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störst inverkan på beviljandet av handelskrediter. Den här studien är den första av sitt
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på beviljandet av handelskrediter. Det råder relativt låg risk i den svenska ekonomin
vilket kan förklara riskreduceringsmekanismernas relativt låga inverkan på beviljandet
av handelskrediter.
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Title: Private and public mechanisms of risk reduction and their impact on decision
making on trade credit
Background and problem: Today, the biggest sales between businesses and between
businesses and the public sector are through trade credit. As a result, companies are
often exposed to risk in the form of late and missing payments. In such situations, there
is a need for mechanisms of risk reduction to reduce and minimize these risks. The
mechanisms of risk reduction are divided into private and public risk reduction. The
point with this dissertation is to show which of these mechanisms that have the greatest
impact on the decision making of trade credit. This study is the first in Sweden to
implement this type of investigation.
Purpose: The point with this paper is to investigate, analyze and evaluate which of the
private or public mechanisms of risk reduction those have the greatest impact on
decision making on trade credit.
Method: The epistemological view which has been the basis for our study is positivism.
The positivistic approach has led to a hypothetical-deductive approach with a
quantitative method, chosen to obtain the results and analysis.
Theoretical perspective: Our study is based on an eclectic theoretical approach and
previous research in the area. We use theory to outline the descriptive part of our study.
Our theory about the private and public mechanisms of risk reduction will also be
included in this chapter.
Empirical: The empirical material is based on a survey where a web-questionnaire was
distributed to various companies. The material was then analyzed by statistical tests.
Results: The majority of respondents replied that the public mechanisms of risk
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Förord
Det här examensarbetet har lärt oss mycket om hur stor betydelse de olika privata och
offentliga riskreduceringsmekanismerna har när företagen ska fatta beslut som berör
försäljning via handelstransaktioner.
Vi vill tacka vår handledare Fredrik Jörgensen för råd, stöd och vägledning genom
arbetet.
Vi vill även ge ett stort tack till Ulrik Kromnow för all hjälp med webbenkäten och
SPSS, samt alla respondenter som har tagit sig tid att svara på vår enkät. Utan dem
skulle vi aldrig kunnat genomföra den här undersökningen.
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1. Inledning
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till ämnet. Sedan kommer problematiseringen att
beskrivas vilken motiverar vår problemformulering och syftet med arbetet.

1.1 Bakgrund
Risk är en osäker händelse som om den inträffar kommer det att leda till positiv eller
negativ effekt på uppnåendet av ett eller flera mål (Hillson & Murray-Webster 2007).
Exempelvis, en låg affärsrisk möjliggör för företag att förvärva produktfaktorer till lägre
kostnader för att kunna driva en mer effektiv produktion (Amit & Wernerfelt 1990).

För att ekonomi ska fungera väl spelar marknadseffektivitet en central roll. Det som
utmärker en hög marknadseffektivitet är låga transaktionskostnader.
Varje affärstransaktion medför en viss del av förtroende och en stor del av den
ekonomiska eftersläpningen kan bero på brist på ömsesidigt förtroende (Johnson m.fl.
1999). Eftersom varje handelstransaktion medför risken som berör betalningen finns det
behov av adekvata riskreduceringsmekanismer som ska minimera denna risk. Risken
anses ha en stor inverkan på affärstransaktioner (Jörgensen 2005).

Mekanismer som kan användas för att reducera risken kan indelas i offentliga och
privata

riskreduceringsmekanismer

riskreduceringsmekanismer
kreditupplysningsföretag,

är

(Jörgensen
ex.

2005).

rättssjälvtillit,

branschorganisationer

och

Privata

inkassoföretag,

jurister.

Offentliga

riskreduceringsmekanismer är ex. domstolar, kronofogden och polis.
Den mest grundläggande faktorn som utgörs av offentliga riskreduceringsmekanismer
är att skydda den privata äganderätten och minska transaktionskostnaderna medan det
grundläggande syftet med privata riskreduceringsmekanismer är att främja den
ekonomiska effektiviteten genom att hjälpa till vid realiseringar av handelstransaktioner
(Jörgensen 2005).
Offentliga och privata riskreduceringsmekanismer kan komplettera varandra men kan
dock inte ersätta varandra. Exempelvis ifall de offentliga mekanismerna misslyckas
kommer de privata mekanismerna in och tar deras plats.

Eftersom både privata och offentliga riskreduceringsmekanismer finns tillgängliga för
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allmänheten så förekommer ett samspel mellan dem. Lagen som tillämpas på de
offentliga

riskreduceringsmekanismerna

kan

även

stödja

de

privata

riskreduceringsmekanismerna, förtränga dem eller erkänna dess existens. Samtidigt kan
de privata genom sin karaktär och sitt innehåll påverka de offentliga (Porat 2000).

Rättssystemet är den främst offentliga riskreduceringsmekanismen och som sådant ger
möjligheter för företag att tillämpa ekonomiska dvs. sociala och juridiska sanktioner
mot kunder som inte hållit sina löften gällande återbetalning (Jörgensen 2005). Graden
av det framgångsrika förhållandet som leverantörsföretag har med sina kunder
bestämmer i stort sett vilken slags av sanktionsåtgärder som ska tillämpas.

Ekonomier vars rättssystem inte fungerar så väl har visat att de privata
riskreduceringsmekanismerna ibland kan vara mer effektiva än de offentliga. Privata
riskreduceringsmekanismer kan anses bättre än offentliga riskreduceringsmekanismer
pga.

att

vissa

avtal

inte

är

mottagliga

till

domstolar

eller

pga.

att

transaktionskostnaderna för att använda privata riskreduceringsmekanismer är lägre än
att använda offentliga riskreduceringsmekanismer (McMillan & Woodruff 2000).

Redan utförda ekonomistudier i andra länder har visat att riskreduceringsmekanismer
sänker transaktionskostnaderna men vi vet inte hur de sänker transaktionskostnader i
svensk handel(McMillan & Woodruff 1999). I nuläge vet vi inte hur effektiva de privata
och offentliga riskreduceringsmekanismerna är relativt varandra eftersom perspektivet
inte har använts av svenska forskare tidigare och denna studie är först i Sverige som gör
en mätning vilken jämför dess mekanismers effektivitet.

Den största skillnaden mellan privata och offentliga riskreduceringsmekanismer är
transaktionskostnader.

Ju lägre transaktionskostnaderna som ingår i en transaktion

desto effektivare är mekanismer. En nyckelfråga för låga transaktionskostnader är
efterlevnad av ingångna avtal. Rättsliga åtgärder som erbjuds av offentliga
riskreduceringsmekanismer ger möjlighet till företagen att tillämpa ekonomiska
sanktioner mot kunder med hjälp av t.ex. domstol (Jörgensen 2005).

Många utvecklingsländer har ett ickefungerande rättssystem p.g.a. att lagarna tillämpas
och verkställs otillräckligt (McMillan & Woodruff 2000). Då kan olika slags privata
mekanismer i form av exempelvis inkassoföretag eller olika branschorganisationer
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tjänstgöra istället för ett icke funktionellt rättssystem (ibid.).
Den

mest

uppenbara

jämförelsen

mellan

privata

och

offentliga

riskreduceringsmekanismer byggs på en av de vanligaste affärstransaktionerna handelskrediter (Jörgensen 2005). Handelskrediter är en värdemätare av de privata och
offentliga riskreduceringsmekanismerna gentemot varandra.

Handelskrediter uppstår när ett företag säljer varor eller tjänster till ett annat företag
eller offentlig sektor utan att få omedelbart kontantbetalning för sin försäljning.
Handelskrediter uppkommer i samband med handelstransaktion och är den enskilda
viktigaste källa för kortsiktigt extern finansiering (Burkart m.fl. 2011). En stor mängd
av handelskrediter förklaras ofta bero på ineffektivitet på den finansiella marknaden,
d.v.s. företag som har bättre tillgång till finansiering kan fungera som mellanhänder för
företag med mindre tillgång till finansiering (Soufani & Poutziorius 2004).

Fördelar som är sammankopplade med handelskrediter är: att de är fri från ränta, de är
informella, flexibla och främjar försäljning, kan förbättra kundrelationer och lojalitet, de
kan finnas tillgängliga när andra finansiella källor inte är det (ibid.). Det finns emellertid
även nackdelar med handelskrediter: det kan bli ett dyrt val av finansiering för
låntagare, det kan även bli ett riskabelt val. Särskild om borgenären är beroende av en
kund. Alltför stora handelskrediter kan tvinga ett företag att låna pengar från andra
finansiella institutioner som kan väcka oro på den finansiella marknaden (ibid.).

Ekonomier som är baserade på handelskrediter hävdar att leverantörer har en
kostnadsfördel över finansiella institutioner med avseende att bevilja handelskrediter
(Deloof 2009). En leverantör som önskar att upprätthålla en långsiktig relation med
kunder kan ge fler handelskrediter till kunder som är i behov av extra likvida medel än
vad som kan beviljas av långivare på en konkurrensutsatt kreditmarknad (Deloof 2009).

1.2 Problematisering
Enligt Amit och Wernerfelt(1990) finns det tre motiv varför företagen vill reducera
affärsrisken. Det första är att undvika konflikt mellan chefarna och aktieägarna, det
andra är den negativa effekten som verksamhetsosäkerhet kan ha på företagets
kassaflöde och det tredje är att minskade affärsrisker leder till minskade
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transaktionskostnader (Amit & Wernerfelt 1990).

Det finns två sätt att motverka risker. Det första sättet är lagen som är offentlig
riskreduceringsmekanism. Om köpare och säljare kan skriva avtal i förväg om vilka
regler som gäller och att ingen får bryta mot sina löften minskas risken för fusk och
således minskas rättsliga påföljder (Johnson m.fl. 1999). I praktiken har dock lagar inte
tillräcklig garanti för avtalets efterlevnad och detta beror på de höga kostnaderna.

Det andra sättet att motverka risker är de olika marknadsaktörerna som är de privata
riskreduceringsmekanismerna. Marknadsaktörerna är mer experter än domstolar i
övervakning av andras företags beteende. Dessutom kan marknadsaktörernas beslut
vara mer finstämda än domstolarnas ansvar. Branschorganisationer t.ex. kan fungera
som en databas med informationen som kan vara viktig för både säljare och köpare. Det
är mycket viktigt för handelsparterna att undersöka risk för fusk, dvs. risk för att en
handelspartner kommer att hålla eller bryta sina löften (McMillan & Woodruff 2000).

Redan i slutet av 1980-talet gjordes en studie av Chandler och Parker (1989) där de fann
att kreditupplysningar om kunder är nödvändiga för att minimera risken vid försäljning
via krediter. Etablering av kreditupplysningsföretag bidrog i sin tur till utveckling av
processer som utför en mer noggrann och korrekt värdering av kunder (Chandler &
Parker 1989).

Utöver noggrann kreditvärdering krävs det också väl utbildade jurister som kan utforma
transaktionsarrangemang som ska minimera osäkerhet (Jörgensen 2005). På detta sätt
hävdar Jörgensen (2005) att jurister kan skapa värde för företag och reducera
affärsrisker.

Vid försäljningen mellan företag och mellan företag och offentlig sektor sker
betalningen ofta i efterhand. Köp mellan två företag d.v.s. mellan två näringsidkare är
reglerad genom köplagen (1990:931). Köplagen är dispositiv vilket innebär att
leverantör och kund kan avvika från regler genom avtal (Agell & Malmström 2007).

Om en vara inte betalas omgående då säljs den på kredit dvs. handelskredit. Trots att
varorna och tjänsterna tillhandhållits betalas fakturor för dem ofta långt efter
förfallodagen. Dessa sena betalningar påverkar negativt företagets likviditet, deras
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konkurrenskraft och lönsamhet när borgenär behöver extern finansiering på grund av
sena betalningar.

Även om företagets likviditet kan negativt påverkas av handelskrediter hävdar
Huyghebaert (2006) att kunder som köper via handelskrediter får möjlighet att
kontrollera

produkten

innan

de

betalar

för

den

och

därmed

minskar

transaktionskostnader vid försäljning. De minskade transaktionskostnaderna reducerar
affärsrisker som handelskrediter kan medföra.

Statens

offentliga

utredningar

(2012:11)

visar

att

den

genomsnittliga

betalningsförseningen i Europa uppgår till kortast i Finland 7 dagar och längst i
Grekland 35 dagar. Sverige ligger på andra plats med 8 dagar betalningsförsening följt
av Norge och Schweiz.

Som visats ovan medför handelstransaktioner stora affärsrisker vilka i sin tur kan
reduceras med adekvata riskreduceringsmekanismer. Dessa mekanismer har vi redan i
bakgrund indelat i privata och offentliga. Syftet med det här arbetet är att beskriva vilka
av dessa mekanismer, privata eller offentliga har störst inverkan på företagets
beslutsfattande som rör försäljning via handelstransaktioner.

1.3 Problemformulering
Ovanstående resonemang leder oss till vår problemformulering:
-

Vilka riskreduceringsmekanismer privata eller offentliga har störst inverkan på
företagens beviljande av handelskrediter till kundföretagen i Sverige?

1.4 Syfte

Vårt syfte är att förklara vilka riskreduceringsmekanismer, privata eller offentliga som
har störst inverkan på företagens beviljande av handelskrediter till kundföretagen.

11

1.5 Avgränsningar
När det inträffar kreditaffärer i form av handelstransaktioner mellan två företag uppstår
förhållanden mellan leverantörsföretag och kundföretag där leverantörsföretag är
borgenär och kundföretag är gäldenär. Vi har valt att fokuseras på borgenärens
beslutsfattande beträffande handelskrediter. Gäldenärens perspektiv behandlas således
inte.

Anledning till att valet föll på handelskrediter är att handelskrediter utgör i stort sett den
största delen av krediter på ofantliga kreditmarknaderna. Exempelvis får 97 procent av
alla företag handelskrediter av sina leverantörer i Ryssland (Jörgensen 2005).
Utvecklingsländer i Asien och Afrika är också mycket beroende av handelskrediter
(McMillan & Woodruff 2000). Handelskrediter är en värdemätare av de privata och
offentliga riskreduceringsmekanismerna gentemot varandra. Undersökningen görs i
Sverige och enkäten har skickats till olika privata företag i Sverige.
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1.6 Disposition
Kapitel 1: Inledning
Detta

kapitel

innehåller

bakgrunden

till

vårt

ämne.

Sedan

presenteras

problematiseringen och problemformuleringen som leder till vårt syfte med uppsatsen.
Även avgränsningar tas med.

Kapitel 2: Teoretisk och vetenskaplig referensram om handelskrediter
I detta kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskning om handelskrediter.
Sedan beskrivs vilken påverkan handelskrediter har på företagets kapitalstruktur.

Kapitel 3: Privata och offentliga riskreduceringsmekanismer
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av sambandet mellan de privata och offentliga
riskreduceringsmekanismerna. Sedan beskrivs det för var och en mekanism. Vidare ges
en kort beskrivning av affärsnätverk som ett sätt att skapa nya kontakter för företag.
Studiens hypoteser presenteras i samband med teorier och forskning.

Kapitel 4: Metod
I detta kapitel redogörs för det metodologiska angreppssättet och den metodologiska
ansatsen samt presenteras det teoretiska ramverket som framläggs i kapitel två och tre.
Även den metod som har valts vid genomförandet av undersökningen och enkätens
utformning tas med i detta kapitel.

Kapitel 5: Empiriskt resultat och analys
I detta kapitel redogörs för de resultat som undersökningen visar på. Här kommer även
analysen av de resultaten att presenteras.

