta de båda. Hur pass relevanta är 
dessa studier för resterande länder i världen, det vill säga de utanför 
Europa? En adekvat fortsättning vore således att undersöka andra 
internationella marknader och sedan jämföra dem med den Europeiska 
marknaden. 
 
Denna studie har begränsat sig enormt till en bransch som i mångt och 
mycket är svår att generalisera till andra industrier, därför vore det av 
relevans att utföra en liknande studie men mycket mer omfattande, som 
slutligen går att generalisera över branschgränser. 
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9.0	  Bilagor	  

9.1	  Segmentering	  &	  medelvärdesberäkningar	  
 
 

Figur 9. 1 – Segmentuppdelning genererad av CHAID (totala tillgångar). 
 

 
 
 
 

Tabell 9. 1 – Beskrivande statistik av segment. 
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Tabell 9. 2 – CHAID variabler (medelvärden). 
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Tabell 9. 3 – Karaktärisering av modeföretag. 
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Figur 9. 2 - Segmentuppdelning genererad av CHAID (omsättning). 

 

 
 
 

Tabell 9. 4 - Beskrivande statistik av segment. 
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Tabell 9. 5 - CHAID variabler (medelvärden). 
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Tabell 9. 6 - Karaktärisering av modeföretag. 

 
 

 

 

 

 
 



INTERNATIONALISERINGSSTRATEGIER OCH FINANSIELLA RESULTAT 

 

 45 

 

Figur 9. 3 - Segmentuppdelning genererad av CHAID (vinstmarginal). 

 
 
 

Tabell 9. 7 - Beskrivande statistik av segment. 
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Tabell 9. 8 - CHAID variabler (medelvärden). 
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Tabell 9. 9 - Karaktärisering av modeföretag. 
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Figur 9. 4 - Segmentuppdelning genererad av CHAID (soliditet). 

 
 

Tabell 9. 10 - Beskrivande statistik av segment. 
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Tabell 9. 11 - CHAID variabler (medelvärden). 
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Tabell 9. 12 - Karaktärisering av modeföretag. 

 
 

 

 

 
 



INTERNATIONALISERINGSSTRATEGIER OCH FINANSIELLA RESULTAT 

 

 51 

9.2	  ANOVA	  (regressioner)	  

9.2.0	  ANOVA	  på	  det	  totala	  urvalet	  
 
Anova på segment 0, beroende variabel Op. Countries och oberoende variabel Total assets (detta är 
alltså alla 100 företagen): 

• Lågt F-värde på 1,175 
• Högt P-värde på 0,281 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,111a ,012 ,002 23,512 

a. Predictors: (Constant), Total assets 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 649,734 1 649,734 1,175 ,281b 

Residual 51965,224 94 552,822   

Total 52614,958 95    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Total assets 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 9,630 3,083  3,123 ,002 

Total assets 1,652E-007 ,000 ,111 1,084 ,281 

a. Dependent Variable: Op. Countries 
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9.2.1	  ANOVA	  på	  segment	  1	  (totala	  tillgångar)	  
 
Anova på SEGMENT 1, oberoende variabel Op. Countries och beroende variabel Total assets: 

• Bättre F-värde  
• Bättre p-värde 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,693a ,480 ,446 29,617 

a. Predictors: (Constant), Total assets 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12157,853 1 12157,853 13,860 ,002b 

Residual 13157,676 15 877,178   

Total 25315,529 16    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Total assets 

 

 

 

 

 
 



INTERNATIONALISERINGSSTRATEGIER OCH FINANSIELLA RESULTAT 

 

 53 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 82,957 12,317  6,735 ,000 

Total assets -1,109E-006 ,000 -,693 -3,723 ,002 

a. Dependent Variable: Op. Countries 

 
 

 
 

9.2.2	  ANOVA	  på	  segment	  2	  (totala	  tillgångar)	  
 
Anova på SEGMENT 2, Oberoende variable Op. Countries och beroende variabel Total assets: 

• Sämre F-värde 
• Sämre P-värde 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,057a ,003 -,010 6,684 

a. Predictors: (Constant), Total assets 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 11,126 1 11,126 ,249 ,619b 

Residual 3440,090 77 44,676   

Total 3451,215 78    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Total assets 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4,026 1,087  3,705 ,000 

Total assets 4,767E-008 ,000 ,057 ,499 ,619 

a. Dependent Variable: Op. Countries 
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9.2.3	  ANOVA	  på	  segment	  3,	  4	  &	  5	  (kontinenter)	  
 
SEGMENT 3 (2), CONTINENTS 
Går inte att göra någon ANOVA då den oberoende variabeln är constant (1) 
 
SEGMENT 4 (3), CONTINENTS 
Går inte att göra någon ANOVA då den oberoende variabeln är constant (2) 
 
SEGMENT 5 (4), CONTINENTS 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,418a ,174 ,111 36,462 

a. Predictors: (Constant), No. Continents 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3652,988 1 3652,988 2,748 ,121b 

Residual 17283,412 13 1329,493   

Total 20936,400 14    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), No. Continents 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 90,212 33,917  2,660 ,020 

