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Sammanfattning 
 
Det är vanligt förekommande att företag låter sig leverantörsfinansieras med handelskrediter. 

Den internationella forskningen är omfattande rörande vilka egenskaper och förhållanden som 

motiverar leverantörsfinansiering. Syftet med denna studie är att visa vilka faktorer som är 

bestämmande för användandet av handelskrediter i svenska små och medelstora företag. 

Undersökningen inriktas på att studera vilket samband lönsamhet och skuldsättning har till 

handelskrediter. Företags ålder och storlek studeras också i förhållande till handelskrediter. 

Studien genomförs med en multipel regressionsanalys där den beroende variabeln 

handelskrediter representeras av leverantörsskulder. Vad gäller de obereonde variablerna 

representeras lönsamhet av avkastning på totalt kapital, skuldsättning av kortfristiga 

respektive långfristiga skulder, ålder är en logaritm av företagets ålder och storleken är en 

logaritm av företagets omsättning. Resultatet visar att det finns ett samband mellan 

handelskrediter och lönsamhet samt skuldsättning. I båda fallen är detta samband negativt. 

Det innebär att om ett företag är lönsamt har företaget en mindre andel handelskrediter och 

om ett företag har stor andel skuldsättning minskar andelen handelskrediter. Förklaringen till 

det negativa sambandet vad gäller lönsamhet är pecking order - teorin. Skuldsättningens 

negativa samband förklaras av utbytesteorin.  

 

 

 

Nyckelord: Handelskrediter, leverantörsskulder, lönsamhet, skuldsättning, trade credit, 
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Abstract 
 
It is common for corporations to be financed by their suppliers through trade credits. There 

are also a lot of international studies regarding the determinants of finance through trade 

credit. The aim of this study is to investigate the determinant factors for the use of trade credit 

in swedish small and medium enterprises (SME). The study aims to investigate the 

relationship that profit and debt has to trade credits. I also intend to investigate how factors 

such as age and sizes of the company affect the use of trade credit. The study is made with a 

multiple linear regression analysis and the dependent variable trade credit is represented by 

accounts payable. Regarding the independent variables, profit is represented by return on 

assets, debt is represented by short term and long term debt, age is a logaritm of the 

companies age and size is a logaritm of the companies turnover. The result shows that there is 

a relationship between trade credit, profit and debt. In both cases the relationship is significant 

and negative. This means that if a company is profitable it will receive less trade credit and if 

a company has a big share of debt the share of received trade credits will be less. The 

explanation to the negative relationship regarding profit is the theory of pecking order. 

Regarding debt the negative relationship can be explanied with the substitution theory.  
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1 Inledning 

 
Finansiering av företag kan ske på olika sätt. Det som troligen förknippas med 

företagsfinansiering är banklån, checkkrediter eller inhämtat kapital från kapitalmarknaden. 

Något som dock är en vanlig företeelse är att företag vänder sig till varandra för att finansiera 

verksamheten genom handelskrediter. Förhållandet mellan leverantör och köpare kan alltså 

vara mycket mer än bara ett utbyte av varor och pengar.   

 
I detta kapitel ges inledningsvis en kort beskrivning av bakgrunden till uppsatsens inriktning 

och vad handelskrediter anses fylla för syfte. Därefter vidtar en problemdiskussion för att 

ringa in forskningsområdet som styr studien. Denna utmynnar i en forskningsfråga från vilken 

fyra hypoteser har formulerats. Därefter görs en kort genomgång av studiens avgränsning, 

begreppsförklaring och disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Företagande fyller en viktig samhällelig funktion. Det skapar arbetstillfällen, produktion och 

bidrar till att finansiera den statliga verksamheten. Varje år startas en mängd nya företag i 

Sverige. Från den 1 januari till den 17 november 2013 startade 67 670 nya företag 

(www.nyabolag.se). För att bedriva och expandera en verksamhet behövs medel. I de allra 

flesta fall är det inte tillräckligt att verksamheten endast finansieras med interna medel utan 

även extern hjälp behövs.  

 

Det finns olika former av extern finansiering. Till exempel kan riskkapitalister satsa pengar i 

företag. Det går även att vända sig till kapitalmarknaden för att erhålla medel. Dock är nog 

bankfinansiering det vanligaste alternativet för att förse verksamheten med medel.   

 

För att erhålla finansiering från traditionella institut ställs vissa krav på gäldenären. Den måste 

vara kreditvärdig och ibland krävs egendom som kan användas som säkerhet för krediten. 

Alla nystartade företag kan inte leva upp till de krav som ställs av kreditgivarna vilket leder 

till problem för företagen att anskaffa medel för att utveckla verksamheten. Många företag 

menar att det saknas alternativa finansieringsvägar och att detta skulle vara ett särskilt 

problem för små företag (SOU 2007:71 En starkare företagsinteckning).  
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Företag som stängs ute från den traditionella kreditmarknaden står dock inte helt utan 

finansieringsalternativ. Som ett alternativ för små och medelstora företag finns 

handelskrediter (Metzler, 1960; Schwartz, 1974). Faktum är att internationell forskning har 

visat att andelen kundfordringar och leverantörsskulder, i förhållande till totala tillgångar, 

utgör en stor post i företagens balansräkningar (Rajan & Zingales, 1995).  

 

En handelskredit är den betalningsperiod som en köpare erbjuds av leverantören genom att 

erhålla varan nu och betala senare (Vaidya, 2011). Detta anses vara ett viktigt instrument för 

små och medelstora företag som behöver anskaffa medel för att finansiera verksamheten. 

Dock har många frågor ställts om varför handelskrediter används trots att det finns 

traditionella finansieringsinstitut som arbetar med kreditgivning. En ytterligare fråga är varför 

handelskrediter används när det är en dyrare finansieringsform än t.ex. vanliga banklån 

(Guargila & Mateut, 2006).  

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Existensen av handelskrediter har förklarats utifrån många teorier. En leverantör kan t.ex. ha 

närmare kontakt med köparen och bättre insyn i dennes företag än en bank, vilket skapar 

bättre möjlighet för leverantören att göra en kreditbedömning. Vidare kan en leverantör 

använda den levererade varan som säkerhet för betalningen. Om betalning inte erläggs kan 

leverantören hota med att den fortsatta försörjningen av varor uteblir alternativt att den 

levererade varan tas tillbaka. Detta leder till att säljaren får ett finansieringsövertag gentemot 

t.ex. banker (Vaidya, 2011). Dock har handelskrediter som finansieringsalternativ ansetts vara 

ett dyrare alternativ än att använda bankkrediter (Petersen & Rajan, 1997; Jain, 2001). 

 

Det finns även teorier som beskriver att företag som är avskärmade från traditionella 

finansieringsformer är mer benägna att använda handelskrediter (Biais & Gollier, 1997). På 

motsvarande sätt menar Biais & Gollier (1997) att användandet av handelskrediter är lägre när 

banker och andra finansieringsinstitut har lättare att nå ut till företag. Detta är förenligt med 

resultat om att när penningpolitiken stramas åt och det blir svårare att erhålla krediter från 

finansieringsinstitut ökar användandet av handelskrediter som finansieringsmetod mellan 

företagen (Meltzer, 1960; Schwartz, 1974; Mateut et al. 2006). Det finns även studier som 
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framställer handelskrediter som substitut eller komplement till bankfinansiering (Blasio, 

2005; Gama et al. 2010). 

 

Forskningen har även försökt identifiera olika motiv som ligger bakom användandet av 

handelskrediter. Schwartz (1974) menar att det finns ett transaktionellt och ett finansiellt 

motiv bakom användandet av handelskrediter. Studier som har försökt visa vilka de 

bestämmande faktorerna är för handelskrediter utgår många gånger från de motiv Schwartz 

utvecklade. Idag är det därför vanligt att ett finansiellt-, operationellt- och kommersiellt motiv 

används i forskningen (Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2010; Martinez-Sola et al. 2013; 

Vaidya, 2011).      

 

Handelskrediter är således en viktig del av företagens finansiering (Rajan & Zingales, 1995). 

Det finns forskning som studerar vilka bestämmande faktorer som finns för handelskrediter 

(Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2010; Martinez-Sola et al. 2013; Vaidya, 2011). Vilket 

förhållande olika faktorer har till handelskrediter är dock inte givet. Samtidigt är 

forskningsområdet rörande svenska företag begränsat.  I denna uppsats ska sambandet mellan 

handelskrediter och bestämmande faktorer för svenska små och medelstora företag studeras.  

 

1.3 Forskningsfråga 
 

Vilket samband med handelskrediter har följande faktorer i svenska SME-företag i 

byggbranschen som tar emot handelskrediter:  

 

- lönsamhet  

- skuldsättning 

- storlek 

- ålder 
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1.3.1 Hypoteser  
 

För att besvara forskningsfrågan utformas fyra hypoteser. Dessa grundas på de variabler som 

används i studien.  

 

H1: Lönsamhet har en signifikant negativ inverkan på handelskrediter 

H2: Skuldsättning har en signifikant negativ inverkan på handelskrediter 

H3: Ålder har en signifikant negativ inverkan på handelskrediter  

H4: Storlek har en signifikant negativ inverkan på handelskrediter  

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att genom en empirisk studie studera vilket samband lönsamhet, 

skuldsättning, storlek och ålder har till handelskrediter i svenska små och medelstora företag. 

Många studier har gjorts internationellt som har visat olika resultat, men forskningen rörande 

svenska företag är knapp. Denna studie ska bidra med material till vilka bestämmande 

faktorer som finns för användandet av handelskrediter i svenska små och medelstora företag. 

Särskilt önskas ge ett förtydligande kring sambandet mellan lönsamhet och handelskrediter 

samt skuldsättning och handelskrediter.   

 

1.5 Avgränsning och begreppsförklaring 

1.5.1 Avgränsning 

 
I uppsatsen har en avgränsning gjorts av den population som ska studeras. Som framgått ovan 

riktas studien mot svenska små och medelstora företag, så kallade SME-företag. I denna 

uppsats kommer fortsättningsvis förkortningen SME att användas. Definitionen av vad ett 

SME-företag är finns i EU:s rekommendation 2003/361/EC där det föreskrivs att de kriterier 

bedömningen sker utifrån är antalet anställda, företagets omsättning samt totala tillgångar. 