Kapitel 6: Hypotesprövningar
I detta kapitel presenteras hypotesprövningarna och om dessa förkastas eller ej
förkastas.

Kapitel 7: Analys av hypotesprövningar
I detta kapitel analyseras hypotesprövningarna och dess resultat.
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Kapitel 8: Sammanfattning av hypotesprövningar
I detta kapitel sammanfattas alla hypotesprövningar.

Kapitel 9: Slutsats
I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser. En återknytning till kapitel ett,
två och tre görs för att förklara det resultatet som studien har lett fram till. Förslag till
vidare forskning kommer att avsluta kapitlet.
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2. Handelskrediter
I detta avsnitt presenteras de teorier och vetenskapliga studier om handelskrediter och
dess betydelse för dagens ekonomi. Vidare presenteras kapitalstruktur och vilken
betydelse handelskrediter har för företagets kapitalstruktur.

2.1 Handelskrediter
Handelskrediter uppstår när ett företag säljer varor eller tjänster till ett annat företag
eller offentlig sektor utan att få omedelbar kontantbetalning för sin försäljning.
Handelskrediter är den viktigaste finansiering källa för de flesta företag och anses vara
avgörande för företag som inte kan få kredit från banken (Burkart m. fl. 2011).

Det största motivet för att företagen väljer att köpa på kredit är att dessa inte kan få
kredit av en annan finansiell institution (ibid.). Ofta är erbjudande av krediter via
handelstransaktion en förutsättning för att överhuvudtaget en affär ska bli av.

Det finns flera förklaringar varför krediter via handelstransaktion uppstår i en så stor
omfattning. Dessa förklaringar kan fördelas i: kreditransonering, kreditkostnader,
transaktionskostnader, produktkvallite och prisdifferentiering.

Kreditransonering uppstår när utbudet av krediter är mindre än efterfrågan.
Kreditransonering förklaras med asymmetrisk information och informationsövertag.
Asymmetrisk information innebär att låntagare har bättre information om riskerna av
sitt projekt än andra finansiella institutioner. Ett projekt som har en högre risknivå blir
lönsammare för banken att avstå att ge kredit till än att ge kredit till en högre ränta som
ersättas för risken. Då kan företagen istället ta kredit från andra företag. Leverantörerna
har ofta mer kunskap och bättre förhållande till sina kunder vilket minskar problem med
asymmetrisk information. Affärsrelationer medför att leverantörer får tillgång till
information som bankerna inte har tillgång till. Detta leder till att leverantörer lättare ger
handelskrediter till kunder än banken (Regeringen 2007).

Kreditkostnaderna kan vara lägre vid handelstransaktioner än om kunden lånar pengar
från banken. Till skillnaden från banken tar företagen ingen ränta av varandra vid
handelskrediter. Leverantörerna kan sätta ett högre pris och på så sätt ersätta sig för
kreditkostnaderna på de sålda varor eller tjänster. På så sett blir inte kreditkostnaderna
synliga för kunder.
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Transaktionskostnaderna reduceras vid handelskrediter. När det sker upprepad leverans
av en produkt kan handelskrediter minska transaktionskostnaderna i samband med
fakturering och betalning för både leverantör och kund. Leverantören kan lägga flera
leveranser på en faktura och kundföretaget minskar transaktionskostnader i förhållande
till banken genom att kostnaderna förknippade med att arrangera en kredit vid varje
transaktions undviks (Regeringen 2007).

När det gäller produktkvalité kan handelskrediter ses som en outsagd garanti för
säljarens produkt. Köparen kan kontrollera produktens kvalité innan han eller hon
betalar. Då kan även erbjudande om handelskrediter tolkas som ett tecken på att
produkten är av god kvalité. Detta kan vara ett sätt för leverantörsföretag att
marknadsföra sig.

Prisdifferentiering kan ske i samband med handelskrediter även om leverantörerna inte
känner till kundernas betalningsvilja. Detta beror på att krediter har olika värde för olika
kunder även om kreditvillkoren är sammanfallande (Chung 2001). Kunder som medför
hög risk värderar krediter högre än kunder som medför lägre risk. Detta leder att reella
kostnader blir högre för kunder som medför högre risk än för kunder som medför lägre
risk. Trots sammanfallande priser och kreditvillkor differentieras priser mellan olika
kundkategorier vilket ökar leverantörernas vinst.

Tillgång till krediter är en förutsättning för väl fungerande handel mellan företag och
mellan företag och offentlig sektor. De säljande företagen står till merparten av krediter
i samband med handelstransaktioner (ibid.).

2.2 Samhällsvetenskaplig referensram beträffande handelskrediter
Det kan finnas många olika anledningar och ekonomiska förklaringar till varför företag
använder sig utav handelskrediter (Gary 1984). En av de anledningarna anses vara de
kreditvillkoren leverantörerna sätter. Bättre kreditvillkor leder till större efterfråga. När
de finansiella marknaderna inte är perfekta dvs. att företag inte har möjlighet att låna
från banker ökar efterfrågan på kredithandel drastiskt. Och det är just när efterfrågan är
som störst som leverantörerna passar på att gå med överskott (ibid.).
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En annan viktig faktor som spelar roll på handelskreditmarknaden är att kreditpolicyn
går att ändra. Företagen finansieras snarare av leverantörer än av de finansiella
institutionerna. Som det visades i praktiken är det mycket säkrare att låna ut till mindre
kunder och till ett begränsat antal företag eftersom det är då leverantörerna har mest
information om kunderna och kan bedöma kreditrisken. Slutligen kan man påpeka att
företag med bra tillgång till krediter erbjuder mer handelskrediter (Petersen & Rajan
1997). Ur studierna som har genomförts har det visats att handelskredit beror mycket på
vilken bransch företaget har och inte minst vilket land företaget finns i (Jörgensen
2005).

I länderna med mindre utvecklad finansiell marknad ersätter företagen sina informella
krediter med hjälp av leverantörer för att kunna finansiera företagets tillväxt (Fisman &
Love 2003). Branscher som är mer beroende av handelskreditfinansiering växer relativt
sett snabbare i länder med mindre utvecklade finansiella mellanhänder. Ekonomisk
effektivitet är viktig när man pratar tillväxt eftersom de finansiella marknaderna bättre
kan allokera kapital till företag med kostnadskrävande projekt. Som en följd av
handelskreditfinansiering har företagen uppvisat högre tillväxt i länder med svaga
finansiella institutioner. Tillväxten är inte bara viktig för handelskrediter utan är
nödvändig för hela finansmarknaden. Ett exempel på detta är att en ekonomi med
väluppbyggda finansiella institutionerna kommer att, på ett bättre sätt, kunna fördela
resurser till projekt som ger den högsta avkastningen (Fisman & Love 2003).

Handelskrediter handlar mycket om prisdiskriminering av leverantörer. Låg konkurrens
mellan leverantörerna kan skapa förutsättningar för prisdiskriminering bland
kontant/kreditkunder när det gäller inträde på en ny marknad. Detta leder till en lägre
efterfråga på kreditkunder än på kontantkunder. Beroende på konkurrensen på
marknaden för insatsvaror kan vissa branscher vara mer villiga att prisdiskriminera.
Vissa branscher kan begära handelskredit som en säkerhet för produktkvalitet (ibid.).
Leverantörerna har en bevakande fördel över banker. Med det menas att leverantörerna
har mer och omfattande information om sina kunder och även om andra långivare.
Kortare löptid för handelskrediter än banklån skulle leda till att fler tar handelskredit.
När det gäller rättslig prövning är det lättare för leverantören att driva in skulden vid
utebliven återbetalning eftersom leverantören kan stoppa leveransen av varor (Cunat
2002).
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En undersökning som genomfördes i USA visade att företagen med differentierade
produkter har större kundfordringar än företag med standardiserade produkter (Burkart
m.fl. 2011). Att företagen med differentierade produkter säljer mer via handelskrediter
kan tros bero på att dessa företag har svårare att hitta köpare och saknar hänvisning för
pris medan standardiserade produkter är lättare att sälja eftersom dessa har en
marknadspris (ibid.).

De produkter som säljs via handelskrediter är ofta heterogena produkter. Företagen med
differentierade produkter är mer villiga att ge handelskrediter under längre perioder och
till köpare som inte har bra kreditvärdighet. Användning av handelskrediter är
sammanliknad till företagens finansiella situation och företagens relation till banken.
Det tros även att företagen är mer benägen att stödja sina kunder under ekonomiska
svårigheter om de befarar att förlora dem (ibid.). Majoritet av företagen som medverkat
i undersökningen får handelskrediter till låga kostnader samt erbjuds handelskrediter
oftare till större företag med längre löptid och även rabatter om de kan betala i förväg
(Burkart m.fl. 2011). Denna rabatt avspeglar prissänkningar som erbjuds till kunderna
om de betalar i tid. Det finns fyra skäl varför företag kan vara mer benägen än bankerna
att finansiera inköp av produkter. En av de orsakerna är säker likvidation, dvs.
fordringsägaren rätt att beslagta företagets tillgångar. Dessa tillgångar kan bli mer värda
för företaget eftersom företaget bättre känner branschen och lättare kan sälja produkten
och för bättre pris än banken.

En annan orsak är s.k. moralisk risk vilket innebär att ett företag är mer villig att
förlänga kredit eftersom det är mer sannolikt att kunden återbetalar till företagen än
banken. Samt kan företagen anses avgörande för kundens framtida verksamhet p.g.a.
brister på alternativa producenter. Leverantörsföretag kan ha en informationsfördel när
det gäller kundens betalnings och annan information som kan vara intressant för
företagen. Företagen har tillgång till mer överlägsna uppgifter än vad banken har och
detta är också en orsak till varför företagen kan vara mer benägna till att finansiera
inköp av produkter än bankerna. Imperfekt konkurrens leder till att företagens
alternativa kostnader blir betydligt mindre än bankens och det är uppenbart en orsak till
varför företagen ska vilja finansiera inköp av produkter.

Användning av handelskrediter ger köpare (och säljare) möjlighet att minska antal
transaktioner genom att helt enkelt köra (och ta emot) flera betalningar samtidigt vilket
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minskar de totala administrativa kostnaderna.

Ämnet om vilka riskreduceringsmekanismer som har störst inverkan på beviljande av
handelskrediter är väldigt aktuellt även i andra länder. Det genomfördes en studie i
Ryssland och syftet med studien var att testa vilken effekt: rätt juridisk kompetens på
upprättande av avtal har, rättsvetenskaplig självkunskap och uppfattning av jurister i
jämförelse med andra faktorer som påverkar en handelskreditsavtalets efterlevnad, dvs.
utgivande av handelskrediter (Jörgensen 2005).

De två riskreduceringsmekanismerna, privata kontra offentliga var också uppbyggda
efter två grupper. De privata riskreduceringsmekanismerna var juridisk kompetens,
förtroende i juristens förmåga att låsa kommersiella konflikter och social nätverk i form
av branschorganisationer (Jörgensen 2005).

De offentliga riskreduceringsmekanismerna innebar uppfattning av hur effektivt
domstolar agerar i lagtillämpning beträffande beslut som rör handelskrediter i ryska
företag. Studien visade att 97 procent av alla ryska företag får handelskrediter av sina
leverantörer. Den höga procenten anses bero mycket på att företagen vet mycket mer
om varandra än andra långivare såsom banker, samt prissättningar i syfte att hindra
konkurrens. Från studien framgår att de privata faktorerna har full frihet att förhandla
och de lyckas komma med effektivare lösningar än domstolar då domstolar även anses
mycket dyrare. Med rätt juridisk kompetens minskar förhandlingskostnader samt ökar
förtroende för de medverkande affärsmän och företag. Rätt juridisk kompetens i företag
leder till mer fullständig förståelse av privata äganderätter som behövs för att skydda
den (Jörgensen 2005).

Enligt Jörgensen (2005) framgår även att tidigare studier har visat att företagen förlitar
sig mer till sin egna juridisk kompetens och möjlighet att lösa konflikter än till
rättssystemets. Den mest efterfrågade metoden att lösa konflikter på är: samråd med
leverantörer utan ingripande, på andra plats kommer anlitande av jurister och på tredje
plats kommer rättssystemet. De privata faktorerna har utvecklats som en följd av de
bristande statliga faktorerna. Även dessa privata faktorer har visat sig innehålla
nackdelar. Dessa nackdelar är exempelvis prissamverkan mellan aktörer i en sluten
grupp, eller att branschorganisationer diskriminerar handlare av olika skäl (Jörgensen
2005).
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Studien uppvisade att för ett säkrare tillhandhållande av avtal har jurister och olika
branschorganisationer en stor roll. Bra jurister minskar osäkerhet vid fattande av
affärsbeslut och utvecklar olika metoder för att minimera transaktionskostnader.
Branschorganisationer underlättar genomförande av avtal under osäkra ekonomiska
tider och fungerar även som en billigare informationskälla (Jörgensen 2005).

Noggrann granskning och kontinuerlig övervakning av kreditvärdighet av varje ny och
befintlig kund kommer att bättre säkerställa återbetalning i enlighet med angivna villkor
(Engle 2009a). Ordentlig övervakning kommer att bistå företagen med att identifiera
och bedöma kreditrisker i tid och med att ta itu med potentiella problem. Företaget ska
begära den finansiella informationen regelbundet av sina stora kunder (Engle 2009a).

2.3 Kapitalstruktur
Handelskrediter är en viktig finansieringskälla för företag som skiljer sig från andra
traditionella källor för kapital. Handelskreditvalet beror på vilken kapitalstruktur
företagen har. Kundfordringar som skapas genom försäljning av handelskrediter utgör
en betydande andel av de totala tillgångarna i icke-finansiella företag (Chung 2001).
Detta anses vara viktigt är företagets förmåga att analysera och kontrollera kassaflöde i
företagen.

Det är många företag som är väldigt dåliga på att analysera fordringarna, dennas ålder
och kassaflöde. Många kunder, vilka företag har haft affärer med under längre perioder
utnyttjar det förtroendet de har hos företaget för att tillgodose sina egna behov av
pengar (Engle 2009a). Företagen med lite kontanter och höga skulder löper stor risk för
återbetalningssvårigheter men den största risken utgör de kunder som historisk har varit
långsamma att betala (Engle 2009a).

Det är viktigt att förstå den kreditprofilen av kunder som allvarligt kan påverka ditt
företag om de får problem (Engle 2009a). Det finns en metod som föreslogs av en
industriexpert om hur man kan analysera ett företags förmåga att klara olika
ekonomiska nedgångar dvs. en ”stress-test” av affärsplan och försöka förstå vilken
påverkan den har på likviditet. Testet kan beskrivas som en analys av likvida medel
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genom att föreställa sig olika hypotetiska situationer exempelvis en dramatisk nedgång i
order, konkurs av en större kund eller förlust av en betydande investering( Engle
2009b). Genom att simulera olika scenarier kan företagen kanske minska risken för
kassabrist innan detta sker genom att bygga en fond av kontanter. Fordringar bör få
högsta grad av uppmärksamhet och nyckelkunderna bör övervakas kontinuerlig med
avseende på deras ekonomiska tillstånd (Engle 2009b).
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3. Teoretisk och vetenskaplig referensram
Detta avsnitt redogör för skillnader mellan privata och offentliga
riskreduceringsmekanismer och vilka hypoteser vi kommer att testa. Vidare berättas
vilken betydelse affärsnätverk har för handelskrediter. Även de olika kundkategorierna
diskuteras i detta kapitel. Avslutningsvis på avsnittet kommer en kort sammanfattning
av alla hypoteser.