No. Continents -11,915 7,188 -,418 -1,658 ,121 

a. Dependent Variable: Op. Countries 
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9.2.4	  ANOVA	  på	  segment	  2,	  3	  &	  4	  (omsättning)	  
 
Anova på segment 3,4 och 5 (2,3,4), Oberoende variable Op. Countries och beroende variabel 
turnover: 
 
SEGMENT 3 (2), TURNOVER 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,254a ,065 ,046 1,558 

a. Predictors: (Constant), Turnover 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8,562 1 8,562 3,529 ,066b 

Residual 123,740 51 2,426   

Total 132,302 52    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Turnover 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,459 ,440  5,583 ,000 

Turnover -6,595E-008 ,000 -,254 -1,879 ,066 

a. Dependent Variable: Op. Countries 

 
 
 

 
SEGMENT 4 (3), TURNOVER 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,037a ,001 -,089 6,904 

a. Predictors: (Constant), Turnover 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,726 1 ,726 ,015 ,904b 

Residual 524,350 11 47,668   

Total 525,077 12    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Turnover 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 17,932 3,201  5,602 ,000 

Turnover -2,185E-008 ,000 -,037 -,123 ,904 

a. Dependent Variable: Op. Countries 
 

 

 
SEGMENT 5 (4), TURNOVER 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,288a ,083 -,001 2,610 

a. Predictors: (Constant), Turnover 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6,762 1 6,762 ,993 ,341b 

Residual 74,930 11 6,812   

Total 81,692 12    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Turnover 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,688 1,640  ,419 ,683 

Turnover 2,702E-008 ,000 ,288 ,996 ,341 

a. Dependent Variable: Op. Countries 
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9.2.5	  ANOVA	  på	  segment	  2,	  3	  &	  4	  (vinstmarginal)	  
 
Anova på segment 3,4 och 5 (2,3,4), Oberoende variable Op. Countries och beroende variabel Profit 
Margin: 
 
SEGMENT 3 (2), PROFIT MARGIN 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,638a ,407 ,288 1,262 

a. Predictors: (Constant), Profit margin (%) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5,462 1 5,462 3,428 ,123b 

Residual 7,967 5 1,593   

Total 13,429 6    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Profit margin (%) 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,116 ,986  ,118 ,911 

Profit margin (%) -,103 ,056 -,638 -1,851 ,123 

a. Dependent Variable: Op. Countries 
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SEGMENT 4 (3), PROFIT MARGIN 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,268a ,072 -,006 6,693 

a. Predictors: (Constant), Profit margin (%) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 41,436 1 41,436 ,925 ,355b 

Residual 537,492 12 44,791   

Total 578,929 13    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Profit margin (%) 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 17,085 1,789  9,552 ,000 

Profit margin (%) -,175 ,182 -,268 -,962 ,355 

a. Dependent Variable: Op. Countries 
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SEGMENT 5 (4), PROFIT MARGIN 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,066a ,004 -,013 1,546 

a. Predictors: (Constant), Profit margin (%) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,586 1 ,586 ,245 ,622b 

Residual 133,828 56 2,390   

Total 134,414 57    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Profit margin (%) 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,794 ,292  6,143 ,000 

Profit margin (%) -,023 ,045 -,066 -,495 ,622 

a. Dependent Variable: Op. Countries 
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9.2.6	  ANOVA	  på	  segment	  2,	  3	  &	  4	  (soliditet)	  
 
Anova på segment 3,4 och 5 (2,3,4), Oberoende variable Op. Countries och beroende variabel 
Solvency: 
 
SEGMENT 3 (2), SOLVENCY 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,331a ,109 ,035 6,555 

a. Predictors: (Constant), Solvency ratio (%) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 63,353 1 63,353 1,475 ,248b 

Residual 515,576 12 42,965   

Total 578,929 13    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Solvency ratio (%) 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 19,697 2,783  7,078 ,000 

Solvency ratio (%) -,071 ,059 -,331 -1,214 ,248 

a. Dependent Variable: Op. Countries 
 
 

 
SEGMENT 4 (3), SOLVENCY 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,296a ,088 ,065 1,447 

a. Predictors: (Constant), Solvency ratio (%) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8,247 1 8,247 3,941 ,054b 

Residual 85,800 41 2,093   

Total 94,047 42    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Solvency ratio (%) 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,586 ,531  4,873 ,000 

Solvency ratio (%) -,036 ,018 -,296 -1,985 ,054 

a. Dependent Variable: Op. Countries 

 

 
SEGMENT 5 (4), SOLVENCY 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,171a ,029 -,019 1,608 

a. Predictors: (Constant), Solvency ratio (%) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,558 1 1,558 ,603 ,447b 

Residual 51,714 20 2,586   

Total 53,273 21    

a. Dependent Variable: Op. Countries 

b. Predictors: (Constant), Solvency ratio (%) 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,191 1,801  1,771 ,092 

Solvency ratio (%) -,020 ,026 -,171 -,776 ,447 

a. Dependent Variable: Op. Countries 

 

 