Antalet anställda ska vara mellan 1-250, omsättningen får inte överstiga 50 miljoner EURO 

och de totala tillgångarna får inte överstiga 43 miljoner EURO. Antalet SME-företag är stort 

varför ytterligare avgränsningar är nödvändigt. Vidare motivering av avgränsningen sker i 

metodkapitlet.  
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1.5.2 Begreppsförklaring  

 

Begreppet handelskrediter är en översättning av engelskans trade credit. Handelskrediter är 

ett begrepp som finansiellt kan utläsas ur ett företags balansräkning. Hos det företag som tar 

emot handelskrediter utgör handelskrediterna de leverantörsskulder som finns upptagna i 

balansräkningen. För det företag som ger ut handelskrediter motsvaras dessa av 

kundfordringar. Det mått som studeras i denna uppsats är leverantörsskulder. Således avses 

med begreppet handelskrediter leverantörsskulder om inte annat nämns.   

 
1.6 Disposition  
 

Uppsatsens disposition ser ut som följer: kapitel 2 behandlar den tidigare forskningen på 

området och syftar till att skapa en teoretisk referensram för studien, i kapitel 3 presenteras 

den metod som studien ska genomföras med, kapitel 4 presenterar resultatet av den empiriska 

studien, i kapitel 5 görs en analys av det empiriska resultatet. Slutligen i kapitel 6 görs en kort 

sammanfattning av studien.  
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2 Tidigare forskning och teori  
 

I detta kapitel ska forskningsmaterial rörande handelskrediter och dess bestämmande faktorer 

behandlas och analyseras. Detta ställs sedan i relation till forskningsfrågan i denna uppsats för 

att skapa ett relevant teoretiskt ramverk för den empiriska analysen. Teorierna bakom 

handelskrediter kategoriseras ofta utifrån ett finansiellt-, operationellt- och kommersiellt 

perspektiv (Martinez-Sola, Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2013; Garcia-Teruel & 

Martinez-Solano, 2010). I denna uppsats görs inte denna kategorisering. Endast det finansiella 

perspektivet analyseras då det har störst betydelse för uppsatsens frågeställning.   

 

Inledningsvis behandlas det finansiella motivet för användandet av handelskrediter. Därefter 

behandlas förhållandet mellan bankkrediter och handelskrediter utifrån den så kallade 

utbytesteorin. Vidare beskrivs kort vilka som tenderar använda handelskrediter och slutligen 

beskrivs mer ingående teorier rörande de variabler studien bygger på.  

 

För ytterligare information om de använda artiklarna hänvisas till bilaga 1. 

 

2.1 Det finansiella motivet 
 

En vanligt förekommande fråga när det gäller användandet av handelskrediter är varför 

företag väljer att finansiera varandra när det finns traditionella finansieringsinstitut som är 

professionella kreditgivare. Frågan är även intressant eftersom räntan för handelskrediter är 

väsentligt högre än för krediter från traditionella institut (Cunat, 2007; Jain, 2001). Däremot 

menar Marotta (2005) att finansiering genom handelskrediter inte nödvändigtvis är dyrare. 

Detta till följd av att de rabatter som erbjuds vid kreditgivningen reducerar risken för sen 

betalning. Det vanligaste forskningsresultatet tyder dock på att handelskrediter är dyrare på 

grund av tillkommande kostnader för premier och dylikt (Cunat, 2007).  

 

Det finns många teorier som beskriver varför användandet av handelskrediter premieras 

framför bankkrediter. Företag som har sämre tillgång till banker och kapitalmarknader förlitar 

sig i större grad på finansiering genom handelskrediter från andra företag. På motsvarande sätt 

är användandet lägre i länder där bankrelationerna är bättre (Biais & Gollier, 1997). 

Förekomsten av handelskrediter är dock nödvändig eftersom företag med begränsad tillgång 
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till kapital- och kreditmarknaden annars skulle stå utan finansieringsalternativ. Genom att 

erbjuda en utökad kredittid finansierar leverantören möjligheten för köparen att anskaffa 

likvida medel (Cunat, 2007).  

2.1.1 Informationsasymmetri  
 

Anledningen till att handelskrediter används framför bankkrediter kan även beskrivas utifrån 

situationen att en leverantör som erbjuder kredit har ett informationsövertag gentemot banken 

(Jain, 2001). Att erbjuda en kredit medför alltid kostnader oavsett vem som ger den. 

Leverantören kan dock ha lägre kostnader för kreditgivningen då köparens betalningsförmåga 

kan bedömas genom att studera hur ofta varor, och vilka varuvolymer som, inhandlas 

(Petersen & Rajan, 1997). Företag med bättre tillgång till kapital- och kreditmarknaden har 

ansetts mer villiga att ge handelskrediter till sina kunder (Schwartz, 1974). När dessa företag 

erbjuder krediter till köpare av varor utgör detta ett incitament för att även bankerna ska ge 

krediter till köparen (Biais & Gollier, 1997). Banken förlitar sig då på att den information 

leverantören besitter är tillräcklig, avseende köparens kreditvärdighet, för att bevilja kredit.  

 

Handelskrediter har även framställts som ett kontraktuellt verktyg för att handskas med 

informationsasymmetrin som råder på marknaden (Smith, 1987). Smith (1987) menar att de 

villkor för kreditavtalen som tas fram speglar köparens betalningsförmåga. Detta är förenligt 

med teorin om att en leverantörs initiativ att erbjuda handelskrediter motiverar en bank att ge 

kredit till köparen eftersom banken då kan avläsa kreditvärdigheten genom avtalet mellan 

leverantören och köparen.  

 

Vidare visar forskningen att även om det finns fungerande banksystem hindrar inte det att 

företag med stor marknadsandel finansierar andra företag genom handelskrediter (Brennan, 

Maksimovic & Zeckner, 1988). Företag kommer då låna pengar som de sedan använder för 

att ge handelskrediter till kunderna, precis som Schwartz (1974) visat. Visserligen förutsätter 

argumentet att ett företag är stort och har en stor marknadsandel vilket stämmer överens med 

teorin om att stora företag skulle finansiera mindre företag som är finansiellt begränsade. 
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2.1.2 Leverantörer som intermediära finansiärer 
 

Relationen mellan banken och leverantören underbygger även teorin om att säljaren är en 

intermediär aktör på finansmarknaden (Jain, 2001). I och med att säljaren besitter mer 

information om kunden, jämfört med banken, är det mer lönsamt för banken att låna ut pengar 

till säljaren som i sin tur kan finansiera köparens verksamhet genom att erbjuda 

handelskrediter (Jain, 2001). Således utjämnar denna typ av kreditgivning de effekter som 

uppstår när ett företag utesluts från finansiering på den traditionella finansmarknaden. På så 

vis menar Cheng & Pike (2003) att företag som säljer produkter till konsumenter, genom att 

erbjuda handelskrediter, fyller en funktion genom att lösa problemet med 

informationsasymmetrin.  

2.1.3 Pecking order-teorin 
 

En teori som i detta sammanhang är viktig att ta upp är pecking order. Den är av särskilt 

intresse i denna uppsats där SMEs studeras, eftersom SMEs ofta har en begränsad tillgång till 

extern finansiering (Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2010). Teorin har framför allt 

utvecklats av Myers och Majluf (1984). De menar att pecking order uppstår på grund av 

förekomsten av informationsasymmetri. Detta leder till att kostnader uppstår för att erhålla 

information om investeringsobjekt vilket skapar kostnader utöver transaktionskostnader.   

 

Resonemanget har lett till att det utifrån teorin uppställs en rangordning rörande vilka sätt som 

är lämpligast för att anskaffa nytt kapital. Rangordningen visar att det är lämpligast att 

använda balanserade vinstmedel, skulder eller ägarkapital (Myers och Majluf, 1984). Företag 

kommer att välja den investeringskälla som har lägst informationskostnader samt lägst risk. 

Detta leder till att det billigaste finansieringsalternativet är lämpligast enligt pecking order–

teorin. Således är rangordningen, enligt Myers och Majluf (1984), den som nämndes ovan, 

interna vinstmedel, skulder och ägarkapital.  

 

2.2 Handelskrediter och kreditmarknaden  
 

Utöver det finansiella motivet är det nödvändigt att studera förhållandet mellan 

handelskrediter och den traditionella kreditmarknaden. Detta förhållande förklaras i 

litteraturen som utbytesteorin och kompletteringsteorin.  
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2.2.1 Utbytesteorin  
 

Att användandet av handelskrediter tenderar att öka under tider med en stramare 

penningpolitik är visat sedan länge och togs upp av Metzler (1960). Metzler visade att under 

perioder med en snäv penningpolitik utökade företag med mycket likvida medel kredittiden 

till sina kunder. Således vänder sig företagen till varandra för att finansiera verksamheten 

under monetära åtstramningar istället för till traditionella kreditinstitut (Guariglia & Mateut, 

2006). Handelskrediter innebär således inte endast en nödvändig finansieringsform utan även 

en billigare metod för företagen att bibehålla sin kundbas och möjligen öka eller bibehålla 

försäljningen under perioder med en stram finansieringspolitik.  

 

Även Schwartz (1974) menar att mindre företag, under monetära åtstramningar, byter 

finansieringsmetod från bankkredit till handelskredit. Schwartz (1974) menar vidare att större 

företag som trots åtstramningen har en större låneförmåga, utnyttjar denna för att generera 

finansiering genom handelskrediter till mindre företag. På så vis kan handelskrediter lindra 

effekten av en stramare penningpolitik. Han menade att det finns två motiv bakom 

användandet av handelskrediter, dels ett finansiellt motiv, dels ett transaktionskostnadsmotiv. 

Det första motivet kan förklaras utifrån att vissa företag har bättre tillgång till 

kreditmarknader, vilket ger dem bättre möjligheter att anskaffa medel. Dessa medel väljer de 

att utnyttja för att utvidga handelskrediterna till kunderna. Transaktionskostnadsmotivet 

förklaras av att det alltid uppstår en kostnad när överlämnandet av varan måste matchas med 

betalningen (Schwartz, 1974). Genom att separera dessa två moment skapas större säkerhet 

för båda parter då de kan förutse varu- och betalningsströmmar (Ferris, 1981). Vidare menar 

Ferris (1981) att båda parter eftersträvar att sänka de gemensamma kostnaderna för handeln.  