3.1 Privata och offentliga riskreduceringsmekanismer
Det

är

viktigt

att

förstå

behov

av

de

privata

och

offentliga

riskreduceringsmekanismerna. De offentliga riskreduceringsmekanismerna behövs för
att dämpa de negativa effekterna som kommer från privata riskreduceringsmekanismer
(Katz 2000).

De offentliga institutionerna spelar en viktig roll för allmänheten. De erbjuder insyn och
försvar, politisk rättvisa som inte de privata institutionerna kan. Men det finns också en
fördel med de privata riskreduceringsmekanismerna och det är att de privata
institutionerna ökar effektiviteten och minskar transaktionskostnaderna vilket är
betydelsefullt i dagens ekonomi. Branschorganisationer som klassas in i de privata
riskreduceringsmekanismerna sänker företagets transaktionskostnader och minskar
affärsrisker genom att ge företag juridiskt stöd och tjänster för konfliktlösning
(Jörgensen 2005).

De privata riskreduceringsmekanismerna har även en fördel i övervakningen av de
andra aktörernas beteende på marknaden. Inte minst har de privata institutionerna koll
på resursanvändning eftersom resurserna kan överanvändas och användas på ett
ineffektivt och orättvist sätt av de offentliga institutionerna.

De offentliga

institutionerna kan ha en oerfaren tjänstepersonal som kan skapa en komplikation i
verkställigheten av avtalstvister (Katz 2000).
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3.1.1 Privata riskreduceringsmekanismer
De privata riskreduceringsmekanismerna kan indelas i: rättssjälvtillit, inkassoföretag,
kreditupplysningsföretag,

branschorganisationer

och

jurister.

Dessa

riskreduceringsmekanismer med sitt arbete och effektivitet kan i viss mån påverka
företaget att bevilja handelskredit. Om företaget kan förlita sig på att en viss mekanism
kan hjälpa vid sena och uteblivna betalningar har företaget lättare att bevilja
handelskredit till ett annat företag.

3.1.1.1 Rättssjälvtillit (legal self- efficacy)
Psykologen Albert Bandura (2001) förklarar self-efficacy som en tro till sin förmåga att
lyckas i specifika situationer. Teori om self-efficacy är centralt i Banduras kognitiva
teori som framhåller betydelsen av observationers lärande och personlighetens
utveckling.

Rättssjälvtillit är ett begrepp som innebär individens egen förmåga i användning av
juridisk terminologi. En undersökning som genomfördes i Ryssland visade att
rättssjälvtillit minskar riskuppfattning i förhållande till affärsrisk. Människans tilltro till
sin förmåga att använda juridisk terminologi har en stark effekt på reducering av
affärsrisk i form av minskade transaktionskostnader. Affärsrisken kan även minskas
genom

individens

beteende

i

relation

till

informationssamling

och

informationshantering. Lojalitet till rättssystemet har inverkan hos handelspartner att
göra affärer (Jörgensen 2005). Ju starkare rättssjälvtillit en individ har desto större
möjligheten har individen att förbättra sina strategier och handlingar.

Dessutom har stark rättssjälvtillit en stark påverkan på individens informationssamling
och hantering av den i samband med lämpliga åtgärder. För att kunna förstå hur lagar
fungerar ska en individ ha en stark rättssjälvtillit till sin förmåga att använda
rättssystemet. Och detta i sin tur leder till en minskad affärsrisk och minskade
transaktionskostnader (Bandura 1982).

Vår hypotes som berör rättssjälvtillit är följande:
Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan rättssjälvtillits benägenhet att bevilja
handelskrediter till olika kundkategorier.
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3.1.1.2 Inkassoföretag
Möjlighet för företag att kunna anlita privata företag för indrivning av skulder eller att i
helhet sälja sina fordringar till inkassoföretag anses vara i ett positivt förhållande till
beviljande av handelskrediter. Indrivning av fordringar genom inkassoåtgärder kallas
inkassoverksamhet (Datainspektion 2011).

Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Inkassolag kompletteras med
bestämmelser i inkassoförordningen (1981:956) och Datainspektionens föreskrifter om
tillstånd enligt 2 § inkassolagen. Inkassolagen reglerar låntagarens skyldighet att ersätta
långivarens kostnader för handlingarna som ingår i det utomrättsliga förfarandet för
indrivning av en förfallen fordran. Betalningspåminnelse, inkassokrav och uppgörelse
av en avbetalningsplan erbjuds i praktiken av inkassoföretag (Datainspektion 2011).
Lagen tillämpas oberoende om långivaren och låntagaren är näringsidkare eller
konsument, fysiska eller juridiska personer.

En central regel är att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed.
Låntagaren får inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för olämplig
påtryckning eller annan olämplig inkassoåtgärd.

Vår hypotes som berör inkassoföretag är följande:
Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan inkassoföretags möjlighet att driva in
kundfakturor och beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

3.1.1.3 Kreditupplysningsföretag
Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om enskilda personers ekonomiska och
personliga

förhållanden

samt

om

företagets

ekonomiska

förhållanden.

Kreditupplysningar regleras av kreditupplysningslagen (1973:1173) (Sveriges rikes lag
2010). Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet måste få tillstånd av
Datainspektionen. Datainspektionen ansvarar för att verksamhet sköts på ett korrekt
sätt.

Kreditupplysningsföretagen hjälper förse leverantörsföretagen som vill ge kredit via
handelstransaktioner med information om kundföretag – en kreditupplysning
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(Datainspektion 2011). En noggrann och rätt information hjälper leverantörsföretag att
bedöma riskerna och i vilken omfattning det är säkert att kundföretagen kommer att
betala i tid för köpta varor och tjänster. Man blir automatisk registrerad och ingen har
rätt att bli struken ur registren.

De tre främsta slag av uppgifter som hämtas om privata personer är identitetsuppgifter,
inkomst och innehav av fastighet och betalningsanmärkningar om sådana finns
(Sveriges rikes lag 2010). För juridiska personer, näringsidkare och näringsanknutna
personer registreras samma slag av information som för privata personer. Förutom detta
hämtas vissa uppgifter från aktiebolagsregistret och handels- och föreningsregistret hos
bolagsverket och från det allmänna företagsregistret hos Statistiska centralbyrån. Den
som vill begära en företagsupplysning d.v.s. upplysning om en juridisk person, om en
näringsidkare eller om en näringsanknuten person behöver inte ha ett legitimt behov.
Detta innebär att företaget inte behöver vara på väg att ge kredit till det företaget som de
vill ha kreditupplysning på eller något annat ekonomiskt förhållande.

Vår hypotes som berör kreditupplysningsföretag är följande:
Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan kreditupplysningsföretags benägenhet
att informera sig om kunders betalningsförmåga och beviljandet av handelskrediter till
olika kundkategorier.

3.1.1.4 Branschorganisation
Branschorganisation är en intresseförening för

företag i en viss bransch.

Branschorganisationer bistår sina medlemmar på många sett beroende på karaktär av
den särskilda föreningen (Jörgensen 2005). De kan ge juridiskt stöd och tjänster vid
konfliktlösningar. Ett exempel av en sådan organisation är Malmös Handelskammare.

Branschorganisationer har rollen att minska osäkerhet för sina medlemmar och
samordna information om leverantörer och kunder samt samordnar sanktioner mot
företag som bryter mot föreningens normer (Jörgensen 2005). De ger stöd till företag
som kommer i konflikt med sina kundföretag. Möjlighet att få sådant stöd kan påverka
företaget att tillhandhålla handelskrediter till kundföretag. Branschorganisation har till
uppgifter att: samordnar information om sina medlemmar, tillämpa sanktioner mot
medlemmar om det behövs, fungera som forum för konfliktlösningar, kan främja
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intressena för de medlemmarna i samhället såsom lobbyverksamhet. Den hjälper höja
förtroende för handel mellan företagen, särskild om den organisationen erbjuder
avtalsenligt stöd för att lösa en konflikt (Jörgensen 2005).

Branschorganisation används också som en plats för företagen att hitta nya kunder och
nätverk. En annan funktion hos branschorganisationer är att samla information om
avtalsbrott samt som en billigare informationskälla. Det finns mycket beskriven om
vilken funktion en branschorganisation har men det finns inte många forskningar om
vilken

effekt

medlemskapet

i

en

branschorganisation

har

som

en

riskreduceringsmekanism när en leverantör ska tillhandhålla en handelskredit.
Ett företag som är medlem i en branschorganisation som löser tvister är mer benägen att
bevilja handelskredit än företag som är medlemma i en handelsorganisation som inte
löser tvister. Detta beror främst på att sådana branschorganisationer som löser tvister
kan vara mer effektiva och att med hjälp av effektivitet kan långivaren bli välinformerad
om vilka eventuella lösningar som vidtas (McMillan & Woodruff 2000).

Vår hypotes som berör branschorganisation är följande:
Hypotes 4:Det finns ett positivt samband mellan kunders medlemskap i en
branschorganisation och benägenhet

att

bevilja handelskrediter till olika

kundkategorier.

3.1.1.5 Jurister
Enligt

Jörgensen (2005)

transaktionsarrangemang

skapar
som

affärsjurister

minskar

ett

osäkerhet.

värde

genom att

Advokater

anses

kreera
vara

transaktionskostnaders ingenjörer. Juristernas roll är att se till att kommersiella avtal
och förhandlingar sker rätt och effektivt. De hjälper företagen att ta vara på vilka
affärsmöjligheter företagen har och på vilket sett denna kan reducera och undvika stora
transaktionskostnader. Med bra jurister minskas osäkerhet vid fattande av affärsbeslut.

Jurister hjälper företagen med avtalsgranskning och förlikningsförhandlingar vid tvist,
samt utformning av försäljnings och köpvillkor. Juristerna kan anlitas som ombud om
ett mellanhavande hamnar inför domstol. Jurister är mer benägna till att ta större risker
eftersom de vet att de kan lita på sin kompetens (Jörgensen 2005). Jurister har potential
att verkar i förvandling i en ekonomi som reformeras. De kan påverka företagen att med
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i åtanke på deras hjälp lättare besluta sig för att bevilja handelskredit. Företagen kan
räkna med att avtalet har slutits under juridiskt korrekta förhållande samt kan förlita sig
på jurister om det uppstår avtalsbrott i form av sena och uteblivna betalningar
(Jörgensen 2005).

3.1.2 Offentliga riskreduceringsmekanismer
De offentliga riskreduceringsmekanismerna kan definieras som domstolar, kronofogden
samt polis. Den största skillnaden mellan offentliga och privata mekanismer är inverkan
på

handelskrediter.

Det

mest

grundläggande

syftet

med

offentliga

riskreduceringsmekanismer är att skydda den privata äganderätten och minska
transaktionskostnaderna (Jörgensen 2005).

3.1.2.1 Domstol
Domstolar intar en central ställning i rättsväsendet. Den största anledningen varför
företag vänder sig till domstolar är företagets möjlighet att kunna få rättslig hjälp när ett
avtalsbrott uppstår, eller s.k. tvist. En studie som genomfördes i Ryssland visade att
domstolar

fungerar

väl

när

det

gäller

avtalsbrott.

De

offentliga

riskreduceringsmekanismernas effektivitet tycks ha en stor inverkan på beviljande av
handelskrediter till kundföretagen, även påverkas bankernas utlåning till företag av
domstolarnas inflytande. Domstolar fungerar som en övervakningsmekanism för
företag, främjar nya affärsrelationer, genererar säkerhet i affärstransaktioner och hävdar
monopol samt begränsar orättvisor för att säkra social fred (Jörgensen 2005).
Tilltron till effektiviteten hos domstolar har en betydande positiv inverkan på företagets
relationer till kundföretagen.

Domstolarna uppmuntrar leverantörer att skapa nya relationer, nya företagskunder, även
har domstolarna en positiv korrelation till att nya interaktioner utvecklas. Utifrån det
kan man påpeka att effekten av domstolar är mycket större i början av relationer mellan
leverantör och kundföretag. Beviljande av handelskrediter beror mycket på
domstolarnas agerande och effektivitet.
Domstolar som löser tvister väl genererar extra stor förtroende hos leverantörer vilket
leder till en ökat beviljande av handelskrediter. Även domstolar som erbjuder en viss
garanti för att en skuld ska återbetalas påverkar beslut om handelskrediter till
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kundföretagen. Tilltron på domstolarnas effektivitet leder till fler nybindande relationer
mellan leverantör och kund. Detta betyder att även domstolar med mindre effektivitet
kan påverka företags innovation (Johnson m.fl. 2002). Det finns två stora funktioner
som en domstol har, beroende på hur komplex en affärstransaktion är. I enkla
transaktioner ser domstolen till att räkningar betalas och i lite mer komplexa
transaktioner är uppgiften att avgränsa hotet.

Det

finns

ett

samband

mellan

tilltron

på

domstolarnas

effektivitet

och

marknadsbaserade relationer dvs. affärsnätverk. Affärsnätverket spelar också roll när
det gäller beviljande av handelskrediter. Användning av rättssystemet mot en kund sker
oftast i kundens hemstad. Detta innebär betydligt högre kostnader för företaget när
kunden befinner sig i en annan stad. Eftersom domstolarna administreras lokalt finns det
fördelar med ”hemstaden”. Företagen får en bättre uppfattning av domstolar i sin egen
stad. Av denna anledning finns det osäkerhet i användning av de offentliga
riskreduceringsmekanismerna. Dock är det inte samma sak för kundföretagen.
Kundernas tilltro till domstolarnas effektivitet har ingen effekt på beviljande av
handelskrediter.
I dagens läge har domstolarna blivit alltför viktiga för dagens samhälle, ekonomins
utveckling och hela finansmarknaden i stort (Johnson m.fl. 2002).

Vår hypotes som berör domstolar är följande:
Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan tilltro till domstolarnas effektivitet och
beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

3.1.2.2 Kronofogden

En annan riskreduceringsmekanism är Kronofogdemyndigheten. Som uppgift har
Kronofogdemyndigheten att fastställa betalningsanspråk i samband med avtalsbrott.

Kronofogdens beslut utgör en s.k. exekutionstitel, vilket är en grundläggande faktor för
verkställighetsansökan. Betalningsförelägganden är den mest vanligaste metoden för
verkställigheten. När låntagaren inte betalar frivilligt trots en dom så kan långivaren
vända sig till Kronofogden för att få hjälp med indrivning av kundfordringar. Att kunna
använda sig utav rättssystemet och rättsliga åtgärder ökar beviljande av handelskrediter
(Statens offentliga utredningar 2012:11).
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Vår hypotes som berör kronofogdemyndighet är följande:
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan kronofogdens möjlighet att driva in
skulder och beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

3.1.2.3 Polis

Engagemang av polis beror i stort sett på vilket land handelskrediter upprätthålls i
(Fafchamps 1996). I länder där korruption är utspridd kan polis användas för att muta
eller hota dåliga betalare.

Polisen har ingen befogenhet att beslagta egendom. Det är leverantörerna som kan göra
detta och endast genom ägandeförbehåll om det står tydligt i kontraktet eller genom
handräckning hos kronofogden. Att engagera en polis kan bli en komplicerad process
eftersom det inte är poliser som har ansvar för avtalsfrågor och bevismaterial (ibid.).

Vår hypotes som berör polis är följande:
Hypotes 7: Det finns ett positivt samband mellan polisens effektivitet och beviljandet av
handelskrediter till olika kundkategorier.

