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SAMMANFATTNING 

Examensarbetets titel: Att Brygga Förtroende, Förtroendets påverkan på ex ante- och ex 
post transaktionskostnader. 
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kandidatnivå, 15 högskolepoäng.  

Författare: Joakim Olsson, Johanna Hjälm och Linda Österdahl  

Handledare: Niklas Lars Hallberg  

Nyckelord: Transaktionskostnadsteorin, förtroende, ex ante transaktionskostnader, ex post 
transaktionskostnader, mikrobryggerier. 

Forskningsfråga: Studiens forskningsfråga är att undersöka hur förtroende påverkar ex ante- 
och ex post transaktionskostnader. 

Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och utifrån en deduktiv ansats genomfördes en 
tvärsnittsstudie. Genom en noggrann operationalisering med bas i tidigare forskning utforma-
des en enkätundersökning vilken är riktad till svenska mikrobryggerier. Respondenterna om-
bads ta ställning till 12 påståenden som mätte våra utvalda variabler. Insamlad data analysera-
des i nästa steg genom det statistiska analysverktyget SPSS. 

Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i transaktionskostnadsteorin vilken menas för-
klara företags organiseringsform (Williamson, 1975). Teorin delas upp i ex ante transaktions-
kostnader innehållande sök- och förhandlingskostnader samt ex post transaktionskostnader 
(Kramer, 2006). Förtroendes påverkan på transaktionskostnader har diskuterats av flera fors-
kare (Chiles & McMackin, 1996) men det råder ingen konsensus gällande hur förtroende på-
verkar transaktionskostnaderna, ex ante- och ex post.  

Empiri: Valet av studieobjekt föll på svenska mikrobryggerier. Branschen valdes då den 
präglas av förtroende och kännetecknas av få antal aktörer med förhållandevis stora materiella 
investeringar i kombination med specifika investeringar i humankapital. Den valda populat-
ionen har begränsats till de svenska mikrobryggerierna. Studien utgick från ett register inne-
hållande 197 kontaktuppgifter.  

Hypoteser:  1) “Förtroende är negativt korrelerad med ex post transaktionskostnader” 
       2) “Förtroende är negativt korrelerad med ex ante transaktionskostnader” 

                     3) “Förtroende är svagast negativt korrelerad med sökkostnader” 

Resultat: Resultatet går i linje med hypotes 1 och 2, vilket visar på att ex post transaktions-
kostnader och ex ante transaktionskostnader är negativt korrelerad med förtroende. Den trans-
aktionskostnad som har svagast negativ korrelation med förtroende är sökkostnader varvid 
den tredje hypotesen kan accepteras.  

  

 



	 	  

SUMMARY 

Title: To Brew Trust, How trust affects ex ante- and ex post transaction costs. 

Seminar Date: 2017-06-02 

Course: FEKH19, Business Administration: Degree Project Undergraduate level, 15 Univer-
sity Credit Points 

Authors: Joakim Olsson, Johanna Hjälm and Linda Österdahl  

Advisor: Niklas Lars Hallberg  

Keywords: Transaction cost, trust, ex ante transaction cost, ex post transaction cost, mi-
crobreweries.  

Research question: The research question of the study is to examine how trust influence ex 
ante transaction costs and ex post transaction costs.  

Methodology: The study is of quantitative character and by a deductive approach a cross sec-
tional study was performed. Through a operationalization based on previous research, a sur-
vey was made. The respondents were asked to take stands to 12 statements that measured the 
factors trust, ex ante transaction costs and ex post transaction costs. Finally the collected data 
was analysed by a statistical test in SPSS.  

Theoretical Perspective: The study is based on transactions cost economies, which describes 
the firm’s governance structure (Williamson, 1975). The theory is divided into ex ante trans-
action cost, including costs related to search and negotiating and ex post transaction costs 
(Kramer, 2006). Trust’s affect on transaction costs has been discussed by many researchers 
(Chiles & McMackin, 1996) but there is no consensus regarding how it affects ex ante trans-
action cots and ex post transaction costs. 

Empirical Foundation: We chose Swedish microbreweries as our study object. This because 
it is an industry that is characterized by trust but is also characterized by a limited number of 
members with relatively high sunk costs combined with specific investments in human capi-
tal. The selected population has been limited to the Swedish microbreweries containing 197 
contact details.   