 

Forskning har visat att i företag där bankkrediterna har minskats har användningen av 

handelskrediter ökat (Rodriguez-Rodriguez, 2006). Vidare har Rodriguez-Rodriguez (2006) 

visat att företag som är exkluderade från bankfinansiering använder sig av handelskrediter för 

att finansiera verksamheten. Detta skulle indikera att handelskrediter och bankkrediter är 

utbytbara.  
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2.2.2 Kompletteringsteorin 
 

Alla är inte överens om att utbyteseffekten av handelskrediter och bankkrediter är självklar. 

Blasio (2005) uttrycker att den påstådda utbyteseffekten inte är märkbar. Gama, Mateus & 

Teixeira (2010) har visat att när företagen analyseras utifrån dess ålder är relationen mellan 

bankkrediter och handelskrediter identiskt. Detta innebär i så fall att finansieringsformerna 

inte är substitut till varandra.  

 

Det finns forskning som visar att finansieringsformerna kan vara komplement till varandra 

(Burkart & Ellingsen, 2004). Detta synsätt har utvecklats ytterligare i forskning av Alphonse, 

Ducret och Séverin (2006). De genomförde en studie på 654 företag i USA där de testade 

hypotesen om att handelskrediter och bankkrediter kompletterar varandra istället för att de är 

utbytbara. Studien visar att andelen bankskulder tenderar att öka i takt med handelskrediter. 

Resultatet stämmer överens med teorier om att användandet av handelskrediter indikerar 

kreditvärdigheten hos ett företag och minskar informationasymmetrin, vilket då motiverar 

banken att låna ut pengar.    

2.2.3 Försvagande av den traditionella kreditgivningen 
 

I litteraturen har argument framförts om att handelskrediter försvagar de traditionella 

kreditvägarna (Guariglia & Mateut, 2006; Mateut, Bougheas & Mizen, 2006). Det har visats 

att en kedja av handelskrediter skapas när företag vänder sig till varandra för finansiering. När 

säljaren har erbjudit kredit till köparen kommer även denne att erbjuda en utökad kredittid i 

nästa led. På så vis försvagar användandet av handelskrediter den traditionella 

kreditmarknaden (Guariglia & Mateut, 2006). Detta trots att det är en dyrare 

finansieringsform än de existerande traditionella finansieringsalternativen (Mateut et al. 

2006).       

 

2.3 Vem använder handelskrediter?  
 

Efter att ha belyst handelskrediters ställning jämfört med traditionella finansieringsformer är 

det intressant att belysa vem som ger och tar emot handelskrediter. Ett synsätt är att 

leverantörer tenderar att låna ut pengar genom handelskrediter till företag som är växande 

men saknar likvida medel (Petersen & Rajan, 1997). Detta resultat är visat i ytterligare 
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forskning där tillväxtföretag tog emot en stor del finansiering från sina leverantörer. (Garcia-

Teruel & Martinez-Solano, 2010).  Anledningen till att leverantören vågar ta denna risk och 

låna ut till företag med begränsad likviditet anses vara möjligheten att återkräva varan vid 

utebliven betalning och få den omsatt genom egna kanaler (Petersen & Rajan, 1997; Cunat, 

2007).  

 

Även här kan nämnas att företag som har ett informationsövertag, och därmed ett 

kostnadsövertag, över finansiella institutioner ger krediter till sina kunder (Deloof & Jagers, 

1999). Vidare är en alternativ förklaring till att företag vänder sig till finansiering genom 

handelskrediter den att användandet är nödvändigt för fortsatt produktion då företaget är 

nödställt och har försökt anskaffa medel genom alla investeringsalternativ (Guariglia & 

Mateut, 2006). I nästa avsnitt beskrivs tydligare vilka faktorer som är bestämmande för 

förekomsten av handelskrediter.  

 

2.4 Bestämmande faktorer för användandet av handelskrediter 
 

Det står klart från tidigare forskning på området att handelskrediter utgör en stor del av 

företagens balansräkningar. Här ska närmare beskrivas hur de existerande teorierna och 

forskningen visat olika faktorers samband med handelskrediter. Utifrån forskningsfrågan för 

denna uppsats har tidigare forskningsresultat rörande lönsamhet, skuldsättningsgrad, ålder och 

storlek premierats för att skapa en teoretisk referensram för hur dessa faktorer påverkar 

mottagandet av handelskrediter.  

2.4.1 Lönsamhet 
 

Beträffande lönsamhet har Petersen & Rajan (1997) visat att företag som är högkvalitativa, 

definierat utifrån storlek och vinst, tar emot mer handelskrediter än andra företag. I deras 

rapport visar de ett positivt samband mellan bruttovinst och kundfordringar medan sambandet 

mellan nettovinst och kundfordringar är negativt. Dessutom rapporterar de ett negativt 

samband mellan nettovinst och leverantörsskulder. Samma resultat har Deloof & Jeegers 

(1999) funnit. Bougheas, Mateut & Mizen (2009) har dock visat att lönsamhet är positivt 

relaterat till kundfordringar och leverantörsskulder.  
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Forskning från Indien visar ett resultat i linje med tidigare studier. I indiska företag har 

lönsamheten ett negativt samband med handelskrediter (Vaidya, 2011). Detta resultat menar 

Vaidya (2011) stämmer överens med Bukart & Ellingsens (2004) argument om att företag 

som är finansiellt begränsade, men lönsamma, väljer att inte använda handelskrediter. Även 

Delannay och Weill (2004) har funnit ett signifikant och negativt samband mellan lönsamhet 

och handelskrediter. De har alltså visat att lönsamma företag tar emot färre handelskrediter, 

precis som Ive & Murray (2013). Det negativa sambandet har även visats av Niskanen och 

Niskanen (2006). De hävdade att pecking order-teorin kan appliceras på finska företag, alltså 

att om möjligheten till finansiering genom interna medel är möjlig premieras den. Pecking 

order-teorin har även bevisats tillämplig i Garcia-Teruel & Martinez-Solanos studie från 

2010, A dynamic approach to accounts receivable: A study of Spanish SMEs. Här fann de ett 

negativt samband mellan lönsamhet och handelskrediter.  

 

Vidare har det framhållits att företags vinster kan utökas genom att erbjuda mer 

handelskrediter (Martinez-Sola et al. 2013). Detta argument stämmer överens med den teori 

som Nadiri (1969) uttryckt, att användandet av handelskrediter kan öka försäljningen, då fler 

betalningsalternativ attraherar fler kunder och på så vis ökar lönsamheten. Utifrån detta 

argument har Martinez-Sola et al. (2013) visat ett positivt förhållande mellan investeringar i 

kundfordringar och företagens lönsamhet.  Resultatet motiveras av att handelskrediter kan 

lösa finansiella friktioner genom att minska informationsasymmetri rörande den försålda 

produktens kvalitet.    

2.4.2 Skuldsättning 
 

Petersen & Rajan (1997) m fl har visat att företag som kan säkra finansiering från finansiella 

institutioner och bankkrediter har ett lägre mått av handelskrediter. Det stämmer överens med 

de teorier som presenterats rörande det finansiella perspektivet vid användandet av 

handelskrediter. Även Deelof & Jegers (1999) teori om att företag som har ett 

kostnadsövertag över finansiella institutioner använder mer handelskrediter till sina kunder 

stämmer överens med de teorier som finns om det finansiella perspektivet och 

informationsasymmetri.  
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2.4.2.1 Utbytesteori 

Bougheas et al. (2009) har visat att företags banklån kommer att minska andelen 

leverantörsskulder men öka andelen kundfordringar. Företag med tillgång till 

finansmarknaden erbjuder således mer handelskrediter och företag med banklån tar emot 

mindre handelskrediter. Detta stödjer teorin om att banklånen är billigare än handelskrediter 

och att de skulle vara substitut för varandra. Det finns resultat redovisat i ytterligare forskning 

som har visat att existensen av alternativ finansiering kommer att minska 

leverantörsfinansiering (Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2010). Detta resultat har även 

visats av Rodriguez-Rodriguez (2006) där minskningar av företags banklån ledde till en 

ökning av handelskrediter. Denna forskning stämmer överens med de teorier som visar att 

användandet av handelskrediter ökar när penningpolitiken åtstramas (Meltzer, 1960; 

Schwartz, 1974; Guariglia & Mateut, 2006; Mateut et al. 2006).  

2.4.2.2 Kompletteringsteori 

På detta område har indisk forskning gått i en annan riktning. Vaidya (2011) har visat att 

företag som har bättre tillgång till bankfinansiering ger mindre handelskrediter. Detta går 

emot de teorier som utvecklats om att företag som har bättre tillgång till kapital- och 

kreditmarknaden erbjuder mer handelskrediter. Vidare har Vaidya visat att företag som har 

mycket bankkrediter skulle ta emot mycket handelskrediter. Resultatet stämmer överens med 

det argument som Bukart & Ellingsen (2004) utvecklat, där de menar att handelskrediter och 

banklån kan vara komplement till varandra. Vaidyas resultat går dock emot de teorier som 

visar att handelskrediter och banklån skulle vara substitut för varandra (Petersen & Rajan, 

1997; Metzler, 1960; Schwartz, 1974). Resultatet går även emot det som Bougheas et al. 

(2009) presenterade om att banklån skulle ha ett negativt förhållande till leverantörsskulder.  

Deloof & Jegers (1999) har visat att substitutet snarare skulle bestå i att kortfristiga skulder är 

utbytbara mot handelskrediter. Forskning på amerikanska SME-företag har visat stöd för 

teorin om att krediterna skulle vara komplement för varandra. Där fann Alphonse et al. (2006) 

att bankskulderna tenderade att öka i takt med handelskrediterna.  