3.2 Affärsnätverk
Sanktioner och därmed handel fungerar på ett sätt beroende på karaktär och geografiska
närhet av förhållandet mellan handelsparterna. Affärskontakter är en källa till preliminär
information som används av kundrelationer och leverantörsrelationer (McMillan &
Woodruff 1999). Längre handelskredittider sammankopplas med större handelkrediter
vilket medför större och omfattande informationssamling (Woodruff 1999).

Kunderna kan delas in i två stora grupper: vänner och familj och företagskunder. De
olika normsystem som verkar med olika grupper dvs. vänner och familj omfattas av
sociala normer och därför sociala sanktioner och företagskunder omfattas av
företagsnormer och därför juridiska sanktioner (McMillan & Woodruff 1999). Kunder
som identifieras genom affärsnätverk har större chans till att få handelskrediter
(Woodruff 1999). Om en kund från början befann sig i ett företagsnätverk och inte i ett
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socialnätverk så blir företagen mer benägna att bevilja handelskrediter till den kunden
än om kunden befann sig i ett socialnätverk från början (McMillan & Woodruff 1999).

Det finns samband mellan företagsnätverk och medlemskap i en branschorganisation
och tilltro på domstolarnas effektivitet. Tidigare forskning visade att företag som har
förtroende för domstolar är mer benägna att använda företagsnätverk och mindre
benägna att använda social nätverk för beviljande av handelskrediter (McMillan &
Woodruff 2000). Hur mycket information en långivare har om sina kunder beror helt
enkelt

på

hur

mycket

möda

långivaren

lägger

på

informationsinsamling.

Branschorganisationer är mindre kostsamma när det gäller insamling av information
vilket leder till att företagen som samlar information om sina kunder har större
möjlighet till att få så mycket aktuell information om kunden som möjligt.

Geografiskt läge spelar också en viktig roll på beviljande av handelskrediter. Kunder
som befinner sig i en annan stad inom Sverige eller ett annat land inom EU ökar
komplexiteten i transaktionsrelationer vilket gör betalning, transport, kvalitet och andra
viktiga frågor svårare (McMillan & Woodruff 2000). Eftersom domstolarna
administreras lokalt finns det fördelar med ”hemstad”. Företagen får en bättre
uppfattning av domstolar i sin egen stad. Av denna anledning finns det osäkerhet i
användning av de offentliga riskreduceringsmekanismerna.

Vår hypotes som berör affärsnätverk är följande:
Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan affärsnätverkets sammansättning att
bevilja handelskrediter till olika kundkategorier.

3.3 Kundkategorier
Enligt McMillan och Woodruff (1999) spelar olika kundkategorier roll när det gäller
beviljandet av handelskrediter. De flesta företagen är väldigt intresserade av att ha så
många kunder som möjligt för att kunna utöka sin försäljning på kredit. För att nå ut så
många kunder som möjligt säljer företagen till kunder som befinner sig inom olika
städer i Sverige, inom Norden, inom och utanför EU (McMillan & Woodruff 1999).

Varje kund medför en affärsrisk för företaget om den inte betalar i tid. Företaget
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föredrar att inte sälja till kunder utanför landet eftersom det kan bli svårt att få en
korrekt information om dem och deras betalningsförmåga. Även försäljning på stora
avstånd kan innebära mindre täta leveranser och därmed större sannolikhet att kunden
inte betalar. I McMillans och Woodruffs artikel (1999) framgår att majoriteten av
försäljning på kredit sker till kunder som är placerade inom samma stad (McMillan &
Woodruff 1999).
Sammanfattningsvis leder försäljning på beställning, handel över långa avstånd och
handel till okända kunder till en större affärsrisk än försäljning till kunder inom samma
stad (McMillan & Woodruff 1999).

3.4 Sammanfattning av hypotesprövningar
En genomsökning av befintlig litteratur har inte gett några klartecken om vilka
riskreduceringsmekanismer privata eller offentliga har störst inverkan på beviljandet av
handelskrediter till olika kundkategorier i Sverige.
Nedan presenteras hypoteser i den här uppsatsen:

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan rättssjälvtillits benägenhet att bevilja
handelskrediter till olika kundkategorier.

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan inkassoföretags möjlighet att driva in
kundfakturor och beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan kreditupplysningsföretags benägenhet
att informera sig om kunders betalningsförmåga och beviljandet av handelskrediter till
olika kundkategorier.

Hypotes 4:Det finns ett positivt samband mellan kunders medlemskap i en
branschorganisation

och

benägenhet

att

bevilja

handelskrediter

till

olika

kundkategorier.

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan tilltro till domstolarnas effektivitet och
beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan kronofogdens möjlighet att driva in
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skulder och beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

Hypotes 7: Det finns ett positivt samband mellan polisens effektivitet och beviljandet av
handelskrediter till olika kundkategorier.

Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan affärsnätverkets sammansättning att
bevilja handelskrediter till olika kundkategorier.
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4. Metod
I detta avsnitt presenteras valet av metod. Först presenteras uppsatsens filosofi, ansats
och det teoretiska ramverket. Sedan argumenteras för valet av den kvantitativa
metoden. Därefter beskrivs datainsamlingsmetoden, tillvägagångssätt, målgrupp, urval
och bortfall samt operationaliseringen. Enkätutformningen presenteras även i detta
avsnitt. Slutligen diskuteras validitet och reliabilitet.

4.1Kunskapsteori
Värderingar och tänkande har stor betydelse vad gäller undersökningen vi bestämmer
oss för att genomföra. Enligt Andersson (1979) visas det hur oliktänkande vi människor
kan vara i samband med synen på världen och kunskap. Det finns flera olika
kunskapsteorier, där positivism och hermeneutik får mest utrymme (Andersson 1979).

Enligt Jacobsen (2002) syftar positivismen på att människor och sociala system kan
studeras empiriskt med hjälp av sinnesdata. En positivistisk forskare använder sig av
befintliga teorier för att skapa hypoteser som sedan kan prövas med hjälp av
sinnesdata(Jacobsen 2002).

En annan inriktning inom filosofi är hermeneutik vilket innebär att tolkningen blir
centrum. Denna filosofi lägger mycket vikt på känslor och subjektiva erfarenheter
(Andersson 1979).

Den här uppsatsen har en positivistisk forskningsfilosofi eftersom vi använder oss av
befintliga teorier om de olika riskreduceringsmekanismerna. Med hjälp av dessa som
grund samlades empirisk data in för att sedan kunna ge en generell förklaring av vilka
riskreduceringsmekanismer, privata eller offentliga, har störst inverkan på beviljandet
av handelskrediter till kundföretagen i Sverige.

4.2 Ansats
Den positivistiska forskningsfilosofin har lett till att en hypotetisk-deduktiv metod
valdes för denna uppsats. Enligt Jacobsen (2002) betyder metoden att man tar fram teori
som sedan testas i empiri. Metodens huvudprincip går ut på att först skaffa sig vissa
förväntningar om hur världen ser ut och sedan samla in empiri för att se om
förväntningarna stämmer överens med verkligheten.
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Motsatsen till hypotetisk-deduktiv metod är hypotetisk-induktiv vilket innebär att man
först går ut i verkligheten, samlar in data och sedan skapar nya teorier (Jacobsen 2002).
Enligt Andersson (1979) innebär deduktion att den som forskar ska vara oberoende av
det som utforskas. En undersökning med hypotetisk-deduktiv metod borde utföras på ett
tydligt sätt som går att mäta kvantitativt med tillräckligt många respondenter för att
tillåta generalisering. Dessutom skapar den deduktiva metoden möjlighet till att dra
generella slutsatser utifrån den empiriska undersökningen (Andersson 1979).

4.3 Teoretisk ramverk
Flera studier visar att de olika riskreduceringsmekanismerna har inverkan på beviljandet
av handelskrediter (McMillan & Woodruff 2000). Det verkar inte finnas några tidigare
studier om vilka riskreduceringsmekanismer, privata eller offentliga, som har störst
inverkan på beviljandet av handelskrediter i Sverige.

Uppsatsens teoretiska ramverk är de olika riskreduceringsmekanismer och dess
inverkan på beviljandet av handelskrediter, samt sambandet mellan dessa. Även tas
teorin om handelskrediter upp i samband med beviljandet av handelskrediter. Vi har
haft en stor användning av Jörgensens (2005) avhandling som till största del handlar om
de olika riskreduceringsmekanismerna.

4.4 Val av metod
Val av metod bestäms av undersökningsproblem och syfte med uppsatsen. Valet av
metod bestämmer undersökningens utformning, sätt att samla in data på och
slutresultatet (Christensen & Engdahl 2001).

Den positivistiska kunskapsteorin tillsammans med en hypotetisk-deduktiv ansats har
föranlett en kvantitativ metod för den empiriska undersökningen. Det finns ett antal
olika metoder att välja bland och de vanligaste som används mest vid forskningsstudier
är kvantitativa och kvalitativa. Den kvantitativa metoden används vid analys av en
större mängd data som sedan analyseras och utifrån det kan man dra generella
slutsatser. En undersökning som utgörs av kvantitativ data inriktas mot siffror och
fokuseras på antal och frekvens av kvantifierbara ting (variabler) som sedan kan
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bearbetas statistiskt.

Enligt Christensen och Engdahl (2001) består den kvantitativa undersökningen av olika
teorier utifrån vilka hypoteser kan skapas. Därför är kvantitativ undersökning lämplig
när vi vet en del om det vi undersöker.

En kvantitativ metod har valts med tanke på att det inte verkar finnas några tidigare
teorier om vilka riskreduceringsmekanismer, privata eller offentliga, som har störst
inverkan på beviljandet av handelskrediter trots att det finns befintliga teorier om de
olika riskreduceringsmekanismerna. Utifrån de befintliga teorierna har vi skapat
hypoteser som sedan testades med hjälp av empiriska tester.

Alternativet till kvantitativ metod är kvalitativ metod. En kvalitativ metod går ut på att
åstadkomma en helhetsbeskrivning av det som undersökts i form av ord, text och
symboler. Kvalitativa data används för att bygga teoretiska hypoteser (Christensen &
Engdahl 2001). Kvalitativ undersökning hade gett vår studie en mer fördjupad kunskap
om hur de olika riskreduceringsmekanismerna inverkar på beviljandet av handelskredit
men dessvärre inte visat vilka av de olika riskreduceringsmekanismerna som har störst
inverkan på beviljandet av handelskrediter.

Dessutom syftet med uppsatsen är att dra generella slutsatser och få en objektiv och
allmän bild av vilka riskreduceringsmekanismer som har störst inverkan på beviljandet
av handelskrediter vilket leder till att den kvantitativa metoden passar bättre för
uppsatsens ändamål (Andersen 1998).

4.5 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt
I undersökningen har vi enbart använt oss av primärdata. Primärdata innebär den data
som forskaren själv har samlat in. Den största fördelen med primärdata är att den
samlade informationen är anpassad till undersökningsproblemet och informationen är
aktuell. Nackdelen med primärdata är att det tar längre tid att samla in informationen i
jämförelse med sekundärdata där du kan sitta på biblioteket eller söka information på
internet vilket sparar tid (Christensen & Engdahl 2001).

I den här uppsatsen har vi använt oss av enkätundersökning för att samla in primär data.
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Fördelen med enkäten är möjligheten att undersöka i en stor utsträckning med ett stort
urval vilket leder till större generalisationer av resultaten. Datainsamling med hjälp av
enkät kan föra med sig ett antal nackdelar.

En nackdel är att enkät ofta orsakar ett betydande stor bortfall. En annan nackdel kan
vara enkätens frågor vilka kan skapa missförstånd hos respondenterna. Även enkäternas
innehåll spelar viktig roll med tanke på att enkäten ska vara relativt kort. De flesta
frågorna i vår enkät hade slutna svarsmöjligheter vilket underlättade respondenternas
svar. Med slutna svarsmöjligheter menas att alla respondenter utsätts för samma
frågesituation, dvs. samma frågor i samma ordningsföljd och under samma villkor.
Både för - och nackdelar med en enkät har tagits hänsyn till i utformningen av enkäten
(Christensen & Engdahl 2001).

För att nå ut till målgruppen har vi gjort en webbenkät. Fördelen med webbenkäten är
att man kan ställa känsliga frågor eftersom respondenten förblir anonym (Christensen &
Engdahl 2001). Webbenkäten har skapats med hjälp av ett webbenkätprogram vid namn
Enalyzer.

Det finns dessvärre några nackdelar med webbenkät. Det tar lång tid att få in svar från
respondenterna och att svarsfrekvensen oftast blir mindre än vad man förväntat sig
(ibid.). På grund av de här nackdelarna valde vi också att dela ut enkäten för hand.
Enkäten skrevs ut i pappersform för att vi ska kunna dela ut den i Kristianstad. Enkäten
hade samma design och frågor som i webbenkät. Vi antar att respondenterna förstod alla
frågor i enkäten eftersom tillfrågade hade inga egna frågor att ställa oss. Vi överförde
svaren från webbenkäten och de svar vi fick genom utdelning av enkäten till SPSS för
vidare statistiska analyser.

4.6 Målpopulation, urval och bortfall
Uppsatsens målgrupp är alla privata företag oavsett storlek och bransch som är
placerade i Sverige.

Enligt Christensen och Engdahl (2001) finns det två typer av urvalsmetod:
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. I denna uppsats har vi använt oss av ett
icke-sannolikhetsurval vilket innebär att respondenterna inte väljs slumpmässigt.
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Sannolikhetsurval i den här uppsatsen skulle ha inneburit att respondenterna väljs
slumpmässigt och har en chans att komma med i urvalet (Christensen & Engdahl 2001).

Eftersom vi ville uppnå så hög kvalité på vår undersökning som möjligt passade ickesannolikhetsurvalet bättre för undersökningens ändamål.

Ett representativt urval av individer ur målgruppen har studerats. Vi har valt att kontakta
privata företag eftersom det är privata företag som sysslar med handelskrediter och de
ingår i uppsatsens målgrupp.

Alla företag vi distribuerade webbenkäten till och även delade ut enkäten hade olika
branscher. Vi tog inte heller någon hänsyn till företagets storlek. E-postadresserna har
samlats in med hjälp av företagens hemsidor. Vi har även fått 250 e-postadresser från
leverantöradressen.se som vi senare gått igenom och valde ut de privata företag som vi
anade höll på med handelskrediter. Webbenkäten distribuerades till totalt 400 företag i
Sverige. Utskrivna enkäter delades ut till 40 företag på Näsbyfältet i Kristianstad.
Enkäten besvarades av den personen som var på plats då vi besökte företaget.

Vårt bortfall blev 93 %. Oftast beror bortfallet på respondenternas engagemang i
undersökningen. Den låga svarsfrekvensen beror främst på respondenternas brist på tid
för att svara på vår enkät. Företagen som vi besökte hade inte heller tid för att besvara
vår enkät. Respondenter, dvs. anställda som inte hade sina chefer att fråga ville inte
svara på enkäten anses vara en anledning till varför svarsfrekvensen blivit så låg. Enligt
Christensen och Engdahl (2001) är det svårare att få hög svarsfrekvens på webbenkät
eller brevenkät än vid de andra kontaktformerna. Detta bekräftas i vår undersökning och
förklarar den låga svarsfrekvensen (Christensen & Engdahl 2001).

4.7 Operationalisering
Operationaliseringen innebär att man tolkar de teoretiska begreppen i termer av
empiriskt mätbara enheter (Andersen 1998). I uppsatsens enkätundersökning har vi
omvandlat några av de teoretiska begrepp till konkreta frågor där svaren går att mäta
och analysera.