Hypotheses:  1) “Trust is negatively correlated with ex post transaction costs” 
         2) “Trust is negatively correlated with ex ante transaction costs” 
         3) “Trust is the lowest correlated with search costs” 

Conclusion: The result confirms hypotheses 1 and 2, which shows that a negative correlation 
exists between trust and ex post- and ex ante transaction costs. The transaction cost that shows 
the lowest negative correlation to trust is search cost, which confirms hypothesis 3. 
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INLEDNING 

Transaktionskostnadsteorin (TCE)1 har kommit att bli en av de mest framträdande teorierna 

när det kommer till företags val av organiseringsform. Grunden för teorin lades av Coase 

(1937) som menade att huvudanledningen till att företag är lönsamma är att det finns en kost-

nad för att använda prismekanismen på marknaden. Teorin vidareutvecklades från att enbart 

gälla valet mellan hierarki och marknad till att även innefatta fler typer av organiseringsfor-

mer (Williamson, 1975). Williamson (1985) menar att valet av organiseringsform kan förut-

spås av TCE om nivån av relationsspecifika investeringar, frekvensen av interaktionen mellan 

parterna och graden av osäkerhet kan mätas i transaktionen. Tanken är att den valda organise-

ringsformen är den som kommer minimera transaktionskostnaderna för de inblandade parter-

na (Williamson, 1985).  

TCE grundar sig i antaganden om den mänskliga naturen: Opportunism, att männi-

skor inte på ett tillförlitligt sätt kommer hålla sina löften och bunden rationalitet, att männi-

skor visserligen ämnar vara rationella men likväl är begränsat rationella (Williamson, 1985). 

Det förstnämnda, opportunism, har dock kritiserats av många forskare för att inte vara realist-

iskt då ekonomiska utbyten snarare kan anses karaktäriseras av förtroende (Granovetter, 1985; 

Heide & John, 1992; Hill, 1990; Maitland, Bryson & Van de Ven, 1985). Chiles och 

McMackin (1996) instämmer i kritiken mot opportunism och menar att förtroende minskar 

opportunism och således transaktionskostnaderna. Författarna går så långt att de föreslår att 

förtroende bör vara en separat variabel inom TCE. Buvik och John (2000) menar i enlighet 

med Chiles och McMackin (1996) att förtroende minskar transaktionskostnaderna. Dock ut-

manar Kramer (2006) resonemanget och anser att det finns en distinktion mellan hur förtro-

ende påverkar transaktionskostnaderna som uppkommer ex ante2 och ex post3 kontraktering. 

																																																								
1 TCE står för “Transaction Cost Economics” som är det engelska begreppet för transaktionskostnadsteorin. 
Förkortningen TCE kommer att användas för transaktionskostnadsteorin i studien. 
2 Ex ante är en latinsk term för ”före en händelse” (Eatwell, Milgate & Newman, 1987). 
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Kramer (2006) konstaterar att det finns en signifikant negativ korrelation mellan för-

troende och ex post transaktionskostnader. Under förhållande med högt förtroende kommer 

mindre resurser spenderas på kontroll av kontrakten fullföljs. I sin studie påvisade Kramer att 

det inte finns någon signifikant korrelation mellan förtroende och ex ante transaktionskostna-

der (Kramer, 2006). Enligt Dekker (2008) bör företag lägga tid och resurser på sökprocessen, 

då sökprocessen kan generera önskvärda samarbetspartners i form av leverantörer med lik-

nande värderingar och rätt kompetens. Chiles och McMackin (1996) menar istället att förtro-

ende påverkar transaktionskostnader i sin helhet, det vill säga ex ante transaktionskostnaderna 

likväl som ex post transaktionskostnaderna.  

Det råder med andra ord oenighet mellan forskarna hur förtroende är korrelerat med 

transaktionskostnaderna. Med utgångspunkt i ovanstående oenighet finner vi det intressant att 

undersöka förtroendes korrelation till ex ante transaktionskostnader och ex post transaktions-

kostnaderna separat. För att kunna beskriva, bevisa och förklara korrelationen mellan förtro-

ende och ex ante transaktionskostnader och ex post transaktionskostnader har en kvantitativ 

studie genomförts. Data samlades in via en enkätundersökning då studiens respondenter be-

fann sig geografiskt utspridda i Sverige.   