2.4.3 Storlek  
 

Företags storlek sätter gränser för vilka finansieringsformer som är tillgängliga. Små företag 

har t.ex. sämre möjlighet att påverka finansieringsalternativen. Vidare är förhandlingsläget 

gentemot leverantörer sämre (Wilson & Summers, 2002). Detta stämmer överens med 
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resultatet som Garcia-Teruel & Martinez-Solano (2010) presenterat om att stora företag 

tenderar att få mycket finansiering genom handelskrediter från leverantören. Detta var ett 

annat resultat än vad som väntades. Dock förklarades resultatet utifrån att andelen 

handelskrediter är beroende dels av den efterfrågan av finansiering, dels av de handelskrediter 

som företagen erbjuds. Även det som sagts om att stora företag har bättre tillgång till andra 

finansieringsalternativ stödjer detta (Schwartz, 1974).  

 

Men det har, som ovan nämnts, även visats att företag som har tillgång till flera 

finansieringsalternativ agerar som en intermediär på finansmarknaden och finansierar mindre 

företag som är finansiellt begränsade (Schwartz, 1974). Bougheas et al. (2009) kom fram till 

ett liknande resultat som visade att större företag tar emot och ger handelskrediter i stor 

utsträckning. Således är handelskrediter som finansieringsform viktig för SMEs. (Garcia-

Teruel & Martinez-Solano, 2010). Det är dock visat att små företag inte tar emot lika mycket 

handelskrediter som de ger ut till kunder (Ive & Murray, 2013).  

 

Resultat från tidigare forskning visar ett signifikant negativt samband mellan storlek och 

handelskredit (Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2010; Delannay & Weill, 2004). Detta visar 

således att stora företag tenderar att i mindre utsträckning använda finansiering från 

leverantörer och på motsvarande sätt är små företag i större behov av denna finansiering. 

Resultatet stämmer överens med teorin om informationsasymmetri och faktumet att större 

företag har ett bättre rykte än SMEs. Till följd av detta kan de erhålla finanser från andra 

institut än sina leverantörer, vilket är att föredra då handelskrediter är en dyr 

finansieringsform. Även Alphonse et al. (2006) har funnit ett negativt samband mellan storlek 

och handelskrediter. Vidare menar Alphonse et al. (2006) att storleken bör påverka pecking 

order-teorin. Stora företag bör vara mer lönsamma och därmed kunna finansiera 

verksamheten genom interna medel vilket är att föredra framför andra former av finansiering.  

2.4.4 Ålder 
 

Vad gäller företags ålder är det visat att den, för yngre företag, är positivt relaterad till 

handelskrediter (Gama et al. 2010). Resultatet stödjer då teorin om att yngre företag skulle 

vara begränsade på den finansiella marknaden vilket i så fall bör göra dem mer beroende av 

handelskrediter (Petersen & Rajan, 1997). Detta stödjs av resultatet Alphonse et al. (2006) 
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presenterade om att ålder är positivt relaterad till handelskrediter i företag som är under 10 år. 

Således ses företag som yngre och finansiellt begränsade om de är yngre än tio år.  

 

Vidare menar Gama et al. (2010) att äldre företag skulle ha mindre behov av extern 

finansiering, då vinstbalanserna för äldre företag tenderar att vara högre och de 

självfinansieras med interna medel. Samma resultat har även Niskanen och Niskanen (2006) 

visat. Detta stödjer i så fall pecking order-teorin. 
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3 Metod 

 

I detta kapitel motiveras metodvalet för uppsatsen. För att skapa en kärnfull motivering 

fokuseras i huvudsak på det valda tillvägagångssättet för denna studie. Dock kan jämförelser 

göras med andra metoder för att motivera valet. Vidare beskrivs och motiveras den statistiska 

analys som genomförts.  

 

3.1 Metodvalet 
 

Det finns en mängd olika metoder att använda inom forskningen. För denna studie har det 

deduktiva studiesättet valts. Det innebär att studien utgår från redan existerande teorier och att 

det utifrån dessa skapas hypoteser som ska testas i en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 

2003). Som framgått tidigare är syftet med denna uppsats att studera relationen mellan 

handelskrediter och lönsamhet samt skuldsättning. Då forskningsområdet rörande 

handelskrediter är stort och de existerande teorierna är många och välbeprövade används i 

denna uppsats en hypotesprövning. Detta tillvägagångssätt är lämpligt för ett ämne där det 

finns många utvecklade teorier. Med hjälp av dessa kan det skapas antaganden om verkliga 

förhållanden (Patel & Davidson, 2003).  

 

Då mängden sekundärdata för det valda uppsatsområdet är stor, samt att det som ska testas är 

relationen mellan olika variabler, lämpar sig denna form av deduktiv hypotesprövning för 

uppsatsen. I de utvecklade teorierna och den tidigare forskning som existerar finns uppställda 

hypoteser som har testats. Således finns det en utgångspunkt för den förevarande prövningen. 

Då det inom de utvecklade teorierna förekommer deduktion och inslag av naturvetenskapliga 

principer och metoder används en positivistisk kunskapsteori för denna uppsats (Bryman & 

Bell, 2003).  

3.1.1 Val av forskningsstrategi  

 

Det finns två olika forskningsstrategier att använda, den kvalitativa och den kvantitativa. Den 

senare grundas i ett deduktivt synsätt där tyngdpunkten ligger i prövandet av existerande 

teoribildningar. Denna strategi stämmer överens med den positivistiska synen om 

tillämpningen av naturrättens normer och principer (Bryman & Bell, 2003).  
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Det praktiska arbetet inom den kvantitativa forskningsstrategin går ut på att mätningar och 

insamlingar görs av någon form av data (Patel & Davidson, 2003). Därefter vidtas en 

statistisk bearbetning och analys av det insamlade materialet. Avgörande för lämpligheten att 

använda den kvantitativa forskningsmetoden är hur den valda problematiseringen har 

formulerats. Indikationer på den kvantitativa strategins lämplighet är att någon form av 

relation eller samband ska studeras (Patel & Davidson, 2003).  

 

Denna uppsats ska studera relationen mellan olika variabler som tas fram utifrån finansiell 

information om företag. För att göra detta behövs insamlad data som behandlas statistiskt 

genom en regressionsanalys i vilken sambandet som preciserats i forskningsfrågan och 

hypoteserna testas. Vidare bygger studien på teorier som redan har presenterats i tidigare 

forskning. Genom att låta den aktuella problemformuleringen styra valet av forskningsmetod 

förefaller det naturligt att använda den kvantitativa metoden för denna studie.  

3.1.2 Sekundärdata 

 

För att samla in data finns två tillvägagångssätt. Antingen insamlas data egenhändigt, så 

kallad primärdata, eller så används data som redan samlats in eller använts, sekundärdata. Det 

finns fördelar med att använda sekundärdata. Tid och resurser kan sparas, samtidigt är den 

sekundärdata som finns ofta av hög standard (Bryman & Bell, 2003).  

  

I denna studie används endast sekundärdata. Syftet med studien är att utreda relationen mellan 

olika ekonomiska variabler. För att skapa dessa och undersöka sambandet måste information 

från företags räkenskaper inhämtas och det bästa sättet att göra det är att inhämta 

informationen från sekundära källor. En förutsättning är givetvis att den insamlade datan är 

tillförlitlig. Vidare är denna studie en hypotesprövning som grundas i existerande teorier. För 

att utifrån dessa kunna skapa en teoretisk referensram inhämtas material i form av 

forskningsartiklar från sekundära källor.  
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3.2 Datainsamling 
 

Sekundärdatan har inhämtats från den elektroniska databasen Affärsdata. Därefter har den 

sammanställts i Excel och överförts till SPSS för bearbetning och genomförande av 

korrelations- och regressionsanalysen.  

 

Litteraturen för den teoretiska referensramen har inhämtats från Uppsala universitetsbiblioteks 

elektroniska databas. De vetenskapliga artiklar som använts redovisas i referenslistan samt 

bilaga 1.    

3.2.1 Affärsdata  

 

Som nämnts ovan är Affärsdata den elektroniska databas som använts för att inhämta den 

använda sekundärdatan. Databasen nås via www.ad.se. Mittuniversitetet har ett samarbete 

med Affärsdata vilket gör att studenter och personal kan hämta företagsinformation från 

databasen. Informationen som hämtas från denna sida förutsätts vara tillförlitlig.  

3.2.2 Urval 
 

Som nämndes i inledningen är studien avgränsad till att utreda handelskrediters samband med 

variablerna lönsamhet och skuldsättning, samt kontrollvariablerna ålder och storlek, i svenska 

SME-företag. Anledningen till att SME-företag studeras är att de ofta saknar möjlighet att ta 

del av traditionella finansieringsformer då de ofta är nystartade och små vilket gör att de 

kanske inte är lika kreditvärdiga som större och äldre företag. Antalet SME-företag är stort 

varför en avgränsning gjorts till företag inom byggbranschen. Denna bransch är särskilt 

intressant då det visats att byggbranschen använder en stor andel handelskrediter i förhållande 

till andra krediter (Ive & Murray, 2013). Denna studie från Storbritannien visade att 2/3 av 

företagen saknade långfristiga banklån och hade stora andelar leverantörsskulder.  

 

Även denna bransch kräver en avgränsning varför företag mellan 1-199 anställda har använts i 

studien. Ytterligare ett krav som uppställts är att företagen ska ha mellan 10-50 % 

leverantörsskulder i förhållande till de totala tillgångarna. Detta ledde till en population om 

787 företag som studien utförts på. Den finansiella datan som inhämtats från Affärsdata 

rörande dessa företags mått är totala tillgångar, leverantörsskulder, kortfristiga skulder, 
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långfristiga skulder, omsättning, ålder och antal anställda. All data avser en fyraårsperiod 

(2009-2012).  Detta tidsintervall har valts då det är vad som erbjuds angående företags 

räkenskaper via Affärsdata. 

 

All insamlad data förutsätts vara uppmätt på ett korrekt sätt varför ingen särskild hänsyn har 

tagits till eventuella outliers.  

 

3.4 Statistikanalys 
 

Förutom uppsatsens problemformulering har även den teoretiska referensramen varit styrande 

för valet av metod. Sättet att utföra liknande studier har i den tidigare forskningen till en 

övervägande del skett genom en regressionsanalys. Denna analysform används även i den här 

studien. Nedan följer en kort beskrivning av den använda regressionsanalysen. En 

korrelationsanalys har gjorts och den beskrivs efter regressionsanalysen.       