Denna uppsats har ett förklarande syfte och enligt Christensen och Engdahl (2001)
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brukar de förklarande undersökningarna ha ett så kallad orsakssamband där en variabel
påverkar en annan. Vår undersökning består av såväl beroende som oberoende
variabler. Enkäten innehåller tre avsnitt. Det första avsnittet innehåller en rad allmänna
frågor. Det andra avsnittet omfattar de privata riskreduceringsmekanismerna och det
tredje avsnittet omfattar de offentliga riskreduceringsmekanismerna.

Nedan beskrivs våra hypoteser, vilka frågor hör till respektive hypotes och vilka olika
svarsalternativ använde vi för att besvara våra hypoteser.

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan rättssjälvtillits benägenhet att bevilja
handelskrediter till olika kundkategorier.

För att besvara hypotes 1 användes olika kundkategorier (fråga 1.5) och
respondenternas tilltro till sin förmåga att använda rättsterminologi (fråga 2.10).

Som svarsalternativ hade vi en likertskala från 0 till 11 där 0- betyder instämmer inte
alls och 11-betyder instämmer helt.

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan inkassoföretags möjlighet att driva in
kundfakturor och beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

För att besvara hypotes 2 användes olika kundkategorier (fråga 1.4) och inkassoföretags
möjlighet att driva in kundfakturor (fråga 2.9).

Som svarsalternativ hade vi en likertskala från 0 till 11 där 0- betyder instämmer inte
alls och 11-betyder instämmer helt.

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan kreditupplysningsföretags benägenhet
att informera sig om kunders betalningsförmåga och beviljandet av handelskrediter till
olika kundkategorier.
För att besvara hypotes 3 användes frågan om respondenternas företag kräver
kreditupplysningar om kunder (fråga 2.6), kreditupplysningsföretags benägenhet att
informera sig om kunders betalningsförmåga (fråga 2.7) och kreditupplysningsföretags
effektivitet (fråga 2.13 p.4).
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Som svarsalternativ hade vi en likertskala från 0 till 11 där 0- betyder instämmer inte
alls och 11-betyder instämmer helt.

Hypotes 4:Det finns ett positivt samband mellan kunders medlemskap i en
branschorganisation

och

benägenhet

att

bevilja

handelskrediter

till

olika

kundkategorier.

För att besvara hypotes 4 användes olika kundkategorier (fråga 1.4) och kunders
medlemskap i en branschorganisation (fråga 2.5).

Som svarsalternativ hade vi en likertskala från 0 till 11 där 0- betyder instämmer inte
alls och 11-betyder instämmer helt.

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan tilltro till domstolarnas effektivitet och
beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

För att besvara hypotes 5 användes olika kundkategorier (fråga 1.4) och domstolarnas
effektivitet (fråga 3.5).

Som svarsalternativ hade vi en likertskala från 0 till 11 där 0- betyder instämmer inte
alls och 11-betyder instämmer helt.

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan kronofogdens möjlighet att driva in
skulder och beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

För att besvara hypotes 6 användes olika kundkategorier (fråga 1.4) och kronofogdens
möjlighet att driva in skulder (fråga 3.3).

Som svarsalternativ hade vi en likertskala från 0 till 11 där 0- betyder instämmer inte
alls och 11-betyder instämmer helt.

Hypotes 7: Det finns ett positivt samband mellan polisens effektivitet och beviljandet av
handelskrediter till olika kundkategorier.

För att besvara hypotes 7 användes olika kundkategorier (fråga 1.4) och polisens
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effektivitet (fråga 3.5).

Som svarsalternativ hade vi en likertskala från 0 till 11 där 0- betyder instämmer inte
alls och 11-betyder instämmer helt.

Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan affärsnätverkets sammansättning att
bevilja handelskrediter till olika kundkategorier.

För att besvara hypotes 8 användes olika kundkategorier (fråga 1,4) och företagets
kundstruktur (fråga 1.5).
Med affärsnätverkets sammansättning anses företagets kundstruktur i procent vilket
förklarar vårt val av en procentlig likertskala.

Som svarsalternativ hade vi en likertskala med 10 steg där första steget motsvarar 0-10
% och sista steget 91-100 %. Anledningen till varför vi valde likertskala med procenttal
i olika grupper var att underlätta för respondenten. Genom att ha en bred skala får
respondenten fler svarsalternativ och kan svara mer precist. Till exempel om
respondenten anser att företagets sociala nätverk består av 45 % kryssar den i rutan för
41-50%.

4.7.1 Kontrollvariabler
Enkäten inleds med en rad allmänna frågor som berör respondenternas position i
företaget (fråga 1.1), respondenternas utbildning (fråga 1.2) och antal anställda i
företaget (fråga 1.3). Som kontrollvariabler har vi använt respondenternas position i
firma (fråga 1.1) och respondenternas utbildning (fråga 1.2). Vi har även använt
kundföretagets

storlek

(fråga

1.6),

respondenternas

medlemskap

i

en

handelsorganisation (fråga 2.1) och frågan om vilken handelsorganisation de är
medlemma i (fråga 2.2) som våra kontrollvariabler i den här undersökningen.

Enligt McMillans och Woodruffs (1999) tidigare genomförda studier framgår att
företagens storlek kan ha påverkan på beviljandet av handelskrediter. Ju större företaget
är desto mer handelskrediter kan de bli beviljade. Större företag brukar ha ett betydligt
större behov av handelskrediter (McMillan & Woodruff 1999).
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Syftet med uppsatsen är att förklara vilka riskreduceringsmekanismer, privata eller
offentliga, som har störst påverkan på beviljandet av handelskrediter men det kan även
vara av intresse att undersöka om kontrollvariablerna som till exempel företagens
storlek har någon påverkan på beviljandet av handelskrediter.

4.7.2 Beroende variabler och oberoende variabler
Beviljandet

av

handelskrediter

är

uppsatsens

beroende

variabel.

De

olika

riskreduceringsmekanismerna utgör de oberoende variablerna. Uppsatsens syfte är att
förklara

hur

de

olika

riskreduceringsmekanismer)

oberoende
påverkar

variablerna

(privata

och

offentliga

den beroende variabeln (beviljandet

av

handelskrediter).

Enkätens andra del består av frågor kring privata riskreduceringsmekanismer och den
tredje delen av frågor kring offentliga riskreduceringsmekanismer. I avsnittet om privata
riskreduceringsmekanismer

finns

frågor

om

branschorganisation,

kreditupplysningsföretag, inkassoföretag och rättssjälvtillit. I avsnittet om offentliga
riskreduceringsmekanismer finns frågor om domstolar, kronofogden och polis.
De flesta frågorna i enkäten innehöll slutna svarsalternativ i form av en likertskala från
0 till 11 där 0 betyder-instämmer inte alls och 11 betyder-instämmer helt och hållet.

Anledningen till att vi valde likertskala var att vi ville fånga en stor spridning bland
svaren. Ett val på en bredare skala är en fördel att det tydligare går att särskilja
respondenternas svar. Med hjälp av en 11-gradig skala har respondenterna möjlighet att
vara neutrala (dvs. svarsalternativ 6).
Enkäten innehöll även några frågor (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.2) med kategoriska
svarsalternativ.

Tillsammans med webbenkäten och enkäten vi delade ut har vi bifogat ett
introduktionsbrev där undersökningens syfte förklaras. Introduktionsbrevet innehåller
en rad uppgifter om vem som är uppdragsgivare, varifrån enkäten kommer och
instruktioner för ifyllande. Vi talade även om för respondenterna att deras svar förblir
anonyma.
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4.8 Validitet och reliabilitet
När vi undersöker vill vi som forskare uppnå den största överenskommelsen mellan de
teoretiska begreppen och de empiriska variablerna. Denna överenskommelse mäts i
termen av validitetsbegreppen vilken i sin tur innehåller giltighet och relevans.
Validitet innebär att man verkligen mäter det som man avser att mäta (Ejvegård 2009).

Uppsatsens syfte var att förklara vilka riskreduceringsmekanismer som har störst
inverkan på beviljandet av handelskrediter. Relevansen visar hur relevanta de begreppen
vi mäter är för undersökningen. Giltigheten visar hur teorin och de empiriska
variablerna hänger samman (Andersen 1998). För att kunna stärka validiteten i vår
enkätundersökning har vi använt oss av allmänt kända riskreduceringsmekanismer. Vi
har även ställt frågor som berör respondenternas egna åsikter vad gäller
riskreduceringsmekanismer. Detta har gett oss en bild om respondenternas uppfattning
om de olika riskreduceringsmekanismerna.

Reliabiliteten anger på vilket sätt resultaten från de olika mätinstrumenten påverkas av
tillfälligheter, dvs. hur säker den data vi mäter är. Reliabiliteten avser frågan om
undersökningen skulle ha genomförts på nytt skulle svar från respondenterna ha varit
densamma som från föregående undersökning (Andersen 1998).

Enligt Ejvegård (2009) kan reliabiliteten testas på fyra olika sätt. Det första sättet är
återtestning, dvs.

samma begrepp testas två gånger. Det

andra sättet

är

halveringsmetoden vilken innebär att svaren delas slumpmässigt upp i två halvor och
sedan jämförs med varandra. Ju mindre skillnaden desto bättre reliabiliteten anses testet
att ha. Det tredje sättet är utgångspunkten och innebär att två olika enkätundersökningar
mäter samma sak. Det sista sättet man kan mäta reliabiliteten på är kontrollfrågor som
syftar på att ett mindre antal frågor tas med i enkäten som mäter samma sak som
tidigare efterfrågats i enkäten (Ejvegård 2009).

För att kunna stärka reliabiliteten i vår enkätundersökning har vi använt samma frågor
till alla respondenter, det kan förklaras med återkommande svarsalternativ i enkäten. Att
samma frågor ställs till samtliga respondenter är en förutsättning för att svaren ska
kunna jämföras i en statistisk analys (Andersen 1998). Svaren från enkäten har sedan
genom dataprogram överförts till SPSS och vi har inte förändrat några svar för att kunna
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uppnå så hög tillförlighet i undersökningen som möjligt.
Andersen(1998) hävdar att det är lika viktigt att ha en hög validitet som en hög
reliabilitet i en undersökning (Andersen 1998).
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5. Empiriskt resultat och analys
I detta kapitel redogörs för de resultat som enkätundersökningen har lett fram till.
Kapitlet innehåller deskriptiv statistik som undersökningen har visat på samt analys av
resultatet.
Studien innefattar 30 respondenter som svarat på 26 enkätfrågor. Medelvärdena för
frågor (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.6) är uträknade från en 11-gradig likertskala som används på
de flesta frågorna i enkäten.
Nuvarande ställning
Respondenterna kunde välja vilken position de har på företaget. Mer än hälften av
respondenterna består av verkställande- och ekonomidirektör vilket gör resultat mer
trovärdigt för att vi anser att verkställande-och ekonomidirektörer är mer insatta i
handelsaffärer.

Svaren såg ut som följande:

Tabell 5.1 Respondenternas position i sin firma

Verkställande direktör
Vice VD
Ekonomi direktör
Styrelsemedlem
Annat
Total

Frekvens

Procent

9
2
8
1
10
30

30,0
6,7
26,7
3,3
33,3
100,0

Antal anställda

Intervallet på antal anställda på företagen varierade från 4 till 900 anställda. Medianen
på antal anställda var 29 anställda och medelvärdet var 104 anställda. Den höga
standardavvikelsen beror på att de olika värdena (antal anställda) ligger spridda långt
över och under medelvärdet.
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Svaren såg ut som följande:
Tabell 5.2 Medianen och medelvärdet på antal anställda i företaget
Antal
Medelvärde
Median
Std. Av.
Minimum
Maximum

30
103,63
29,00
200,121
4
900

Kundkategorier

Respondenterna fick markera i vilken utsträckning deras företag är beredd att ge
handelskrediter till olika kundkategorier. I tabellen nedan visas medianen och
medelvärdet för de olika kundkategorierna som företagen är villiga att ge
handelskrediter till. Som det framgår av tabellen nedan är företagen väldigt benägna att
ge handelskrediter till kunder inom samma stad och kunder inom Sverige. Denna
benägenhet kan bero på en bättre kännedom av kundföretagens betalningsförmåga samt
en mer trovärdig kreditbedömning av kunderna.

Mindre benägna är företagen att ge handelskrediter till släkt och vänner, företagets
sociala nätverk samt kunder utanför EU. Detta kan bero på konflikter som kan uppstå
vid försäljning till släkt och vänner. Höga transport- och transaktionskostnader samt en
hög komplexitet i relationer kan vara några anledningar till varför företagen är mindre
benägna att ge handelskrediter till kunder utanför EU.

Tabell 5.3 Kundkategorier

Antal
Ej svarade
Medelvärde
Median
Std. Av.
Minimum
Maximum

Släkt
och
vänner

Ditt
sociala
nätverk

Ditt
affärsnätverk

Kunder
från
samma
stad

Kunder
från
andra
städer
inom
Sverige

Kunder
från
andra
städer
inom
Norden

Kunder
inom EU

Kunder
utanför
EU

30
0
4,13
2,50
3,560

30
0
4,20
3,00
3,367

30
0
6,37
6,00
3,368

30
0
7,27
6,50
2,741

30
0
7,20
7,50
3,199

29
1
6,28
6,00
3,104

29
1
6,10
7,00
3,384

29
1
4,97
6,00
3,322

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10
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Kundstruktur

Respondenterna fick markera hur deras företagsstruktur ser ut. I tabellen 5.4 visas
medianen och medelvärdet för de olika kundkategorierna som företagen är villiga att
bevilja handelskrediter till. I tabellen nedan visas att företagens kundstruktur i stort sett
består av kunder inom Sverige vilket stödjer resonemanget om att företagen är mer
benägna att ge handelskrediter till kunder inom Sverige. Anledningen till det kan vara
att företagen känner rättssystemet väl och känner till de rättsliga åtgärder som företagen
kan använda sig av vid potentiella konflikter. Dessutom är transaktions – och
transportkostnaderna lägre vid handel med kunder inom Sverige. Företagen kan sälja
mer till ett lägre pris till kunder inom Sverige istället för att sälja mindre till ett högre
pris till kunder utanför EU och på så sett kompenserar företagen sina potentiella
förluster. Detta kan förstärka företagens säkerhet och upprätthålla deras likviditet.

Tabell 5.4 Kundstruktur

Antal
Ej svarade
Medelvärde
Median
Std. Av.
Minimum
Maximum

Släkt
och
vänner

Ditt
sociala
nätverk

Ditt
affärsnät
verk

Kunder
från
samma
stad

Kunder
från
andra
städer
inom
Sverige

Kunder
från
andra
städer
inom
Norden

Kunder
inom
EU

Kunder
utanför
EU

30
0
1,07
1,00
,254

30
0
1,33
1,00
1,647

30
0
2,97
2,00
2,748

30
0
4,03
2,50
3,429

30
0
4,67
4,00
3,241

29
1
2,17
1,00
2,522

29
1
2,69
1,00
3,025

29
1
1,34
1,00
,974

1
2

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
5

Företagets storlek

Respondenterna fick svara på i vilken utsträckning kundföretags storlek har inverkan på
deras beviljande av handelskrediter. Respondenterna ansåg att företagets storlek hade en
ganska stor betydelse vid beviljandet av handelskrediter. Medelvärdet blev 5,77 och
medianen blev 6,00. Se tabell 5.5.

46

Tabell 5.5 Företagets storlek
Antal
Ej svarade
Medelvärde
Median
Std. Av.
Minimum
Maximum

30
0
5,77
6,00
3,461
1
10

Rättssjälvtillit

Respondenterna fick markera i vilken utsträckning de har tilltro i sin användning av
rättsterminologi. I tabellen nedan framgår det att respondenternas rättssjälvtillit är
medelmåttlig. Respondenterna verkar inte vara så självsäkra i sin användning av
rättsterminologi. För att använda rättsterminologi krävs det en adekvat kompetens och
utbildning inom juridik.