Valet av studieobjekt föll på svenska mikrobryggerier4 då det enligt Lundabryggeri-

ets VD, Bosse Bergenståhl är en bransch som kännetecknas av ett fåtal aktörer, förhållandevis 

stora investeringar och branschspecifik kunskap. Enligt Granovetter (1985) kan förekomsten 

av förtroende förklara en branschstruktur präglad av ett fåtal deltagare, höga sunk costs och 

specifikt humankapital vilket gör branschen till ett lämpligt studieobjekt. Utifrån genomförda 

pilotintervjuer med några svenska mikrobryggerier är vår ansats att förtroende minskar ex 

ante- och ex post transaktionskostnader. Mikrobryggeribranschen har haft en explosionsartad 

utveckling de senaste åren i Sverige. Intresset för kvalitetsöl har genererat ökad efterfrågan på 
																																																																																																																																																																													
3 Ex post är en latinsk term för ”efter en händelse” (Eatwell et al., 1987). 
4 Studien utgår från den europeiska definitionen av mikrobryggerier. Bryggerier klassas som mikrobryggerier om 
de har en produktion på max 20 miljoner liter per år (European Commission, 2017).  
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de råvaror som krävs för öltillverkningen. Humle är en av de centrala råvarorna i produktion-

en och dess kvalitet har en stor inverkan på slutprodukten. Humle är en bristvara i Sverige 

vilket resulterar i att mikrobryggerierna befinner sig i en marknadssituation där det är hög 

konkurrens om den befintliga humlen (Svensson, 2006). Då mikrobryggerierna är i behov av 

specifika humlesorter av önskvärd kvalitet uppstår en beroendesituation till leverantören av 

humle. Följaktligen finns det risk att opportunism skall uppstå.  

Bosse Bergenståhl nämner vidare att inga större resurser läggs på kontrollerande el-

ler utformande av kontrakten då det finns ett förtroende för deras humleleverantörer. Trots 

förtroendet ägnar sig mikrobryggerierna åt att söka efter alternativa humleleverantörer, vilka 

kan erbjuda den önskade kompetensen och kvaliteten. Det krävs dock en bättre relation till 

dessa leverantörer för att undvika att skriva allt för omfattande kontrakt som blir allt för kost-

samma. Studiens forskningsfråga blir följaktligen hur förtroende påverkar ex ante transakt-

ionskostnader och ex post transaktionskostnader. 
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TEORI 

Transaktionskostnadsteorin 

TCE har sin grund i Ronald Coase artikel ”The Nature of the Firm” (1937) där ett genom-

brott skedde i förståelsen för ekonomins institutionella uppbyggnad. Adam Smiths ”The Invi-

sible Hand” är ett tidigt antagande inom ekonomisk teori vilken bygger på att utbud och efter-

frågan anpassar sig per automatik, varvid marknaden är effektivast när den styr sig själv (Wil-

liamson, 1985). Coase (1937) ifrågasätter prismekanismen och menar att under vissa förut-

sättningar är kostnaden för att använda marknaden högre än att organisera sig internt. Teorin 

grundas i antagandet att företag existerar på grund av att det finns en kostnad kopplat till att 

använda sig av marknaden. Kostnaden som tillkommer utöver tjänstens eller produktens fak-

tiska pris benämns transaktionskostnader. Genom att vertikalt integrera kan företag minska 

eller undvika de transaktionskostnader som är relaterade till att utnyttja marknaden (Coase, 

1937).  

Williamson (1985) utvecklar teorin och menar att graden av vertikal integrering kan 

förutspås genom TCE om nivån av relationsspecifika investeringar, frekvensen av interakt-

ionen mellan parterna och graden av osäkerhet kan mätas i transaktionen. Valet att använda 

marknaden eller att vertikalt integrera görs via en utvärdering av kostnaderna kopplade till de 

olika alternativen (Williamson, 1981). En organisation som organiserar sig internt menas 

kännetecknas av en hög grad av relationsspecifika tillgångar, frekventa transaktioner och stor 

osäkerhet (Williamson, 1985). Vidare introducerar Williamson (1975) två antaganden gäl-

lande den mänskliga naturen som påverkar transaktionskostnaderna. Dessa är bunden rat-

ionalitet, att människor ämnar vara rationella men trots allt är begränsat rationella, och op-

portunism, att människor inte på ett tillförlitligt sätt kommer hålla sina löften (Williamson, 

1985). 
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TCE är en teori som fått allt mer uppmärksamhet och år 2009 tilldelades O. E. Willi-

amson nobelpriset för sin forskning. Trots forskningsstödet för TCE har det empiriska stödet 

för teorin granskats av flera forskare (Boerner & Macher, 2002; David & Han, 2004; Rind-

fleisch & Heide, 1997; Shelanski & Klein, 1995). I en studie utförd av David & Han (2004) 

fann författarna att det enbart var 47 % av de undersökta statistiska testerna som stödde teorin. 