3.4.1 Regressionsanalys 

 

En regressionsanalys syftar till att på bästa möjliga sätt kunna förutsäga ett y-värde utifrån 

kunskap om värdet på x-variabeln (Holme & Solvang, 1991). Syftet är alltså att utreda vilken 

effekt x-variabeln har på y-variabeln. Denna form av analys kan användas om det finns en 

eller flera oberoende variabler. Regressionsanalysen kan göras som enkel linjär regression. 

Förutsättningen är då att det endast finns en oberoende variabel. Om fler oberoende variabler 

ska användas kallas analysen istället för multipel linjär regression.  

 
 
Formel 3.1 Multipel linjär regressionsanalys 
 
 

 
  

I denna studie används en beroende variabel tillsammans med fem oberoende variabler varav 

två utgör kontrollvariabler. Dessa redovisas i formel 3.1 där ekvationen presenteras. Den 

beroende variabeln är leverantörsskulder. De oberoende variabler som används är lönsamhet, 

kortfristiga skulder, långfristiga skulder, ålder och storlek.  
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3.4.2 Val av variabler 

3.4.2.1 Beroende 

Den beroende variabeln som används i studien är handelskrediter i företag som tar emot 

dessa. Valet att definiera variabeln på detta sätt är motiverat utifrån den tidigare forskningen 

på området (Petersen & Rajan, 1997; Vaidya, 2011; Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2010). 

Det är av intresse då det finns olika resultat kring vilket samband oberoende variabler har till 

den beroende variabeln handelskrediter. Det följer även av problemformuleringen till 

uppsatsen att den beroende variabeln ska vara handelskrediter. Variabeln definieras på 

följande sätt: 

 

 
 

Den benämns i studien som HK efter ordet handelskrediter. 

3.4.2.2 Oberoende 

Som oberoende variabel används lönsamhet och skuldsättning, skuldsättningen utgörs av 

kortfristiga och långfristiga skulder. De benämns i studien LÖNSMH och Kortf_skuld 

respektive Långf_skuld. Dessa oberoende variabler har förekommit tidigare i forskningen 

(Vaidya, 2011; Petersen & Rajan, 1997; Martinez-Sola et. al 2013). Lönsamheten definieras 

som avkastningen på totalt kapital. Det övervägande resultatet i tidigare forskning har varit att 

lönsamheten har ett negativt samband med handelskrediter (Niskanen & Niskanen, 2006; 

Vaidya, 2011).  

 

Sambandet mellan handelskrediter och skuldsättning kan vara antingen positivt eller negativt. 

Skuldsättningen testas utifrån kortfristiga skulder och långfristiga skulder. Skuldsättning 

definieras på följande sätt: 
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3.4.2.3 Kontrollvariabler 

Som kontrollvariabler används i ekvationen ålder, i studien Ålder, och storlek, i studien 

Storlek. Variabeln ålder utgör en logaritm av företagets ålder. Variabeln storlek utgör en 

logaritm av företagets omsättning. Anledningen till att logaritmer av omsättning och ålder 

används är att det tillvägagångssättet använts i all den tidigare forskning som studerats. 

Genom att använda dessa kan eventuella felaktigheter i huvudsambanden undvikas.  

3.4.3 Korrelationsanalys  

 

När en multipel linjär regressionsanalys genomförs är det av vikt att göra en 

korrelationsanalys för att visa styrkan i sambandet mellan variablerna som används. Genom 

att göra denna analys kan multikollinearitet undvikas. Multikollinearitet visar om 

regressionskoefficienten är ostabil. Detta problem leder till att resultatet är olika i olika urval.  

 

Det som är intressant i studien av korrelation är om det föreligger en positiv eller negativ 

korrelation mellan variablerna. Om korrelationen är positiv innebär det att värdet är högt på 

en variabel och förväntas då vara högt på även den andra. Om korrelationen istället är negativ 

kommer värdet vara högt på en variabel och förväntas då vara lågt på den andra. På så vis 

skapas bättre förståelse för sambandet mellan de olika variablerna. Värdet på 

korrelationskoefficienten ligger mellan -1 och 1. Dessa värden är ytterligheterna av negativ 

respektive positiv korrelation.  

 

Den typ av korrelation som testas är Pearson. Det som är viktigt enligt denna analys är att 

Pearsons r-värde inte får överstiga 0,80 eftersom det då finns en risk för multikollinearitet.   

 

3.5 Kritik kring metodvalet  
 

Trots att de valda metoderna framstår som de mest lämpliga innehåller alla metoder olika 

former av brister. Därför presenteras här några problem som finns med de valda metoderna. 

Genom att vara medveten om dessa kan felaktigheter undvikas och forskningsmaterialet bli 

mer tillförlitligt.  

 



 
 
 
 
 

   29 

3.5.1 Validitet och reliabilitet  

 

Kvalitén på en studie har mycket att göra med säkerheten i den data som används. Några 

begrepp som är viktiga att reflektera över när det gäller studien är validitet och reliabilitet. 

Validitet har att göra med hur väl det som faktiskt undersöks stämmer överens med det som 

formulerats i problematiseringen (Patel & Davidson, 2003). En studie som inte har någon 

validitet kan sägas innehålla systematiska fel. För att försäkra sig om validiteten är det viktigt 

att de instrument som används, i form av variabler, har förankring i tidigare teoretisk 

forskning.  Vidare kan det utfall som erhållits jämföras med något annat kriterium på det som 

studien avser att mäta (Patel & Davidson, 2003).   

 

Reliabilitet handlar om hur de använda instrumenten är följdriktiga och stämmer överens med 

de använda måtten. Det handlar således om hur väl det använda instrumentet kan motstå 

slumpinflytande (Patel & Davidson, 2003). För att kontrollera om en undersökning är reliabel 

kan två observationer göras vid samma tillfälle. Dock är det inte alltid att föredra på grund av 

tidsåtgång och kostnad. Ett tecken på reliabilitet är att samma resultat uppnås vid en ny 

undersökning.  

 

Vad gäller validiteten för denna uppsats är det av största vikt att hela arbetet genomsyras av 

den valda frågeställningen. Genom att ha valt litteratur och metod för studien utifrån 

forskningsfrågan säkras validiteten. Även den modell och de variabler som används har 

definierats utifrån tidigare forskning vilket ger studien validitet. Eftersom den modell och de 

variabler som används beskrivits tydligt ges studien realibilitet eftersom det då skapas 

förutsättningar att använda dem i en ny studie. Vidare bygger variablerna på data som är 

hämtad från en tillförlitlig databas.  

3.5.2 Den statistiska metoden  

 

Den statistiska metoden som används är som sagt en multipel linjär regressionsanalys. Att 

använda denna, med fler variabler än en enkel linjär regressionsanalys, leder till en hög 

förklaringsgrad av förhållandet till den beroende variabeln. Förutom att förklaringsgraden 

ökar blir det även enklare att särskilja effekterna av förhållandet.  
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Problemet med att använda sig av många variabler är att det kan uppstå multikollinearitet. 

Detta innebär att det är för hög korrelation mellan de oberoende variablerna vilket gör det 

svårt att urskilja specifika effekter i förhållandet till den beroende variabeln. För att undvika 

risken för detta görs en noggrann korrelationsanalys. Vidare testas även Durbin Watson-

värdet och VIF-värdet.  

 

För att avgöra vilka variabler som är ”nödvändiga” för studien är det av vikt att se till vilka 

som är sakligt motiverade att använda för att förklara vilka variationer som uppstår i 

förhållande till den beroende variabeln. Variablerna i detta fall får anses sakligt motiverade då 

de förekommit i tidigare forskning. För att avgöra sakligheten testas även R-square värdet i 

regressionsanalysen.  
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4 Empiri  

 

I detta kapitel ska resultatet av den bearbetade empiriska datan för studien presenteras. Detta 

för att skapa ett underlag för att i nästa kapitel analysera materialet. Inledningsvis presenteras 

beskrivande statistik rörande de använda variablerna. Därefter presenteras resultatet av 

korrelationsanalysen och styrkan av sambandet mellan variablerna. Sist redogörs för resultatet 

av den multipla linjära regressionsanalysen.  

 

4.1 Deskriptiv statistik  
 

Det resultat som presenteras i detta avsnitt har ingen relevans för det huvudsakliga syftet med 

studien. Däremot är det av vikt för att skapa en helhetssyn över de variabler som används. 

Resultatet bidrar även till förståelse om effekterna i resultatet är stora eller små samt vad som 

anses vara korrekta värden av de använda variablerna. Den statistik som presenteras är minsta 

och högsta värde, medelvärde och standardavvikelse.  

 

Nedan presenteras den deskriptiva statistiken för studiens variabler:  

 
 

Tabell 4.1 Deskriptiv statistik 
 

 
Variabel 

Observationer Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

HK 3144 ,0998 ,5023 ,229764 ,0847365 

Kortf_skuld 3144 ,0304 11,7143 ,340832 ,2399470 

LÖNSMH 3144 -23,0714 ,9343 ,108755 ,4436616 

Långf_skuld 3144 ,0000 1,5591 ,048692 ,0947025 

Storlek 3144 2,2480 5,9686 4,095164 ,5935121 

Ålder 3144 ,0124 2,0004 1,116123 ,3339983 

Valida Obs  3144     

 
 

Av det minsta och högsta värdet för variabeln HK kan utläsas att all data befinner sig inom 

den valda avgränsningen som presenterades i metodkapitlet och att medelvärdet av variabeln 

är ca 23 %. Att döma av standardavvikelsen har de flesta företagen i undersökningen en andel 

leverantörsskulder nära medelvärdet.  
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Det framgår av tabellen att det lägsta värdet för variabeln Kortf_skuld är på 3 % medan det 

högsta å andra sidan är på ca 1171 %. Medelvärdet ligger på 34 % vilket tyder på en relativt 

hög andel kortfristiga skulder hos företagen. Standardavvikelsen är högre rörande denna 

variabel vilket tyder på en större spridning från medelvärdet.  