Tabell 5.6 Respondenternas rättssjälvtillit
Frekvens

Procent

0 Instämmer inte alls

2

6,7

2

3

10,0

3

7

23,3

4

4

13,3

5

10

33,3

6

1

3,3

8

2

6,7

9

1

3,3

10 Instämmer helt

0

0

30

100,0

Total

Rättssystemet

Respondenterna fick markera i vilken utsträckning de har tilltro till användning av
rättssystemet. Enligt tabellen nedan har respondenterna tilltro till användning av
rättssystemet. Denna lojalitet kan bero på det svenska välutvecklade rättssystemet som
inte är präglat av korruption samt deras eventuella erfarenheter av att använda
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rättssystem.

Tabell 5.7 Företagens tilltro till användning av rättssystemet
Frekvens Procent
0 Instämmer inte alls
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Instämmer helt
Total

1
4
1
1
4
4
7
2
3
3
30

3,3
13,3
3,3
3,3
13,3
13,3
23,3
6,7
10,0
10,0
100,0

Inkassoföretag

Respondenterna fick markera om de har använt sig av inkassoföretag vad gäller
indrivning av kundfakturor. Majoriteten av respondenterna har använt sig av
inkassoföretag vad gäller indrivning av kundfakturor. Detta bekräftar att det finns ett
stort behov av inkassoföretag och därmed inkassoåtgärder för dagens ekonomi.

Tabell 5.8 Företagens användning av inkassoföretag

Ja
Nej
Vet inte
Ej svarade
Total

Frekvens
23
5
1
1
30

Procent
76,7
16,7
3,3
3,3
100,0

Respondenterna fick svara på i vilken utsträckning möjligheten till att driva in
kundfakturor via inkassoföretag leder till ökat beviljande av handelskrediter. Även om
det finns ett stort behov av privata riskreduceringsmekanismer har de ingen avgörande
betydelse på beviljandet av handelskrediter enligt tabellen nedan. I ett välutvecklat
rättssystem utgår företagen inte ifrån att kunden inte kommer att betala. Detta faktum
kan leda till ökade affärsrisker vid affärstransaktioner.
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Tabell 5.9 Inkassoföretagets effektivitets påverkan på beviljandet av handelskrediter
Frekvens

Procent

5
3
3
1
2
6
5
1
1
1
1
29
1
30

16,7
10,0
10,0
3,3
6,7
20,0
16,7
3,3
3,3
3,3
3,3
96,7
3,3
100,0

0 Instämmer inte alls
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Instämmer helt
Total
Ej svarade
Total

Kreditupplysningar

Respondenterna

fick

markera

vilken kundgrupp

som deras

företag

kräver

kreditupplysningar på. I tabellen nedan visas medelvärdena och medianen för de olika
kundkategorierna som företagen kräver kreditupplysningar på. Kreditupplysningar har
en väldigt stor betydelse för företagen, särskilt när företagen säljer till nya kunder. En
rätt kreditbedömning möjliggör för företagen att undvika de kunder som har en dålig
kredithistoria och därmed en dålig betalningsförmåga.
Tabell 5.10 Kundkategorier som företagen kräver kreditupplysningar på

Antal
Ej svarade
Medelvärde
Median
Std. Av
Minimum
Maximum

Nya
kunder

Befintliga
kunder

30
0
9,13
11,00
3,256
1
10

30
0
5,20
5,50
3,398
1
10

Kunder
inom
Sverige
30
0
7,70
8,50
3,365
1
10

Kunder
inom
Norden
29
1
7,79
8,00
3,478
1
10

Kunder
inom EU
29
1
7,41
8,00
3,581
1
10

Kunder
utanför
EU
29
1
7,48
10,00
4,050
1
10

Respondenterna fick markera i vilken utsträckning kreditupplysningen leder till
minskade kreditförluster. Enligt tabellen nedan har kreditupplysningar en avgörande
betydelse vid beviljandet av handelskrediter. Detta medför minskade affärsrisker. En
noggrann och rätt information hjälper företagen att bedöma riskerna och i vilken
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omfattning det är säkert att kunder kommer att betala i tid.

Tabell 5.11 Kreditupplysningars påverkan på beviljandet av handelskrediter
Frekvens

Procent

1
1
1
1
2
1
1
9
13
30

3,3
3,3
3,3
3,3
6,7
3,3
3,3
30,0
43,3
100,0

0 Instämmer inte alls
1
2
4
5
6
7
8
10 Instämmer helt
Total

Branschorganisation

Respondenterna fick markera i vilken utsträckning deras företags medlemskap i en
branschorganisation leder till ökat beviljandet av handelskrediter. Undersökningen
uppvisade att majoriteten av respondenterna anser att deras företags medlemskap i en
branschorganisation inte har någon betydelse på beviljandet av handelskrediter. Trots
företagets medlemskap i en branschorganisation anses det inte finnas något behov av
det.

Detta

kan

bero

på

att

företagen

anser

att

de

andra

privata

riskreduceringsmekanismerna, exempelvis inkassoföretag är mer effektiva vid lösning
av avtalstvister.

Tabell 5.12 Leverantörsföretagets medlemskap

0 Instämmer inte alls
1
2
3
4
5
7
8
10 Instämmer helt
Total
Ej svarade
Total

Frekvens

Procent

20
2
1
2
1
1
1
1
0
29
1
30

66,7
6,7
3,3
6,7
3,3
3,3
3,3
3,3
0
96,7
3,3
100,0
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Respondenterna

fick även

svara på om kundföretagets medlemskap

i en

branschorganisation leder till beviljandet av handelskrediter. Kundföretags medlemskap
i en branschorganisation enligt tabellen nedan har ingen påverkan på beviljandet av
handelskrediter. Att de flesta företag ändå är medlemma i en branschorganisation kan
bero på den möjligheten att som medlem få nya kontakter, samt som en
informationskälla. Möjligheten att få hjälp och stöd vid eventuella konflikter som
erbjuds av branschorganisationer kan anses vara en stor anledning för medlemskapet.

Tabell 5.13 Kundföretagets medlemskap
Frekvens

Procent

19
5
2
3
1
0
30

63,3
16,7
6,7
10,0
3,3
0
100,0

0 Instämmer inte alls
2
4
5
8
10 Instämmer helt
Total

Privata riskreduceringsmekanismer

Respondenterna

fick

markera

procentligt

hur

effektiva

de

olika

privata

riskreduceringsmekanismerna är med avseende på indrivning av kundfakturor. Tabellen
nedan visar att inkassoföretag är den mest effektiva privata riskreduceringsmekanismen.
Detta kan bero på låga kostnader som ingår i indrivning av kundfakturor samt att
inkassoföretag bättre känner till de rättsliga tillvägagångssätten att förmå en kund till
betalning. Indrivningsverksamheten har utbrett sig på senaste tiden som är en indikator
till att det finns behov av sådan verksamhet och som en riskreduceringsmekanism
minskar de affärsrisker som försäljning medför.
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Tabell 5.14 Privata riskreduceringsmekanismers effektivitet relativt varandra i procent

Rättssjälvtillit

Inkassoföretag

10,0

3,3

6,7
6,7
6,7
10,0
26,7
10,0
10,0
6,7
3,3

3,3

0 instämmer inte
alls
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Instämmer helt
Total
Ej svarade
Total

96,3
3,3
100

Kreditupplysnings
företag

3,3
10,0
16,7
13,3
23,3
16,7
3,3
6,7
100

6,7
6,7
6,7
23,3
6,7
20,0
16,7
6,7
6,7
100

100

100

Branschorganisation

Jurister

20,0

6,7

20,0
10,0
3,3
6,7
23,3
3,3
6,7
3,3
3,3

3,3
10,0
6,7
10,0
13,3
10,0
20,0
3,3
13,3
3,3
100

100
100

Domstolar

Respondenterna fick markera i vilken utsträckning domstolar löser affärstvister väl. Det
visades att respondenterna har en medelmåttig tilltro till domstolarnas förmåga att lösa
affärstvister väl. Detta kan anses bero på att domstolar ofta befinner sig i en annan stad
och företagen inte har så bra uppfattning om hur domstolarna fungerar. Detta faktum
kan öka företagens osäkerhet om att domstolar inte löser affärstvister väl vilket kan
medföra ökat affärsrisk.

Tabell 5.15 Domstolarnas effektivitet på att lösa affärstvister

0 Instämmer inte alls
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Instämmer helt
Total

Frekvens
1
1
4
1
6
5
4
5
2
1
0
30

Procent
3,3
3,3
13,3
3,3
20,0
16,7
13,3
16,7
6,7
3,3
0
100,0
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Kronofogden
Respondenterna fick markera om deras företag har använt sig av kronofogden i
samband med indrivning av kundfakturor. Nästan hälften tillfrågade respondenter har
använt sig av kronofogden i syfte att få betalt för sina varor och tjänster vilket innebär
att det finns ett stort behov av de offentliga riskreduceringsmekanismerna.
Tabell 5.16 Företagets användning av kronofogden

Ja
Nej
Vet inte
Total

Frekvens
12
13
5
30

Procent
40,0
43,3
16,7
100,0

Respondenterna fick även markera i vilken utsträckning möjligheten att använda sig av
kronofogden i samband med indrivning av kundfakturor leder till ökat beviljandet av
handelskrediter. Undersökningen visade att det finns ett stort behov av offentliga
riskreduceringsmekanismer men de anses inte ha någon avgörande betydelse på
beviljandet av handelskrediter. Däremot kan de anses vara viktiga för indrivning av
kundfakturor.

Tabell 5.17 Kronofogdens påverkan på beviljandet av handelskrediter

0 Instämmer inte alls
1
2
3
4
5
6
8
9
10 Instämmer helt
Total
Ej svarade
Total

Frekvens
3
2
5
2
2
6
2
2
1
1
26
4
30

Procent
10,0
6,7
16,7
6,7
6,7
20,0
6,7
6,7
3,3
3,3
86,7
13,3
100,0

Polis

Respondenterna fick markera i vilken utsträckning de har varit i kontakt med polis i
samband med indrivning av kundfakturor. Majoriteten av respondenterna har inte haft
kontakt med polis i samband med indrivning av kundfakturor. Att engagera en polis kan
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bli en komplicerad process eftersom det inte är poliser som har ansvar för avtalsfrågor
och bevismaterial. Anledningen till varför polisen är med i uppsatsen är för att de är en
del av samhället och kan verka som en offentlig riskreduceringsmekanism.

Tabell 5.18 Företagets användning av polisen

Frekvens
23
2
1
1
1
1
1
30

0 Instämmer inte alls
1
2
4
5
8
10 Instämmer helt
Total

Procent
76,7
6,7
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
100,0

Offentliga riskreduceringsmekanismer

Respondenterna

fick

markera

procentligt

hur

effektiva

de

olika

offentliga

riskreduceringsmekanismerna är med avseende på indrivning av kundfakturor. Av de
offentliga riskreduceringsmekanismerna är det kronofogden som är den dominerande
riskreduceringsmekanismen. Detta kan bero på lägre kostnader och att kronofogden är
den första offentliga instansen som företagen vänder sig till vid indrivning av
kundfakturor.

Tabell 5.19 Offentliga riskreduceringsmekanismers effektivitet relativt varandra i procent

0 instämmer inte
alls
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Instämmer
helt
Total
Ej svarade
Total

Domstolar

Kronofogden

Polis

16,7

6,7

30,0

6,7
6,7
13,3
13,3
16,7
6,7
10,0
3,3
3,3
3,3

3,3
6,7

10,0
13,3
10,0
6,7
20,0

100
100

20,0
13,3
10,0
13,3
6,7
6,7
10,0
96,7
3,3
100

3,3

3,3
96,7
3,3
100

54

6. Hypotesprövningar
I detta kapitel presenteras de resultat för alla studiens hypoteser som har testats med
hjälp av statistiska tester.
I den här uppsatsen är vi intresserade att förklara samband mellan den beroende
variabeln, dvs. beviljandet av handelskrediter och de oberoende variablerna, dvs. de
privata och offentliga riskreduceringsmekanismerna till olika kundkategorier.

Följande hypotesprövningar har gjorts i statistikprogrammet SPSS. Vid prövningen av
våra hypoteser använde vi kontrollvariabler: respondenternas position i sin firma,
juridisk utbildning, ekonomisk utbildning, kundföretagets storlek, om respondentens
företag var medlem i en handelsorganisation och vilken handelsorganisation de är
medlemmar i.

Vi har använt oss av partiell korrelation när vi undersökte korrelationen. Partiell
korrelation innebär ett samband mellan två variabler som utesluts från inverkan från en
eller flera kontrollvariabler. En hög partiell korrelation innebär att kontrollvariabler har
litet eller inget inflytande på korrelationen. Detta kan innebära att det finns en tredje
variabel som påverkar relation mellan de två variablerna.

Liknande analys har genomförts vid tidigare studier om riskreduceringsmekanismer (se
Jörgensen 2005). Jörgensen (2005) ville analysera det sambandet mellan de olika
riskreduceringsmekanismerna och beviljandet av handelskrediter i Sverige genom att
använda specifika kontrollvariabler (Jörgensen 2005).

Rättssjälvtillit

För att kunna testa hypotesen 1 använde vi oss av frågor 1.5 och 2.10 (se bilaga 2).
Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan rättssjälvtillits benägenhet att bevilja
handelskrediter till olika kundkategorier.

Vi testar vår hypotes mot olika kundkategorier för att se om det finns ett positivt
samband mellan respondenternas rättssjälvtillits benägenhet att bevilja handelskrediter
till dessa kundkategorier. Vid prövningen kunde vi se ett positivt samband mellan
rättssjälvtillits benägenhet och två av kundkategorierna- Kunder från samma stad och
Kunder inom EU. I tabellen anges de partiella korrelationskoefficienterna som är
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signifikanta (se Bilaga 1).
Tabell 6.1 Korrelationskoefficienter, rättssjälvtillit

Kundkategorier
Släkt och vänner
Företagets sociala nätverk
Företagets affärsnätverk
Kunder från samma stad
Kunder från andra städer inom Sverige
Kunder från andra städer inom Norden
Kunder inom EU
Kunder utanför EU

Rättssjälvtillit
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastas ej
Förkastad
Förkastad
Förkastas ej
Förkastad

Korrelation %

Signifikans

51,3

,042

68,1

,004

Inkassoföretag

För att kunna testa hypotesen 2 använde vi oss av frågor 1.4 och 2.9 (se bilaga 2).
Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan inkassoföretags möjlighet att driva in
kundfakturor och beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

Vi testar vår hypotes mot olika kundkategorier för att se om det finns ett positivt
samband mellan respondenternas tilltro till inkassoföretags möjlighet att driva in
kundfakturor och beviljandet av handelskrediter till dessa kundkategorier. Vid
prövningen kunde vi se ett positivt samband mellan inkassoföretags möjlighet att driva
in kundfakturor och två av kundkategorierna- Kunder från andra städer inom Norden
och Kunder utanför EU. I tabellen anges de partiella korrelationskoefficienterna som är
signifikanta (se Bilaga 1).