Trots det svaga empiriska stödet som studien bevisade menar David och Han (2004) att teorin 

inte går att förkasta då vissa variabler, som exempelvis tillgångsspecificitet, resulterade i ett 

tillfredsställande stöd. Studien motbevisar argumentet Williamson (1996:55) för att TCE är en 

”Empirical success story” då David och Han (2004) belyser att det är viktigt att förstå i vilka 

kontexter som teorin fungerar bra respektive mindre bra i. I kontrast till ovanstående menar 

Geyskens, Steenkamp och Kumar (2006) att TCE trots allt har tillräckligt starkt empiriskt 

stöd. I en studie utförd utifrån ett urval på 200 publicerade journalartiklar finner Geyskens et 

al. (2006) stöd för att TCE i stor utsträckning kan användas för att förklara ett företags organi-

seringsform.  

  

Transaktionskostnader 

Shelanski och Klein (1995) redogör för svårigheterna i att definiera transaktionskostnader då 

det inte råder någon konsensus gällande begreppet. Allen (1999: 893) stärker ovanstående 

resonemang med att konstatera att “Transaction costs. Do another two words exist in the eco-

nomic lexicon that generate as much friction?”. Det här för att begreppet transaktionskostna-

der har gått ifrån att innebära kostnaden av att använda marknaden (Coase, 1937) till en punkt 

där skeptiker hävdar att begreppet inkluderar alla möjliga kostnader (Niehans, 1987).  

För att försöka tydliggöra begreppet delar Cooter och Ulen (1997) in transaktions-

kostnader i tre kategorier innehållande sök-, förhandling- och kontrollkostnader. En annan 

förekommande kategorisering av begreppet är att dela upp transaktionskostnaderna i ex ante 
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transaktionskostnader och ex post transaktionskostnader. Ex ante transaktionskostnader inne-

fattar två separata kostnader som i enlighet med Cooter och Ulen (1997) består av de sökkost-

nader och förhandlingskostnader som uppstår i en transaktion innan kontraktet är skrivet 

(Dyer & Chu, 2003; Kramer, 2006; Dekker, 2008). I kontrast är ex post transaktionskostna-

derna relaterade till de transaktionskostnader som uppstår efter kontraktet är skrivet, vilket 

innebär att kontrollera och övervaka att parterna håller avtalet (Williamson, 1985; Hennart, 

1993; North, 1990).  

 

FIGUR 1 

Illustration av ex ante transaktionskostnader och ex post transaktionskostnader 

 

 
 
Ex ante transaktionskostnader  

De transaktionskostnader som uppstår ex ante, det vill säga före kontraktet är skrivet, relaterar 

till de sök- och förhandlingskostnader som uppstår (Kramer, 2006; Alchian & Allen, 1974; 

Cooter & Ulen, 1997).  

Sökkostnader. I kontaktfasen uppkommer sökkostnader då köpare söker efter in-

formation angående den önskade produkten eller potentiella leverantörer att samarbeta med. 

Vidare söker säljaren efter en köpare till sin produkt genom diverse marknadsföringsaktivite-

ter. Transaktionskostnaderna som uppstår beror på att information är svår att få tillgång till, 

Transaktionskostnader 
Ex ante transaktionskostnader 

Sökkostnader   Förhandlingskostnader 

Ex post 
transaktionskostnader 

Kontrollkostnader 
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att den inte är komplett och att den inte är gratis. Det här resulterar i att sökkostnader upp-

kommer för båda parterna (Butter & Mosch, 2003). Kontaktfasen anses vara en viktig del i 

transaktionsprocessen då den kan generera ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete (Hitt, 

Dacin, Levitas, Arregle & Borza, 2000). Vidare menar Johansson och Siverbo (2011) att sök-

processen även innefattar en form av social kontroll, då kunden säkerhetsställer att leverantö-

ren har rätt värderingar och kunskap. Dekker (2008) menar att det här i nästa steg möjliggör 

ett minskat behov av kontroll i samarbetet. Coase (1937) hävdar även att det går att minska 

sökkostnaderna om köparen innehar god information om marknaden. 