 

Det lägsta värdet för variabeln LÖNSMH är – 2307 % medan det högsta är 93 %. Medelvärdet 

ligger kring 10 % vilket innebär att avkastningen på totalt kapital som medel är 10 %. Även 

här är standardavvikelsen hög vilket tyder på en stor spridning ifrån medelvärdet.  

 

Det lägsta värdet för variabeln Långf_skuld 0 % och medelvärdet är ca 5 %. 

Standardavvikelsen är också låg. Den valda populationen har således en låg andel långfristiga 

skulder och tenderar att ligga kring medelvärdet.  

 

Beträffande variablerna Storlek och Ålder kan konstateras att standardavvikelserna är höga 

och att medelvärdet för storlek ligger kring 4 och att åldern ligger kring 1. Dock ska nämnas 

att dessa värden är logaritmer som används för att skapa en funktionell regressionsanalys.  

 

4.2 Korrelation  
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av korrelationsanalysen. På så vis kan styrkan av 

sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna studeras samt 

relationen mellan de oberoende variablerna. Genom analysen går det att avgöra hur de 

påverkar varandra vilket har betydelse för slutresultatet.  

 

Nedan testas således styrkan av sambandet mellan variablerna HK, LÖNSMH, Kortf_skuld, 

Långf_skuld, Storlek och Ålder. Det som är intressant att studera är huruvida korrelationen är 

positiv eller negativ samt om värdet ligger nära -1, 0 eller 1. Dessa värden indikerar styrkan i 

sambandet. -1 innebär total negativ korrelation. Det innebär att ett högt värde på en variabel 

hör samman med låga värden på en annan samt att låga värden på den ena hör samman med 

höga värden på den andra. 0 innebär att det inte finns någon linjär korrelation. 1 innebär total 

positiv korrelation. Det innebär att höga värden på en variabel hör samman med höga värden 

på den andra, samt att låga värden påverkas av låga värden på den andra. Vidare är 
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signifikansnivån intressant för att avgöra med hur stark säkerhet korrelationen kan 

konstateras. En lägre signifikansnivå innebär att det med säkerhet går att konstatera 

korrelationen mellan variablerna.  

4.2.1 Korrelationen mellan variablerna 
 

Av tabellen nedan framgår resultatet av korrelationsanalysen.  
 
 

Tabell 4.2  
Korrelation AP, Profit, Short_Debt, Long_debt, Size, Age 

 
 HK Lönsmh Kortf_skuld Långf_skuld Storlek Ålder 

HK Pearson 
Korrelation 

1      

Sig. (2-sidig)       

Obs 3144      

LÖNSMH Pearson 
Korrelation 

-,034 1     

Sig. (2-sidig) ,060      

Obs 3144 3144     

Kortf_ 
skuld 

Pearson 
Korrelation 

-,058** -,824** 1    

Sig. (2-sidig) ,001 ,000     

Obs 3144 3144 3144    

Långf_ 
skuld 
 

Pearson 
Korrelation 

,110** -,043* -,112** 1   

Sig. (2-sidig) ,000 ,015 ,000    

Obs 3144 3144 3144 3144   

Storlek Pearson 
Korrelation 

,107** ,090** -,057** -,064** 1  

Sig. (2-sidig) ,000 ,000 ,001 ,000   

Obs 3144 3144 3144 3144 3144  

Ålder Pearson 
Korrelation 

-,071** -,029 -,081** -,003 ,265** 1 

Sig. (2-sidig) ,000 ,110 ,000 ,850 ,000  

Obs 3144 3144 3144 3144 3144 3144 

**. Korrelationens signifikansnivå är 0.01 (2-sidig). 

*. Korrelationens signifikansnivå är 0.05 (2-sidig). 
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4.2.1.1 Korrelationen mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

Inledningsvis redogörs för den beroende variabelns förhållande till de oberoende. Vad gäller 

HK variabelns korrelation till LÖNSMH är den -0,034. Således är korrelationen negativ vilket 

innebär, som nämnts ovan, att höga värden på den ena variabeln hänger ihop med låga värden 

på den andra och låga värden på den ena hänger ihop med höga värden på den andra. 

Korrelationen dem emellan framstår som relativt svag eftersom ett värde på 0,000 innebär att 

det inte finns någon korrelation alls och här är resultatet nära 0,000. Vidare är 

signifikansnivån 0,060 vilket innebär att den är utanför 95 % nivån. På grund av detta är det 

svårt att med säkerhet konstatera korrelationen mellan variablerna.  

 

Mellan variablerna HK och Kortf_skuld är korrelationen negativ på -0,058. Signifikansnivån 

är 0,001 vilket gör att resultatet med tillförlit visar ett samband.  

 

Vad gäller variabeln HK och Långf_skuld är korrelationen negativ med ett värde på -0,110. 

Korrelationen är även här relativt svag eftersom den ligger nära 0,000. Signifikansnivån är 

0,000 vilket innebär att sambandet med stor tillförlit kan bekräftas.  

 

Vad gäller HK och Storlek är korrelationen positiv på 0,107. Signifikansnivån är 0,000 vilket 

innebär att det med säkerhet går att bekräfta sambandet mellan variablerna.  

 

Korrelationen mellan HK och Ålder är negativ på -0,071. Även här är korrelationen svag då 

den ligger nära 0,000. Signifikansnivån är 0,000 vilket innebär att det med säkerhet går att 

konstatera korrelation mellan variablerna.  

4.2.1.2 Korrelationen mellan de oberoende variablerna  

Vad gäller förhållandet mellan de oberoende variablerna har LÖNSMH och Storlek en positiv 

men svag korrelation till varandra och utifrån signifikansnivån tyder mycket på att de 

korrelerar. LÖNSMH och Ålder har en negativ och svag korrelation och en låg 

signifikansnivå. Storlek och Ålder är starkt positivt korrelerade. 

 

Variabeln Långf_skuld har en negativ korrelation till Storlek och korrelationskoefficienten är  

-0,064. Sambandet är således svagt. Signifikansnivån är 0,000 och det går således att 

konstatera sambandet med säkerhet. Korrelationen mellan Långf_skuld och Ålder är negativ 

och koefficienten är -0,003 vilket i princip tyder på avsaknad av linjärt samband mellan 
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variablerna. Signifikansnivån är 0,850 vilket leder till att det är svårt att med säkerhet 

konstatera korrelationen mellan variablerna.   

 

Korrelationen mellan variablerna Kortf_skuld och Storlek är negativ på -0,057 vilket är en 

svag korrelation. Signifikansnivån är 0,001 varför det med tillförlit går att bekräfta sambandet 

mellan variablerna. Mellan Kortf_skuld och Ålder är korrelationen negativ på -0,081. 

Korrelationen är således svag. Signifikansnivån är 0,000 varför det med säkerhet går att 

konstatera korrelation mellan variablerna. 

 

Korrelationen mellan LÖNSMH och Kortf_skuld är negativ med ett värde på -0,824. Detta 

tyder på en stark korrelation som är signifikant eftersom signifikansnivån är 0,000. 

Korrelationen mellan LÖNSMH och Långf_skuld är även den negativ med ett värde på -0,043 

vilket indikerar en svag korrelation. Signifikansnivån är 0,015 vilket tyder på att sambandet är 

tillförlitlig.  

4.2.1.3 Multikollinearitet  

Ur korrelationsanalysen kan eventuella fall av multikollinearitet utläsas. Dessa är viktiga att 

upptäcka eftersom det tyder på att de oberoende variablerna korrelerar med varandra i för stor 

utsträckning (Andersson, Jorner & Ågren, 2007). Detta leder till att det inte går att särskilja 

effekterna av de oberoende variablernas effekt på den beroende. Om korrelationsvärdet 

överstiger t.ex. 0,8 är risken för multikollinearitet stor. I tabellen ovan kan utläsas att 

korrelationen mellan Profit och Short_debt är -0,824, vilket är ett högt värde. Dock tyder detta 

på ett existerande samband. Ytterligare analys av multikollinearitet följer i nästa avsnitt.  

 

4.3 Regression 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den multipla linjära regressionsanalysen. Den beroende 

variabeln är i detta fall HK och de oberoende är LÖNSMH, Kortf_skuld, Långf_skuld samt 

kontrollvariablerna Ålder och Storlek.  

4.3.1 Multipel regression  
 

Nedan följer tabellen över regressionsanalysen samt en genomgång av resultatet. Vad som har 

beaktats i analysen är andelen förklarad varians mellan variablerna, det så kallade R square-
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värdet. Detta för att kunna förstå förklaringskraften mellan variablerna. Värdet som erhålls 

indikerar att variationen i den beroende variabeln kan förklaras till x % av de oberoende 

variablerna. Ett högt värde tyder på en bra förklaringskraft. Vidare studeras den oberoende 

variabelns koefficient för att visa effekten mellan variablerna. Resultatet visar då hur en 

förändring på den oberoende variabeln påverkar den beroende. Slutligen är koefficientens 

signifikans av vikt för att kunna säkerställa tillförlitligheten av resultatet. Ett lågt värde 

indikerar att effekten mellan variablerna är tillförlitlig.  

 
 
 

Tabell 4.3 Regressionstabell  

 
 
Regressionstabell 

   
 

R-square 

 
 

Adjusted 
R-square 

 
 

B 
 

Sig. 
 

VIF 
 

Durbin -
Watson 

1 (Konstant) 0,249 ,000  ,080 ,081 1,855 

LÖNSMH -,074 ,000 3,460    

Kortf_skuld -,141 ,000 3,491    

Långf_skuld ,146 ,000 1,080    

Storlek ,021 ,000 1,096    

Ålder -,039 ,000 1,126    

Beroende variabel: HK   
 
 
Värdet i R-square kolumnen visar de oberoende variablernas förklaringsvärde. Värdet som 

anges är den förklarade variansen mellan 0 och 1. Ett högt värde tyder på en bra 

förklaringskraft. I det här fallet är värdet 0,081 vilket är ett lågt förklaringsvärde. Det innebär 

att 0,081 av förändringen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna.  

Det justerade R-square-värdet används för att justera ner måttet på R square-värdet när fler 

oberoende variabler används då variansen annars kan överskattas. Här stämmer dock värdena 

i princip överens då det justerade värdet uppgår till 0,080. Detta visar att den ekvation som 

används för regressionen är bra och inte innehåller några onödiga variabler. 