Tabell 6.2 Korrelationskoefficienter, inkassoföretag

Kundkategorier
Släkt och vänner
Företagets sociala nätverk
Företagets affärsnätverk
Kunder från samma stad
Kunder från andra städer inom Sverige
Kunder från andra städer inom Norden
Kunder inom EU
Kunder utanför EU

Inkassoföretag
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastas ej
Förkastad
Förkastas ej

Korrelation %

Signifikans

37,8

,048

40,7

,032
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Kreditupplysningsföretag

För att kunna testa hypotesen 3 använde vi oss av frågor 2.6, 2.7 och 2.13 punkt 4 (se
bilaga 2). Här använde vi en annan beroende variabel och detta förklaras med att
svarsalternativ till frågan om kreditupplysningsföretag hade andra kundkategorier (nya
kunder, befintliga kunder).
Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan kreditupplysningsföretags benägenhet
att informera sig om kunders betalningsförmåga och beviljandet av handelskrediter till
olika kundkategorier.

Vi testar vår hypotes mot olika kundkategorier för att se om det finns ett positivt
samband mellan respondenternas tilltro till kreditupplysningsföretags benägenhet att
informera sig om kunders betalningsförmåga och beviljandet av handelskrediter till
dessa kundkategorier. Vid prövningen kunde vi se ett positivt samband mellan
kreditupplysningsföretags benägenhet och fyra av kundkategorierna- Nya kunder,
Kunder inom Sverige, Kunder inom Norden och Kunder utanför EU. I tabellen anges de
partiella korrelationskoefficienterna som är signifikanta (se Bilaga 1).
Tabell 6.3 Korrelationskoefficienter, kreditupplysningsföretag

Kundkategorier
Nya kunder
Befintliga kunder
Kunder inom Sverige
Kunder inom Norden
Kunder inom EU
Kunder utanför EU

Kreditupplysningsföretag
Förkastas ej
Förkastad
Förkastas ej
Förkastas ej
Förkastad
Förkastas ej

Korrelation %
61,1

Signifikans
,012

54,6
55,6

,029
,025

73,8

,001

Branschorganisation

För att kunna testa hypotesen 4 använde vi oss av frågor 1.4 och 2.5 (se bilaga 2).
Hypotes 4:Det finns ett positivt samband mellan kunders medlemskap i en
branschorganisation

och

benägenhet

att

bevilja

handelskrediter

till

olika

kundkategorier.

Vi testar vår hypotes mot olika kundkategorier för att se om det finns ett positivt
samband mellan kunders medlemskap i en branschorganisation och benägenhet att
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bevilja handelskrediter till dessa kundkategorier. Vid prövningen kunde vi se ett positivt
samband mellan branschorganisations benägenhet och två kundkategorier- Kunder från
andra städer inom Norden och Kunder inom EU. I tabellen anges de partiella
korrelationskoefficienterna som är signifikanta (se Bilaga 1).
Tabell 6.4 Korrelationskoefficienter, branschorganisation

Kundkategorier
Släkt och vänner
Företagets sociala nätverk
Företagets affärsnätverk
Kunder från samma stad
Kunder från andra städer inom Sverige
Kunder från andra städer inom Norden
Kunder inom EU
Kunder utanför EU

Branschorganisation
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastas ej
Förkastas ej
Förkastad

Korrelation %

Signifikans

38,3
41,3

,044
,029

Domstol

För att kunna testa hypotesen 5 använde vi oss av frågor 1.4 och 3.5 (se bilaga 2).
Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan tilltro till domstolarnas effektivitet och
beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

Vi testar vår hypotes mot olika kundkategorier för att se om det finns ett positivt
samband mellan respondenternas tilltro till domstolarnas effektivitet och beviljandet av
handelskrediter till dessa kundkategorier. Vid prövningen kunde vi inte se något positivt
samband mellan domstolarnas effektivitet och någon av kundkategorierna (se Bilaga 1).

Tabell 6.5 Korrelationskoefficienter, inget samband visades

Kundkategorier
Släkt och vänner
Företagets sociala nätverk
Företagets affärsnätverk
Kunder från samma stad
Kunder från andra städer inom Sverige
Kunder från andra städer inom Norden
Kunder inom EU
Kunder utanför EU

Domstol
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad

58

Kronofogden

För att kunna testa hypotesen 6 använde vi oss av frågor 1.4 och 3.3 (se bilaga 2).
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan kronofogdens möjlighet att driva in
skulder och beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

Vi testar vår hypotes mot olika kundkategorier för att se om det finns ett positivt
samband mellan kronofogdens möjlighet att driva in skulder och beviljandet av
handelskrediter till dessa kundkategorier. Vid prövningen kunde vi inte se något positivt
samband mellan kronofogdens möjlighet att driva in skulder och någon av
kundkategorierna (se Bilaga 1).

Tabell 6.6 Korrelationskoefficienter, inget samband visades

Kundkategorier
Släkt och vänner
Företagets sociala nätverk
Företagets affärsnätverk
Kunder från samma stad
Kunder från andra städer inom Sverige
Kunder från andra städer inom Norden
Kunder inom EU
Kunder utanför EU

Kronofogden
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad

Polis

För att kunna testa hypotesen 7 använde vi oss av frågor 1.4 och 3.5 (se bilaga 2).
Hypotes 7: Det finns ett positivt samband mellan polisens effektivitet och beviljandet av
handelskrediter till olika kundkategorier.

Vi testar vår hypotes mot olika kundkategorier för att se om det finns ett positivt
samband mellan respondenternas tilltro till polisens effektivitet och beviljandet av
handelskrediter till dessa kundkategorier. Vid prövningen kunde vi inte se något positivt
samband mellan polisens effektivitet och någon av kundkategorierna (se Bilaga 1).
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Tabell 6.7 Korrelationskoefficienter, inget samband visades

Kundkategorier
Släkt och vänner
Företagets sociala nätverk
Företagets affärsnätverk
Kunder från samma stad
Kunder från andra städer inom Sverige
Kunder från andra städer inom Norden
Kunder inom EU
Kunder utanför EU

Polis
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad
Förkastad

Affärsnätverk

För att kunna testa hypotesen 8 använde vi oss av frågor 1.4 och 1.5 (se bilaga 2).
Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan affärsnätverkets sammansättning att
bevilja handelskrediter till olika kundkategorier.

Vi testar vår hypotes mot olika kundkategorier för att se om det finns ett positivt
samband mellan affärsnätverkets sammansättning att bevilja handelskrediter till dessa
kundkategorier. Vid prövningen kunde vi inte se något positivt samband mellan
affärsnätverkets sammansättning och någon av kundkategorierna.
Tabell 6.8 Korrelationskoefficienter, inget samband visades

Kundkategorier

Affärsnätverk

Släkt och vänner
Företagets sociala nätverk
Företagets affärsnätverk

Förkastad
Förkastad
Förkastad

Kunder från samma stad
Kunder från andra städer inom Sverige
Kunder från andra städer inom Norden

Förkastad
Förkastad
Förkastad

Kunder inom EU
Kunder utanför EU

Förkastad
Förkastad
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7. Analys av hypotesprövningar
I detta kapitel kommer hypotesprövningarna att analyseras utifrån de resultat som vi
fick fram i kapitel 6.

Vid undersökning av vår hypotes som berör rättssjälvtillit fann vi ett positivt samband
och en positiv korrelation på beviljandet av handelskrediter till två kundkategorier. Ju
starkare rättssjälvtillit en individ har desto säkrare blir individen i sina handlingar.

Enligt Bandura (1982) leder en starkare rättssjälvtillit till minskade affärsrisker och
minskade transaktionskostnader. I vårt fall har rättssjälvtillit påverkan på beviljandet av
handelskrediter till kunder från samma stad och kunder inom EU. Det säger en del om
att rättsmedvetandet spelar roll när risken är hög. Detta gör att vi ej kan förkasta vår
teori om att rättssjälvtillit minskar riskuppfattning i förhållande till affärsrisken.

I vår hypotes som berör inkassoföretag fann vi ett positivt samband och en negativ
korrelation på beviljandet av handelskrediter till två kundkategorier. Den första
kundkategorin som uppvisade samband var kunder från andra städer inom Norden.
Inkassoföretagets möjlighet att driva in skulder förkastades ej och detta betyder att
företagen är mer benägna att bevilja handelskrediter till kunder i andra städer inom
Norden. Den negativa korrelationen kan förklaras med att ju större möjlighet att
använda sig av inkassoföretag man har desto mindre benägna är företagen att bevilja
handelskrediter till kunder i andra städer inom Norden. Samma förklaring gäller för den
andra kundkategorin dvs. kunder utanför EU som också uppvisade ett positivt samband
och en negativ korrelation. Sammanfattningsvis anser vi att inkassoföretag, som en
aktör på marknaden bidrar till minskade affärsrisker i affärstransaktioner med de två
kundkategorierna.

I hypotesen kring kreditupplysningsföretag fann vi ett positivt samband och en positiv
korrelation

på

beviljandet

av

handelskrediter

till

fyra

kundkategorier.

De

kundkategorierna som uppvisade samband var: nya kunder, kunder inom Sverige,
kunder inom Norden och kunder utanför EU. De flesta respondenterna ansåg att
kreditupplysningar har en stor betydelse vid försäljning, särskild till nya kunder. En rätt
kreditbedömning

kan

underlätta

företagens

beslut

som

berör

försäljning.

Kreditbedömningar är en åtgärd som företagen vidtar innan försäljning. Vi anser att
kreditupplysningar är väldigt viktiga för minskade affärsrisker och är förebyggande för
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indrivning av kundfakturor.

I vår hypotes som berör branschorganisation fann vi ett positivt samband och en positiv
korrelation på beviljandet av handelskrediter till två kundkategorier. Kundkategorierna
som uppvisade ett positivt samband var kunder från andra städer inom Norden och
kunder inom EU. Det innebär att medlemskap i en branschorganisation påverkar
beviljandet av handelskrediter endast till de två kundkategorierna. Vi anser att företagen
känner sig trygga i stora affärsnätverk där de kan få stöd, hjälp med
informationssamling och där de kan skapa nya kontakter. Även Jörgensen (2005)
konstaterar att medlemskap i en branschorganisation höjer förtroende för handel mellan
företag. Detta medför att företagen lättare kan bevilja handelskrediter till kunder i andra
städer inom Norden och kunder inom EU. Trots detta har vår undersökning visat att
medlemskap i en branschorganisation i helhet inte har någon betydelse på beviljandet av
handelskrediter i Sverige. Detta kan vi stödja med de sex hypoteserna som förkastades.

Vid undersökning av vår hypotes om domstolarnas effektivitet på beviljandet av
handelskrediter till de olika kundkategorierna hittade vi inget positivt samband. Trots att
Johnson m.fl. (2002) konstaterar att domstolar har en betydande roll i en ekonomisk
utveckling samt på hela den finansiella marknaden kan vi förkasta att domstolarna i
Sverige har stor påverkan på beviljandet av handelskrediter. Anledning till detta kan
vara att i ett välutvecklat rättssystem som i Sverige hamnar många affärstransaktioner
inte hos domstol.

Hypotesen som berör kronofogdens möjlighet att driva in skulder och beviljandet av
handelskrediter till olika kundkategorierna uppvisade inget positivt samband. Tidigare
forskning som genomfördes i Östeuropa och andra länder där korruption är utspridd
visade att de offentliga riskreduceringsmekanismerna är effektiva och nödvändiga för
att skydda den privata äganderätten och därmed minskar affärsrisken. Däremot har
Sverige ett välutvecklat rättssystem vilket minskar affärsrisken och därmed
transaktionskostnader.

Hypotesen gällande polisens effektivitet visade inte heller något positivt samband och
detta är främst för att polisen inte har ansvar för avtalsfrågor och därför förkastade vi
vår hypotes. Vi kan hålla med Fafchamps (1996) om att engagemang av polisen i stort
sett beror på i vilket land handelskrediter upprätthålls.
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Hypotesen som berör affärsnätverkets sammansättning att bevilja handelskrediter till
olika kundkategorier har ingen påverkan på beviljandet av handelskrediter i Sverige och
därför förkastade vi vår hypotes. Trots att Woodruff (1999) påstår att kunderna som
identifieras genom affärsnätverk har större chanser till att få handelskrediter kan vi inte
påstå att detta gäller i Sverige. Det kan troligtvis bero på att det finns andra mer
trovärdiga riskreduceringsmekanismer som kan påverka ekonomiska beslut och i vårt
fall beviljandet av handelskrediter.
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8. Sammanfattning av hypotesprövningar
I detta avsnitt sammanfattas resultat av våra hypotesprövningar med avseende på
beviljandet av handelskrediter till olika kundkategorier.

Våra hypoteser som berör: rättssjälvtillit, inkassoföretag, branschorganisation, domstol,
kronofogden, polis och affärsnätverk testades mot olika kundkategorier. Dessa
kundkategorier är: släkt och vänner, företagets sociala nätverk, företagets affärsnätverk,
kunder från samma stad, kunder från andra städer inom Sverige, kunder från andra
städer inom Norden, kunder inom EU och kunder utanför EU. Hypoteserna som berör
kreditupplysningsföretag testades mot kundkategorier: nya kunder, befintliga kunder,
kunder inom Sverige, kunder inom Norden, kunder inom EU och kunder utanför EU.

De hypoteserna som ej förkastades var rättssjälvtillits benägenhet med avseende att
bevilja handelskrediter till kunder från samma stad och kunder inom EU. Enligt
Jörgensen (2005) minskar rättssjälvtillit riskuppfattning i förhållande till affärsrisk. Vår
undersökning kunde påvisa att individens förmåga att använda rättsterminologi påverkar
affärsrisk. Vår teori visar att i ett svagt utvecklat rättssystem med utspridd korruption
där affärsförhållanden är mer komplexa krävs det en starkare rättssjälvtillit för att
minimera affärsrisker. Eftersom Sverige har ett välutvecklat rättssystem och låg
affärsrisk påverkar rättssjälvtillit beviljandet av handelskrediter endast i vissa
kundkategorier.

De hypoteserna som ej förkastades var inkassoföretagets möjlighet att driva in skulder
med avseende att bevilja handelskrediter till kunder från andra städer inom Norden och
kunder utanför EU. Detta kan anses bero på att inkassoföretag är en aktör som är
lättillgänglig, har lägre kostnader och har samarbete med inkassoföretag i andra städer.
Inkassoföretag kan fungera som en kompletterande återbetalningsgaranti som förstärker
affärsprocessen.

Inkassoföretagets

effektivitet

i

förhållande

till

de

andra

kundkategorierna förkastades. I ett välutvecklat rättssystem förutser företagen inte att
kunden kommer dröja med sina betalningar.

Hypoteser som ej förkastades var kreditupplysningsföretagets benägenhet att informera
sig om kunder med avseende att bevilja handelskrediter till nya kunder, kunder inom
Sverige, kunder inom Norden och kunder utanför EU. Det är svårare att få en adekvat
och fullständig information om nya kunder, särskild om kunder utanför EU, vilket leder
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till en ökad affärsrisk och osäkerhet för företagen. Kreditupplysningar är billiga och
enkla försäkringar som gynnar företagen.

De hypoteserna som ej förkastades var branschorganisations benägenhet med avseende
att bevilja handelskrediter till kunder från andra städer inom Norden och kunder inom
EU. Vi anser att företagen känner sig säkra i stora affärsnätverk där de kan få stöd och
lättare skapa nya förhållanden. Detta styrker teorin där Jörgensen (2005) konstaterade
att medlemskap i en branschorganisation ökar tilltron i affärer mellan företag.
Branschorganisationens benägenhet att bevilja handelskrediter i förhållande till de andra
kundkategorierna förkastades. McMillan och Woodruff (2000) konstaterade att företag
som är medlemmar i en branschorganisation som erbjuder tvistlösningar är mer benägna
att ge handelskrediter. Detta förkastade vår hypotes.