Det finns enligt Butter och Mosch (2003) ytterligare två sätt att minska transaktions-

kostnaderna relaterade till sökprocessen. Först måste informationen om affärsmöjligheterna 

vara spridd till alla intresserade aktörer. Vidare måste det även gå att säkerhetsställa att in-

formationen är av hög kvalitet vilket innebär att informationen måste vara trovärdig och rele-

vant (Butter & Mosch, 2003). Enligt Casson (1997) skildras trovärdig information som en 

karakteristisk funktion av nätverk där kvaliteten avgörs av förtroende. 

Förhandlingskostnader. Förhandlingskostnader uppkommer när kontrakt skall for-

muleras vilket ger upphov till transaktionskostnader. Kontrakten utformas för att besluta om 

hur båda parterna ska dela upp affären samt vad kontrakten skall innehålla. Problemen med 

kontrakt är att det är kostsamt att kontraktera alla potentiella utfall, att verifiera kontraktet 

samt att det finns fundamentala osäkerheter. Vidare gör internationell handel det ännu svårare 

med kontrakt då det är andra företeelser som måste beaktas, såsom lagar och kulturella skill-

nader, vilka kan leda till missförstånd (Butter & Mosch, 2003).  

Enligt Besanko, Dranove, Shanley och Schaefer (2013) finns det ytterligare proble-

matik med kontrakt då författarna menar på att alla kontrakt är ofullständiga. Ofullständiga 

kontrakt leder till svårigheter i förhandlingsprocessen då det är svårt att förhandla och täcka 

alla framtida och oförutsägbara händelser. Ofullständiga kontrakt menas uppstå på grund av 
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människans bundna rationalitet, att det är svårt att specificera och mäta prestationer samt att 

det råder informationsasymmetri (Besanko et al., 2013). 

 

Ex post transaktionskostnader 

Ex post transaktionskostnader är de kontrollkostnader som uppkommer när parterna måste 

kontrollera fullföljandet av kontraktet. Kontrollfasen innefattar att kontrollera och övervaka 

den andra parten vilket resulterar i transaktionskostnader. Att övervaka kontraktet innebär att 

säkerhetsställa att den andra parten agerar i enlighet med överenskommelsen (Kramer, 2006; 

Butter & Mosch, 2003). Enligt Klein, Crawford och Alchian (1978) uppkommer även kon-

trollkostnader i form av klausuler av köpevillkor. Således om ena parten inte håller sig till 

kontraktet inleds upprätthållande av kontrakt. Den här processen är vanligast att hantera via 

legala tillvägagångssätt (Butter & Mosch 2003). Enligt Williamson (1975) kan kontrollkost-

naderna även reduceras om det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan de involve-

rade parterna. 

Ovanstående transaktionskostnader, i form av ex ante transaktionskostnader och ex 

post transaktionskostnader, uppstår enligt Williamson (1975) på grund av de två mänskliga 

antaganden bunden rationalitet och opportunism.  

  

Bunden rationalitet och opportunism  

Bunden rationalitet. Det första mänskliga antagandet är bunden rationalitet (Williamson, 

1985). Simon (1957:24) beskriver människan som:”intendedly rational, but only limitedly 

so”, vilket betyder att människan är rationellt begränsad i att hantera, ta emot och förmedla 

information. Människans bundna rationalitet innebär att en individ saknar förmågan att skriva 

tillräckligt utförliga kontrakt som beaktar alla potentiella utfall, varvid inkompletta kontrakt 

existerar (Williamson, 1985). Vidare menar Chiles och McMackin (1996) att som resultat av 
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människans bundna rationalitet kan händelser uppstå som inte är kontrakterade, vilka leder till 

nya kostsamma omförhandlingar. Williamson (1981) argumenterar för att inkompletta kon-

trakt skulle fungera om människan var helt tillförlitlig då denne då skulle agera i god tro 

i samtliga transaktioner. 