 

Den oberoende variabeln LÖNSMH har en negativ effekt om -0,074 på HK. Innebörden av 

detta är att om den oberoende variabeln LÖNSMH ökar med en enhet kommer den beroende 

variabeln HK att minska med 0,074. Signifikansen visar att det med säkerhet går att 
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konstatera att koefficienten är tillförlitlig då signifikansnivån är 0,000.  

 

Variabeln Kortf_skuld visar ett negativt samband med en effekt på -0,141 och en signifikans 

om 0,000. Ökar de kortfristiga skulderna med en enhet minskar HK med 0,141. Variabeln 

Långf_skuld visar ett negativ samband med en effekt på -0,146 och är signifikant om 0,000. 

Om de långfristiga skulderna ökar minskar alltså HK med 0,146.  

 

Beträffande kontrollvariablerna kan konstateras att Storlek har en positiv och signifikant 

effekt på HK om 0,021 och en signifikansnivå på 0,000. Detta visar att en ökning av storleken 

leder till en ökning med 0,021 av HK samt att denna koefficient är tillförlitlig på grund av att 

signifikansen visar 0. Ålder har en negativ effekt om -0,039 på HK samt en signifikans på 

0,000. Detta indikerar ett negativt samband som är tillförlitligt och innebär att om åldern ökar 

i ett företag minskar HK med 0,039.  

 

4.3.1.1 Variance Inflation Factor (VIF)  

För att ytterligare identifiera eventuella fall av multikollinearitet studeras VIF-värdet i 

regressionen. Detta värde ska vara nära 1 för att kollineariteten ska vara rimlig. Högre värden 

tyder på en risk för multikollinearitet. Det finns ingen exakt gräns som föreskriver när 

relationen är för stark. Dock har 5 tidigare använts som ett gränsvärdevärde. I detta fall är det 

endast LÖNSMH och Kortf_skuld som har värden kring 3 vilket är något högt men inte ett 

problem som föranleder att variablerna plockas bort.  

4.3.1.2 Durbin Watson  

Detta värde testar om residualerna som används i testet autokorrelerar med varandra. Värdet 

som erhålls i testet är alltid mellan 0 och 4. Är värdet kring 2 tyder det på att residualerna i 

testet inte är autokorrelerade med varandra. Tabell 4.3 redovisar ett Durbin Watson-värde på 

1,855 vilket är nära 2. Således föreligger inte någon autokorrelation i testet för denna studie.  
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5 Analys  

 

I detta kapitel bekräftas alternativt förkastas de hypoteser som ställts upp för studien. Dessa 

diskuteras utifrån det empiriska resultatet och analyseras utifrån den teoretiska referensram 

som ställts upp för studien.  

 

5.1 Hypotesresultat och diskussion av resultatet 

5.1.1 H1 Lönsamhet har en signifikant negativ inverkan på handelskrediter 

 

Av resultatet i tabell 4.3 går att utläsa att lönsamhet har ett samband med handelskrediter. 

Detta är negativt och värdet är -0,074. Vidare är det negativa sambandet signifikant eftersom 

signifikansnivån är 0,000. Således har lönsamhet en signifikant negativ inverkan på 

handelskrediter. Korrelationsanalysen visade även ett negativt samband mellan lönsamhet och 

handelskrediter (-0,034). Studien bekräftar hypotes H1.  

5.1.1.1 Diskussion av resultatet 

Resultatet av denna empiriska studie stämmer väl överens med den tidigare forskningen 

rörande lönsamhetens förhållande till handelskrediter i mottagande företag. Petersen & Rajan 

(1997), Deloof & Jegers (1999) samt Delanny & Weill (2004) konstaterade ett negativt 

samband mellan nettovinst och leverantörsskulder, vilket stämmer överens med resultatet i 

denna studie. Således tenderar även svenska företag, som är finansiellt begränsade men 

lönsamma, att ta emot mindre handelskrediter precis som Burkart & Ellingsen (2004) samt 

Vaidya (2011) har visat.  

 

Faktumet att denna studies resultat samt en mängd tidigare studier visar ett negativt samband 

mellan lönsamhet och handelskrediter tyder på att pecking order–teorin är tillämplig i svenska 

SME-företag i byggbranschen. Niskanen & Niskanen (2006) samt Garcia-Teruel & Martinez-

Solano (2010) har förklarat lönsamhetens negativa samband med handelskrediter utifrån 

pecking order–teorin vilket skapar förståelse kring sambandet även i denna studie.  

 

Om företag är lönsamma och genererar interna medel kommer finansieringen, i enlighet med 

pecking order–teorin, att ske genom interna medel istället för genom skulder eller 

aktieägartillskott. I och med att handelskrediter är ett kostsamt finansieringsalternativ ersätter 
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lönsamhet och intern finansiering detta alternativ då finansiering genom interna medel är det 

billigaste alternativet.  

5.1.2 H2 Skuldsättning har signifikant negativ inverkan på handelskrediter 

 

I tabell 4.3 går det att utläsa att kortfristiga skulder har ett samband med handelskrediter. 

Detta är negativt och värdet uppgår till -0,141. Vidare är värdet signifikant då 

signifikansnivån är 0,000. Studien visar att kortfristiga skulder har en relativt stark effekt på 

handelskrediter. Korrelationsanalysen visade även att sambandet mellan kortfristiga skulder 

och handelskrediter är negativt på -0,058.  

 

Vad gäller långfristiga skulder visar tabell 4.3 att även dessa har ett samband med 

handelskrediter. Detta är också negativt och värdet är -0,146 och signifikansnivån uppgår till 

0,000. Även den långfristiga skuldsättningen har en relativt starkt effekt på handelskrediter. 

Här uppvisade dock korrelationen ett positivt samband på 0,110.  

 

Hypotes H2 bekräftas. Skuldsättning har en negativ och signifikant inverkan på 

handelskrediter.  

5.1.2.1 Diskussion av resultatet 

Resultatet av empirin vad gäller sambandet mellan variabeln skuldsättning och 

handelskrediter kan förklaras utifrån två teorier. Dessa två är utbytesteorin och 

kompletteringsteorin. Sambandet var i denna studie negativt vilket tyder på att utbytesteorin 

är den som förklarar resultatet. Den innebär att om ett företag har en hög andel skulder är 

andelen mottagna handelskrediter låg samt att om andelen mottagna handelskrediter är hög är 

den övriga skuldsättningen lägre.  

 

Detta resultat ligger i linje med tidigare forskning där en rad studier visar att handelskrediter 

och bankkrediter är substitut för varandra (Petersen & Rajan, 1997; Bougheas et al. 2009; 

Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2010; Rodriguez – Rodriguez, 2006). Utbytesteorin kan 

även den förklaras utifrån pecking order–teorin som säger att ett företag väljer det billigaste 

finansieringsalternativet. Om bankkrediter är billigare än handelskrediter kommer dessa att 

användas först. Om det däremot uppstår åtstramningar i penningpolitiken och möjligheten till 

banklån minskar kommer finansiering genom handelskrediter att öka. Detta förfarande kan 
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förklaras utifrån utbytesteorin samt de modeller som Metzler (1960) och Schwartz (1974) 

utvecklat och som bekräftats i studierna ovan samt i denna studie eftersom sambandet mellan 

skuldsättning och handelskrediter är negativt.  

 

Det positiva resultatet som uppvisades i korrelationsanalysen beträffande långfristiga skulder 

visar dock att långfristiga skulder och handelskrediter även kan vara komplement för varandra 

som Burkart & Ellingsen (2004), Alphonse, Ducret & Séverin (2006) och Vaidya (2011) 

visat. Att komplementet skulle vara mellan långfristiga skulder och handelskrediter är dock 

märkligt om en jämförelse görs med Deloof & Jeegers (1999) resultat. De visade nämligen att 

komplementet skulle vara mellan kortfristiga skulder och handelskrediter. Att 

finansieringsformerna är komplement till varandra kan däremot förklaras utifrån 

problematiken med informationsasymmetri. Ett företag med en stor andel handelskrediter 

visar att leverantören litar på betalningsförmågan vilket motiverar banken att låna ut pengar.  

5.1.3 H3 Ålder har en signifikant negativ inverkan på handelskrediter 

 

Variabeln ålder har använts som kontrollvariabel och resultatet av regressionsanalysen visar 

att ålder har en negativ effekt på handelskrediter med ett värde om –0,039. Detta värde är 

även signifikant då signifikansnivån är 0,000. Korrelationen visade här ett värde på -0,071.  

 

Resultatet från den empiriska studien leder till att hypotes H3 kan bekräftas.   

5.1.3.1 Diskussion av resultatet 

Vad gäller den valda kontrollvariabeln ålder har det i tidigare forskning konstaterats att 

sambandet mellan ålder och handelskrediter är positivt i företag som är yngre än 10 år då 

dessa är finansiellt begränsade hos de traditionella kreditgivarna (Gama et al. 2010).  

 

Resultatet i tabell 4.3 i den förevarande studien visar dock ett negativt samband vilket 

stämmer överens med tanken om att äldre företag har en lägre andel handelskrediter då äldre 

företag förväntas vara mer lönsamma (Gama et al. 2010; Niskanen & Niskanen, 2006). I och 

med detta använder de istället interna vinstmedel för att finansiera verksamheten i enlighet 

med pecking order–teorin (Niskanen & Niskanen, 2006). Vidare har företagen större 

möjlighet att erhålla bankkrediter på grund av att informationsasymmetrin kan minskas när 

företaget är äldre. Samtidigt ökar kreditvärdigheten om företagen är lönsamma. 
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5.1.4 H4 Storlek har en signifikant negativ inverkan på handelskrediter 

 

Även variabeln Storlek har använts som kontrollvariabel och den har visat sig ha ett positivt 

samband till handelskrediter med ett värde om 0,021. Även här är sambandet signifikant då 

signifikansnivån är 0,000. I korrelationsanalysen erhålls ett värde på 0,107.  

 

Således leder resultatet av den empiriska studien till att hypotes H4 förkastas.  