Hypoteser som berör domstolar, kronofogden, polis och affärsnätverk med avseende på
beviljandet av handelskrediter till de olika kundkategorierna förkastades. Studien som
genomfördes i Ryssland av Jörgensen (2005) visade att domstolarna är väldigt effektiva
som riskreduceringsmekanism med avseende på beviljandet av handelskrediter. Vår
undersökning i Sverige kunde dock inte styrka detta. Detta kan bero på att när en
konflikt uppstår finns det många instanser som ett företag kan vända sig till innan det
går till domstol. I syfte att bevara sitt rykte väljer företaget att avstå från att gå till
domstol, dessutom är det kostsamt att använda domstol vid tvistlösningar. Dessa
faktorer leder till att företagens beviljande av handelskrediter inte påverkas av domstol.

Hypotesen angående kronofogden förkastades och detta kan anses vara pga. att
företagen väljer andra lösningar före kronofogden. Att vara i kontakt med kronofogden
kan det leda till negativa konsekvenser för företagens framtid. Polisen är irrelevant i
avtalsfrågor i Sverige vilket gjorde att hypotesen om polisen förkastades. Anledningen
till varför vi tog med polisen i studien beror på att polisen har en stor betydelse för
affärsförhållanden i andra länder där rättssystemet är svagt utvecklat.

Enligt Woodruff (1999) har kunder som företagen finner genom affärsnätverk större
möjligheter att få handelskrediter. Detta kunde inte styrkas av vår undersökning
eftersom indrivning av kundfakturor inte är huvudsysselsättningen hos affärsnätverk.
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9. Slutsats
I detta kapitel presenteras de slutsatser som bygger på resultat och analys. Kapitlet ska
besvara vår problemformulering som har presenterats i syftet med undersökningen.
Avslutningsvis anges förslag till vidare forskning.
Den här uppsatsen handlar om riskreduceringsmekanismer där vi valde att dela in dem i
två kategorier, privata och offentliga. Detta gjorde vi med avseende att läsaren lättare
ska förstå vilka riskreduceringsmekanismer som är privata och vilka som är offentliga
samt att få en bättre översikt över de olika riskreduceringsmekanismerna.

Enligt Jörgensen (2005) har de offentliga riskreduceringsmekanismerna en betydelsefull
roll på tillhandhållandet av handelskrediter i Ryssland. I Sverige har de dock en mindre
viktig betydelse. Detta anser vi bero på att de privata riskreduceringsmekanismerna är
mer effektiva, bättre utvecklade och mindre kostsamma i Sverige. Konsekvenser för
teoribildningen om riskreduceringsmekanismer är att mekanismernas betydelse
uppfattas på olika sätt beroende på i vilket land man testar dem. I teorin visade det sig
att riskreduceringsmekanismer har en stor betydelse på beviljandet av handelskrediter.
Däremot kunde inte vår genomförda undersökning styrka det. Det finns ett behov av
riskreduceringsmekanismer men de är inte avgörande för handelstransaktioner.

Vår problemformulering var att förklara vilka riskreduceringsmekanismer, privata eller
offentliga som har störst inverkan på företagens beviljande av handelskrediter till olika
kundföretagen

i

Sverige.

Praktiserandet

visade

att

de

privata

riskreduceringsmekanismerna har störst påverkan på företagens beviljande av
handelskrediter. Exempelvis rättssjälvtillit förkastades ej helt vilket kan tolkas som att
juridisk självkunskap om rättsterminologi kan bidra till större upprätthållande av
handelskrediter.

Vid affärstvist vänder företagen sig först och främst till de olika privata institutionerna.
Detta resulterar i att de privata mekanismerna dominerar. Att företagen väljer att
preferera vända sig till de privata riskreduceringsmekanismerna kan även bero på att de
tillhandhåller tjänster snabbare. Det finns flera privata riskreduceringsmekanismer som
konkurrerar med varandra vilket leder till lägre kostnader vid användning av dem.
Att företag väljer bort offentliga riskreduceringsmekanismerna kan bero på att de vill
undvika större exponering i allmänheten som skulle kunna skada deras rykte i
framtiden.
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Avslutningsvis råder det relativt låg risk i den svenska ekonomin jämfört med andra
länder

där

rättssystemet

är

svagt

utvecklat.

Detta argument

kan förklara

riskreduceringsmekanismernas relativt låga inverkan på beviljandet av handelskrediter.

9.1 Förslag till vidare forskning
För vidare forskning föreslås att studien genomförs i ett annat land där rättssystemet
också är välutvecklat.

Eftersom vår studie visade att företagens beviljande av

handelskrediter

påverkas

inte

av

de

olika

privata

och

offentliga

riskreduceringsmekanismerna skulle det vara intressant att testa det i ett annat land där
rättssystemet är välutvecklat som i Sverige. Vi kan även föreslå att man undersöker fler
faktorer som kan anses relevanta för beviljandet av handelskrediter. Ett annat förslag på
vidare forskning är att välja en mer kvalitativ ansats i studien med hjälp av intervjuer.
Genom att intervjua respondenter ökar möjligheten att få en mer djupare bild av vilken
påverkan de privata och offentliga riskreduceringsmekanismerna har på beviljandet av
handelskrediter.
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Bilagor:
Bilaga 1
I bilaga 1 finns statistiska tester där vi testade våra hypoteser mot olika kundkategorier
för att se om det finns ett signifikant samband mellan de olika privata och offentliga
riskreduceringsmekanismerna att bevilja handelskrediter till dessa kundkategorier.

Rättssjälvtillit
Rättssjälvtillit

Släkt och vänner

Ditt sociala nätverk

Ditt affärsnätverk
Kunder från samma
stad
Kunder från andra
städer inom Sverige
Kunder från andra
städer inom Norden
Kunder inom EU

Kunder utanför EU

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

-,003
,989
30
-,004
,983
30
,048
,802
30
,513
,042
30
,091
,634
30
,378
,048
29
,681
,004
29
,407
,032

N

29
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Inkassoföretag
Inkassoföretag

Släkt och vänner

Ditt sociala nätverk

Ditt affärsnätverk

Kunder från samma stad
Kunder från andra städer
inom Sverige
Kunder från andra städer
inom Norden
Kunder inom EU

Kunder utanför EU

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-,053
,787
29
-,116
,548
29
-,013
,945
29
-,109
,573
29
-,140
,469
29
-,378*
,048
28
-,311
,107
28
-,407*
,032
28

Kreditupplysningsföretag

Nya kunder

Befintliga kunder

Kunder inom Sverige

Kunder inom Norden

Kunder inom EU

Kunder utanför EU

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Kreditupplysnings
företag
,611
,012
30
,047
,805
30
,546
,029
30
,556
,025
29
,621
,303
29
,738
,001
29
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Branschorganisation
Branschorganisation

Släkt och vänner

Ditt sociala nätverk

Ditt affärsnätverk

Kunder från samma stad
Kunder från andra städer
inom Sverige
Kunder från andra städer
inom Norden
Kunder inom EU

Kunder utanför EU

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

,223
,245
29
,202
,294
29
,194
,314
29
-,025
,898
29
,112
,564
29
,383*
,044
28
,413*
,029
28
,203
,301
28

Domstol
Domstol
Släkt och vänner

Ditt sociala nätverk

Ditt affärsnätverk

Kunder från samma stad

Kunder från andra städer inom Sverige

Kunder från andra städer inom Norden

Kunder inom EU

Kunder utanför EU

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

,021
,914
30
,082
,668
30
,154
,417
30
,008
,966
30
,013
,947
30
,316
,095
29
,178
,357
29
,178
,355
29
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Kronofogden

Släkt och vänner

Ditt sociala nätverk

Ditt affärsnätverk

Kunder från samma stad

Kunder från andra städer inom Sverige

Kunder från andra städer inom Norden

Kunder inom EU

Kunder utanför EU

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Kronofogden
,318
,092
29
,362
,054
29
,337
,074
29
,447*
,015
29
,559**
,002
29
,900**
,000
29
1,000
.
29
,856**
,000
29

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Polis
-,002
,993
29
,009
,963
29
-,121
,531
29
,049
,803
29
,200
,298
29
,283
,145
28
,148
,454
28
,162
,410
28

Polis

Släkt och vänner

Ditt sociala nätverk

Ditt affärsnätverk

Kunder från samma stad

Kunder från andra städer inom Sverige

Kunder från andra städer inom Norden

Kunder inom EU

Kunder utanför EU
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Bilaga 2

Enkät
Privata och offentliga
riskreduceringsmekanismer och dess
påverkan på beviljande av
handelskrediter

Kristianstad
2012
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Hej!
Vi är två studenter på högskolan Kristianstad som skriver ett examensarbete om hur
privata och offentliga riskreduceringsmekanismer påverkar beviljande av
handelskrediter till kundföretag.
Det första avsnittet i enkäten innehåller en rad allmänna frågor om företaget och sedan
kommer två avsnitt som rör riskreduceringsmekanismerna. Vi har valt att fokusera på de
privata och offentliga riskreduceringsmekanismerna som har inverkan på företagets
beviljande av handelskrediter till kundföretag.
Enkäten är anonym, och resultatet av undersökningen kommer endast att användas för
vetenskapliga forskningsändamål. Om ni har några frågor, vänligen kontakta Olga
Tikhonova, olga.tikhonova@hotmail.com (0763901220) eller Nure Racic,
nurrac@live.se ( 0706266431)
Nedan finns ett antal frågor. Läs igenom varje fråga noggrant och svara genom att
kryssa i eller på annat sätt markera ditt val i den ruta som bäst motsvarar din åsikt. Vi
ber er att besvara samtliga frågor, då detta är viktigt för slutresultatet.
Tack för ert samarbete! Vi önskar er lycka till med er affärsverksamhet!

Frågeformuläret är uppdelat i avsnitt:

1. Allmän information
2. Privata riskreduceringsmekanismer
3. Offentliga riskreduceringsmekanismer

76

Avsnitt 1: Allmän information
Svara på några allmänna frågor om er och er firma, (kryssa i aktuella rutor på
samtliga frågor)

1.1 Vad är din nuvarande ställning i din firma?
1.Verkställande 2.Vice 3.Ekonomi 4.Styrelsemedlem 5.Jurist 6.Annat
direktör
VD
direktör

1.2 Har du en juridisk eller ekonomisk utbildning?
1. Ja, jag har en 2. Ja, jag har
juridisk
gått på
utbildning.
juristlinje men
jag avslutade
den aldrig.

3.Jag genomgår 4.Jag har tagit 5.Om annat –
för tillfället en
enstaka kurser i vilken
juridisk
juridik
utbildning?
utbildning.

6.Ja, jag har en 7. Ja, jag har
ekonomisk
gått på
utbildning
ekonomisk
linje men jag
avslutade den
aldrig.

8.Jag
genomgår för
tillfället en
ekonomisk
utbildning

9.Jag har tagit
10.Om annat –
enstaka kurser i vilken
ekonomi
utbildning?

1.3 Hur många anställda finns det för närvarande vid din firma?
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1.4 Hur villig är du att bevilja handelskrediter till följande kategorier av kunder?
Inte alls
0
1

2

3

4

5

6

7

Mycket villig
8
9
10

1.Släkt och
vänner
2.Ditt
sociala
nätverk
3.Ditt
affärsnätverk
4.Kunder från
samma stad
5.Kunder från
andra städer
inom Sverige
6.Kunder från
andra städer
inom Norden
7.Kunder
inom EU
8.Kunder
utanför EU

1.5 Hur ser ditt företags kundstruktur ut? Vänligen kryssa i nedan hur de
fördelar sig relativt varandra
%

010

1120

2130

3140

4150

5160

6170

7180

8190

91100

1.Släkt och
vänner
2.Ditt
sociala
nätverk
3.Ditt
affärsnätverk
4.Kunder från
samma stad
5.Kunder från
andra städer
inom Sverige
6.Kunder från
andra städer
inom Norden
7.Kunder
inom EU
8.Kunder
utanför EU
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1.6 Kundföretagets storlek har inverkan på beviljande av handelskrediter
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

7

8

Instämmer helt
9
10

Avsnitt 2: Privata riskreduceringsmekanismer
2.1 Är din firma medlem i en handelsorganisation?
1.Ja
2.Nej
3.Vet
inte

2.2 Om ja, vilken eller vilka sorts handelsorganisation är det:
1.Arbetsgivarorganisation
2.Arbetstagarorganisation
3.Branschorganisation
4.Handelskammare
5.Annan

2.3 Om ja, erbjuder den organisationen hjälp att lösa handelstvister?
1.Ja
2.Nej
3.Vet
inte

2.4 Mitt företags medlemsskap i en branschorganisation leder till ökat beviljande
av handelskrediter
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

7

8

Instämmer helt
9
10

2.5 Kundens medlemsskap i en branschorganisation leder till ökat beviljande av
handelskrediter
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

7

8

Instämmer helt
9
10
79

2.6 Vårt företag kräver alltid kreditupplysningar om kunder
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

Instämmer helt
8
9
10

7

1.Nya
kunder
2.Befintliga
kunder
3.Kunder
inom
Sverige
4.Inom
Norden
5.Inom EU
6.Utanför
EU

2.7 Kreditupplysning leder till minskade kreditförluster
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

7

Instämmer helt
8
9
10

2.8 Har ditt företag använt sig av inkassoföretag vad gäller indrivning av
kundfakturor? (Om nej, gå till fråga 2.10)
1.Ja
2.Nej
3.Vet
inte

2.9 Möjlighet att driva in kundfakturor via inkassoföretag leder till ökat
beviljande av handelskrediter
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

7

8

Instämmer helt
9
10

2.10 Jag har stor tilltro till min förmåga att använda rättsterminologi
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

7

8

Instämmer helt
9
10

80

2.11 Användning av rättssystemet är nödvändigt för att kunna göra framgångsrika
affärer
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

Instämmer helt
8
9
10

7

2.12 Mitt företag har tilltro till användning av rättsystemet
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

Instämmer helt
8
9
10

7

2.13 Vänligen kryssa i nedan hur effektiva de privata
riskreduceringsmekanismerna är med avseende på indrivning av kundfakturor
Instämmer inte alls
0
1
2
3

4

5

Instämmer helt
7
8
9
10

6

1.Rättssjälvtillit
2.Jurister
3.Inkassoföretag
4.Kreditupplysningsföretag
5.Branschorganisationer

Avsnitt 3: Offentliga riskreduceringsmekanismer
3.1 Domstolar löser affärstvister väl
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

7

8

Instämmer helt
9
10

3.2 Har ditt företag använt sig av kronofogden för att få sina skulder betalda? (Om
nej, gå till fråga 3.4)
1.Ja
2.Nej
3.Vet
inte

3.3 Möjligheten att använda sig av kronofogden för att få sina skulder betalda
leder till ökat beviljande av handelskrediter
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

7

Instämmer helt
8
9
10
81

3.4 Mitt företag har varit i kontakt med polis i samband med indrivning av
kundfakturan
Instämmer inte alls
0
1
2

3

4

5

6

7

Instämmer helt
8
9
10

3.5 Vänligen kryssa i nedan hur effektiva de offentliga
riskreduceringsmekanismerna är med avseende på indrivning av kundfakturor
Instämmer inte alls
0
1
2
3

4

5

6

Instämmer helt
7
8
9

10

1.Domstolar
2.Kronofogden
3.Polisen

Tack för ditt samarbete! Vi önskar lycka till med affärsverksamheten!
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Webbenkäten
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