Opportunism. Det andra mänskliga antagandet är opportunism vilket är kopplat till 

den bundna rationaliteten. Williamson (1975:26) definierar opportunism som ”self-interest 

seeking with guile” vilket innebär att människan väntas agera i egenintresse. Opportunism 

kan uppstå i situationer relaterade till kontrakts- och förhandlingssituationer då ena parten kan 

finna möjligheter att utnyttja den andra parten utan att bryta kontraktet. Det här innebär att 

transaktionskostnader uppstår genom att kontrollera och övervaka att transaktionen genom-

förs. Transaktionskostnader kan även uppstå i förhandlingsprocessen då parterna inte alltid är 

fullt ärliga i sina förhandlingar. För att skapa sig en bättre förhandlingssituation kan ena par-

ten undanhåller relevant kontraktsinformation varvid informationsasymmetri uppstår. Således 

kan det här leda till ökade transaktionskostnader (Williamson, 1985).  

Ifall opportunism existerar måste kontrakt enligt Chiles och McMackin (1996) inne-

hålla klausuler som skyddar båda parterna från att bli utnyttjade. Vidare menar Williamson 

(1985) att opportunism är en källa till beteendemässig osäkerhet i transaktioner och om båda 

parter är helt öppna och ärliga mot varandra i förhandlingarna skulle den osäkerheten för-

svinna. Vidare menar Williamson (1981) att om förhållandet före kontraktering, det vill säga 

ex ante, vore detsamma som kontraktering ex post skulle problematiken med opportunism 

inte uppstå då situationen för parterna inte skulle förändras. Antagandet om opportunism har 

fått kritik av många forskare för att inte vara realistiskt då ekonomiska utbyten snarare kan 

anses karaktäriseras av förtroende (Granovetter, 1985; Heide & John, 1992; Hill, 1990; Mait-

land, Bryson & Van de Ven, 1985). 
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Förtroende 

Förtroendes relation till transaktionskostnader och val av organiseringsform har diskuterats av 

flera forskare (Buvik & John, 2000; Chiles & McMackin, 1996; Granovetter, 1985; Hill, 

1990; Oxley, 1997; Gulati, 1995; Zaheer & Venkatraman, 1995). Även Williamson själv lyf-

ter vikten av förtroende ”Trust is important and businessmen rely on it much more extensively 

than is commonly realized” (Williamson 1975:108). Han väljer dock att lämna förtroendets 

påverkan till vidare forskning (Chiles & McMackin, 1996). Vidare menar Chiles och 

McMackin (1996) att förtroende, borde vara en separat variabel inom TCE och hävdar att 

olika nivåer av förtroende påverkar företags val av organiseringsform. Förtroendes förmåga 

att minska opportunistiskt beteende tillåter parterna till att anta kontrakt som är mindre detal-

jerade. Därmed kan transaktionskostnaderna minskas och således påverka företags organise-

ringsform (Chiles & McMackin, 1996). 

Cummings och Bromiley (1996) fortsätter resonemanget och menar även de att för-

troende reducerar transaktionskostnader. De utformade instrumentet Organizational Trust 

Inventory (OTI)5, ett försök att expandera transaktionskostnadsteorin med variabeln förtro-

ende och mäta hur förtroende reducerar transaktionskostnaderna. Cummings och Bromiley 

(1996) definierar förtroende utifrån tre dimensioner vilka tillsammans summerar begreppet 

förtroende. Dimensionerna utgår från att den ena parten (1) litar på att den motsatta parten 

agerar i enlighet med tidigare åtaganden, (2) är ärlig i alla förhandlingar och (3) inte utnyttjar 

den andra parten trots att tillfälle för opportunistiskt agerande uppstår.  

  

Förtroendets påverkan på ex ante- och ex post transaktionskostnader 

Som ovan nämnts finns det forskning som stödjer förtroendets roll inom TCE. Dock råder det 

delade meningar om hur förtroende påverkar ex ante transaktionskostnaderna i form av sök- 

och förhandlingskostnader (Kramer, 2006; Dyer & Chu, 2003). Det råder större enighet kring 
																																																								
5 OTI står för “Organizational Trust Inventory ”. Förkortningen OTI kommer använda fortsättningsvis i studien. 
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att förtroende minskar ex post transaktionskostnaderna då forskningen inom ämnet går i 

samma riktning. Nedan redogörs det för förtroendes förhållande till ex post transaktionskost-

naderna följt av argumentationer kring hur förtroende påverkar ex ante transaktionskostnader-

na. Slutligen redogörs för hur sökkostnader påverkas. Intresset för sökkostnader väcktes under 

litteraturgenomgången då vissa forskare antyder att sökkostnader förekommer trots högt för-

troende (Kramer, 2006; Johansson & Siverbo, 2011). Utifrån ovanstående argument fanns det 

därför intresse att undersöka sökkostnader som en separat variabel från ex ante transaktions-

kostnaderna.  