5.1.4.1 Diskussion av resultatet 

Det empiriska resultatet av storlekens effekt på handelskrediter är märkligt om det ställs i 

relation till resultatet i tidigare studier. Något som framhållits är att mindre företag har svårare 

att erhålla finansiering från traditionella institut då det inte finns tillräcklig information och 

säkerheter för att bevilja dem krediter. Detta är något som Schwartz (1974) visade och som 

visats i studier där ett negativt och signifikant samband redovisats mellan storlek och 

handelskrediter (Garcia-Teruel & Martinez-Solano 2010; Delannay & Weill, 2004). Resultatet 

menar de förklaras utifrån informationsasymmetrin samt att större företag har bättre rykte och 

därav enklare kan erhålla bankfinansiering. Det verkar även märkligt att stora företag som 

förutsätts vara lönsamma skulle använda en dyr finansieringsform som handelskrediter vilket 

skulle strida mot pecking order-teorin (Alphonse et al. 2006).  

 

Resultat i forskning från bl.a. Petersen & Rajan (1997) och Garcia-Teruel & Martinez-Solano 

(2010) har visat att relationen mellan handelskrediter och storlek är positiv och signifikant, 

precis som resultatet i tabell 4.3 i denna studie. Detta resultat förklarades av att andelen 

leverantörsskulder är beroende av dels efterfrågan av finansiering från företagen samt av de 

handelskrediter som bjuds ut till företagen. Vidare finns studier som uttrycker att företag i 

byggbranschen i stor utsträckning använder finansiering i form av handelskrediter (Ive & 

Murray, 2013).  

 

Således är det förevarande resultatet inte helt oförståeligt trots att det går emot de flesta 

tidigare studier.  
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6 Slutsats  
 

I detta avsnitt ska studiens syfte ställas mot dess resultat. Syftet med studien var att se 

sambandet mellan handelskrediter, lönsamhet, skuldsättning, ålder och storlek eftersom 

forskningsområdet rörande vilka de bestämmande faktorerna är för användandet av 

handelskrediter i svenska SME-företag är litet.  

 

Lönsamhet har ett negativt och signifikant samband med handelskrediter vilket motiveras av 

pecking order–teorin. Svenska SME-företag i byggbranschen använder således den 

finansieringsform som är billigast. En stor lönsamhet genererar interna medel som kan 

finansiera verksamheten. Avsaknad av lönsamhet gör att företagen vänder sig till finansiering 

genom handelskrediter.  

 

Variabeln skuldsättningen visade även ett negativt och signifikant samband med 

handelskrediter. Detta motiveras av utbytesteorin som säger att företag som är finansiellt 

begränsade på den traditionella kreditmarknaden förlitar sig på finansiering från leverantörer 

genom handelskrediter. Korrelationen visade ett positivt samband mellan långfristiga skulder 

och handelskrediter vilket stödjer kompletteringsteorin om att företag som beviljas 

handelskrediter får lättare tillgång till kreditmarknaden på grund av en minskad 

informationsasymmetri.  

 

Storlek visade ett signifikant positivt förhållande till handelskrediter. Detta motiveras av att 

företag i byggbranschen tenderar att använda mer handelskrediter för finansiering av 

verksamheten samt att de använder finansieringsformen om möjligheten finns. 

 

Vad gäller åldern hade den en negativ och signifikant relation till handelskrediter. Resultatet 

motiveras av pecking order–teorin då äldre företag förväntas vara mer lönsamma samt att 

informationsasymmetrin minskas när företagen blir äldre. Svenska SME–företag i 

byggbranschen använder således mindre handelskrediter när de är äldre.  
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Således tenderar pecking order–teorin vara gällande eftersom de billigaste 

finansieringsalternativen väljs i svenska SME-företag inom byggbranschen. Dock spelar 

handelskrediter en viktig roll som finansiering vid avsaknad av andra finansieringsalternativ.  

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning  
 

Utifrån den utförda studien vore det intressant att studera förekomsten av 

leverantörsfinansiering i fler branscher än byggbranschen för att se om  användandet av 

handelskrediter skiljer sig åt i olika branscher. Vidare vore det intressant att ta med fler, 

alternativt byta ut de oberoende variablerna för att se om det finnas andra variabler med andra 

effekter. 
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8 Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 
 
 

Tabell 8.1 Förteckning över använd litteratur  
 
Författare Land/region Studie  
Alphonse, Ducret & Séverin 2006 USA Utreder i en studie på 654 företag 

förhållandet mellan handelskrediter 
och bankkrediter om de är 
utbytbara eller kompletterande 

Barrot 2013  
 

Frankrike  
 

Utför sin studie på 16 477 företag 
för att testa hur finansiell styrka 
påverkar användandet av 
handelskrediter. Använder 1 
beroende och 11 oberoende 
variabler.  
 

Biais & Gollier 1997 
 

Oxford University 
 

Utvecklar i sin studie en modell för 
att visa att handelskrediter lindrar 
effekterna av 
informationsasymmetri 
 

Blasio 2003 
 

Italien 
 

Testar Meltzers resultat om att 
handelskrediter och banklån är 
substitut. Studien utförs på 3 877 
med 1 beroende och 8 oberoende 
variabler. 
 

Bougheas, Mateut & Mizen 2009 
 

Storbritannien 
 

Utvecklar en egen modell och de 
testar det finansiella motivet på 10 
877 företag. Använder 2 beroende 
och 18 oberoende variabler.  
 

Brennan, Maksimovic & Zeckner 
1988 
 

- Utvecklar en egen modell som 
visar att användandet av 
handelskrediter påverkas av den 
elastiska kreditmarknaden. 
 

Burkart & Ellingsen 2004 
 

- Utvecklar en modell där de testar 
om handelskrediter och 
bankkrediter ska ses som substitut 
eller komplement.  
 

Cheng & Pike 2003 
 

Storbritannien 
 

Testar förhållandet mellan 
handelskrediter och bankkrediter 
94 företag. Använder 2 beroende 
och 20 oberoende variabler. 
 

Cunat 2007 
 

Storbritannien 
 

Testar förhållandet mellan 
handelskrediter och banklån på 39 
500 företag. Använder 2 beroende 
och 8 oberoende variabler.  
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Deelof & Jegers 1999 
 

Belgien 
 

Testar de bestämmande faktorerna 
för 661 Belgiska SMEs. 1 
Beroende och 13 oberoende 
 

 
 
 
 
 
Delanney & Weill 2004 

 
 
 
 
 
Östeuropa 

 
 
 
 
 
Syftet är att utreda bestämmande 
faktorer i övergångsländer. Studien 
genomförs på 9 273 företag och 2 
beroende och 5 oberoende  
variabler används. 

Ferris 1981 
 

- Utgår i sin studie från det 
finansiella motivet och använder 
sig av 2 beroende och 10 
oberoende variabler. 
 

Gama, Mateus & Teixeira 2010 
 

Portugal och Spanien  
 

Testar de bestämmande faktorerna 
i 7 487 företag. Använder 1 
beroende och 10 oberoende 
variabler.  
 

Garcia-Teruel & Martinez-Solano 
2010 

Europa  Studerade de bestämmande 
faktorerna på 47 196 företag. 
Anvnde 2 beroende och 14 
oberoende variabler. 

Garcia-Teruel & Martinez-Solano  
2010 

Spanien  De gör en studie för att vidga 
perspektivet med de bestämmande 
kriterierna för handelskrediter. 
Använder 1 beroende och 7 
oberoende variabler när de studerar 
2 922 företag. 

Guariglia, &Mateut 2006 
 

Storbritannien 
 

Testar teorin om substitut mellan 
handelskrediter och bankkrediter 
på 609 företag. En beroende och 9 
oberoende variabler. 

Ive & Murray 2013 Storbritannien  Studerar handelskrediters roll i 
byggbranschen. Studien utförs på 1 
022 företag.  

Jain 2001 
 

- Utvecklar en modell där 
leverantörer ses som intermediär 
finansiär.  
 

Marotta 2005 
 

Italien 
 

Testar teorin om handelskrediter är 
dyrare än bankkrediter på 1 900. 1 
beroende och 8 oberoende 
variabler.  
 

Martinez-Sola, Garcia-Teruel & 
Martinez-Solano 2007 
 

Spanien Studerade de bestämmande 
faktorerna på 11 337 företag. 
Använde 1 beroende och 13 
oberoende variabler.  
 

Mateut, Bougheas & Mizen 2006 
 

Storbritannien 
 

Testar teorin om handelskrediter 
och bankkrediters substitut på 16 
000 företag. Använder 2 beroende 
och 6 oberoende variabler.  
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Tabell 8.1 ger en översikt över den litteratur som använts i studien för att skapa den teoretiska 

referensramen. Årtalet för studien anges samt det geografiska område där studien utförts. I 

sista kolumnen anges även kort vad studien gick ut på och något om den data som använts.  

 

 

 

 

 
Metzler 1960 
 

- Den första med att presentera 
teorin om substitut. 1 beroende och 
5 obereonde variabler.  
 

 
 
Nadiri 1969 
 

 
 
USA 
 

 
 
2 beroende och 5 obereonde 
variabler när han testar de 
bestämmande faktorerna för 
användandet av handelskrediter.  
 

Niskanen & Niskanen 2006 Finland Testar de bestämmande faktorerna 
för handelskrediter i 840 SMEs.  

 
Petersen & Rajan 1997 
 

 
USA 
 

 
Testade de bestämmande 
faktorerna i 3 404 företag. 
Använde 2 beroende och 7 
oberoende variabler.  
 

Rodriguez-Rodriguez 2006 
 
 

Spanien Studerar de bestämmande 
faktorerna för mottagandet av 
handelskrediter i 71 företag. 
Använder 2 beroende variabler och 
9 oberoende.  

Schwartz 1974 
 

- Utvecklar en modell kring varför 
handelskrediter används 
 

Smith 1987 
 

- Utvecklade en modell om 
handelskrediter och 
informationsasymmetri  
 

Vaidya 2011 
 

Indien 
 

Studerade de bestämmande 
faktorerna på 1 522 företag. 
Använde 3 beroende och 8 
oberoende variabler.  
 

Wilson & Summers 2002 
 

Storbritannien 
 

Studerade de bestämmande 
faktorerna på 500 företag. Använde 
2 beroende och 23 oberoende 
variabler.  
 