Enligt Dyer och Chu (2003) minskar transaktionskostnaderna då det finns ett ömse-

sidigt förtroende parterna emellan, och de lyfter i sin studie att det främst är ex 

post transaktionskostnader som minskar vid ett ökat förtroende. Resonemanget stärks av 

Kramers (2006) studie på biltillverkningsindustrin som påvisar att det endast finns en signifi-

kant korrelation mellan förtroende och ex post transaktionskostnader. Vidare under förhållan-

den med högt förtroende kommer parterna att spendera mindre tid och resurser på ex post 

transaktionskostnader relaterade till kontroll av att motsatta parten agerar i enlighet med kon-

trakten (Kramer, 2006).  

Dock menar Dywer och Oh (1988) i motsättning att när man går igenom “The Fun-

damental Transformation” krävs det att man förhandlar och övervakar den andra parten för 

att undvika ett opportunistiskt beteende, vilket i sin tur ökar transaktionskostnaderna. The 

Fundamental Transformation innebär att konkurrenssituationen förändras när ett ömsesidigt 

beroende växer fram genom kontrakt. Förhandlingen i transaktionen går då från ett större an-

tal konkurrerande företag till ett fåtal (Williamson, 1985). Kramer (2006) anser dock att ökat 

förtroende kommer leda till att mindre tid och resurser läggs på att hantera problem som dy-

ker upp. Om parterna litar på varandra kommer de att anta att båda agera i god tro och därmed 

hantera eventuella problem bättre (Dyer & Chu, 2003; Uzzi 1997). Enligt Kramer (2006) re-
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sulterar högt förtroende i minskade ex post transaktionskostnader. Högt förtroende är även 

korrelerat med ökad informationsdelning vilket kan leda till konkurrensfördelar för företaget. 

Utifrån ovanstående resonemang finns det anledning att tro att förtroende minskar ex post 

transaktionskostnaderna, varvid en första hypotes utformas: 

Hypotes 1: “Förtroende är negativt korrelerad med ex post transaktionskostnader” 

  

I kontrast till Kramers (2006) studie anser March (1988) i enlighet med Chiles och 

McMackins (1996) att förtroende minskar ex ante transaktionskostnader. Det här genom att 

förtroende skapar en mer samarbetsorienterad miljö snarare än att parterna utgår från ett mer 

taktiskt perspektiv där det är tidskrävande att nå en lösning. Dessutom anses förtroende 

minska behovet av klausuler vid framtagandet av kontrakten då potentiella luckor i avtalet 

förväntas hanteras rättvist (Chiles & McMackin, 1996). Trots det här kommer Kramer (2006) 

fram till att det saknas en signifikant negativ korrelation mellan förtroende och ex ante trans-

aktionskostnader. Kramer (2006) påvisar att förhållandet mellan förtroende och ex post trans-

aktionskostnader är statistiskt säkerhetsställd. Vidare konstaterar han även att “The relations-

hip between trust and ex ante transaction costs falls short of being significant” (Kramer, 

2006:220).  

I kontrast till ovanstående argument anser Chiles och McMackin (1996) att förtro-

ende minskar ex ante transaktionskostnaderna genom att långvariga relationer växer fram. Det 

här innebär att mindre tid och resurser måste läggas på förhandlingsprocessen då man antar att 

eventuella problem kommer hanteras rättvist. Dessutom kommer även sökkostnaderna att 

minska som resultat av högt förtroende, då mindre resurser behöver spenderas på att söka 

efter andra partners (Chiles & McMackin, 1996).  
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Trots delade meningar finns det starkare argument för att förtroende bör minska ex 

ante transaktionskostnaderna, varvid en andra hypotes formuleras: 

Hypotes 2: “Förtroende är negativt korrelerad med ex ante transaktionskostnader” 

  

Det finns brist på empiriskt stöd för hur förtroende påverkar ex ante transaktionskostnader i 

form av sökkostnader. Enligt Johansson och Siverbo (2011) går det via sökprocessen att sä-

kerhetsställa att potentiella leverantörer innehar de önskvärda värderingarna och kompeten-

sen. Vidare anser Dekker (2008) att sökprocessen minskar förhandlings- och kontrollkostna-

derna. Det här går emot Chiles & McMackins (1996) argument att förtroende minskar sök-

kostnaderna då förtroende genererar ett gott rykte vilket effektiviserar sökprocessen. Dekker 

(2008) menar även att förtroende påverkar sökkostnaderna då mindre resurser måste läggas på 

sökprocessen när det råder ett högt förtroende.  

I tidigare forskning görs en uppdelning av ex ante transaktionskostnaderna där de in-

nehåller sök- och förhandlingskostnader. Det råder däremot en tvetydighet när dessa i nästa 

steg analyseras då det inte finns någon klarhet hur förtroendet påverkar sökkostnaderna utan 

snarare hur förtroende påverkar förhandlingskostnaderna. Utifrån tidigare forskning finns det 

anledning att tro att sökkostnaderna tenderar att påverkas mindre av förtroende än resterande 

transaktionskostnader (Dyer & Chu, 2003; Dyer & Chu, 2011; Kramer, 2006). Sökkostnader 

är dock ett område som saknar omfattande tidigare forskning. Det finns därmed intresse att 

undersöka förtroendes korrelation till sökkostnaderna närmare. Utifrån tidigare forskning 

finns det anledning att tro att förtroende minskar sökkostnader men i mindre utsträckning än 

resterande transaktionskostnaderna, vilket ligger till grund för studiens sista hypotes:   

Hypotes 3: “Förtroende är svagast negativt korrelerad med sökkostnader” 
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FIGUR 2 

Illustration av studiens hypoteser 
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METOD 

Tillvägagångssätt 

För att få en bredare kunskapsbas inleddes arbetsprocessen med en omfattande litteraturge-

nomgång. Litteraturgenomgången kategoriseras som ett snöbollsurval där relevanta och in-

tressanta artiklar förde oss vidare till nya källor. Processen påbörjades genom att systematiskt 

söka i de elektroniska databaserna Google Scholar och LUBsearch. För att hitta relevanta ar-

tiklar tillämpades initialt sökorden “Transaction Cost Economies”, “Ex ante transaction cost”, 

“Ex post transaction” och “Trust”. Syftet med sökprocessen var att skapa en bättre förståelse 

för transaktionskostnadsteorin och dess relation till begreppet förtroende. Utifrån den insam-

lade teorin formades studiens hypoteser samt operationaliseringen av de mest relevanta be-

greppen. Valet av forskningsdesign baserades på datainsamlingens karaktär och utifrån det 

urval som klassades som representativt. Vidare underbygger valet av forskningsdesign de 

resultat som presenteras i följande kapitel. Resultaten som presenteras har analyserats med 

bakgrund i studiens teoriavsnitt för att avslutningsvis kunna diskutera och dra slutsatser som 

besvarar studiens forskningsfråga.  

  

Forskningsdesign 

Kvantitativ ansats. Då studiens forskningsfråga består av att undersöka hur förtroende korre-

lerar med de två delarna av transaktionskostnader, ex ante transaktionskostnader och ex post 

transaktionskostnader, ansågs en studie av kvantitativ karaktär lämpligast. Kvantitativa stu-

dier utgår från att bevisa, beskriva och förklara samband genom att identifiera specifika och 

mätbara variabler (Bryman & Bell, 2011). Att tillämpa en kvantitativ studie framför en kvali-

tativ studie utgick från viljan att genom ett stort antal observationer framställa en övergri-

pande bild av det empiriska området, snarare än att specialisera sig på ett specifikt fallföretag.  
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Valet motiveras således utifrån att studien genom flera separata undersökningar ut-

mynnar i mer generaliserbara slutsatser. Ytterligare en fördel med en kvantitativ studie är att 

ansatsen ger mindre utrymme för individuella tolkningar, vilket minimerar risken för feltolk-

ning vid analys. Generaliserbara slutsatser uppnås genom statistisk analys av data som samlas 

in (Bryman & Bell, 2011). Vidare anger Bryman och Bell (2011) att begreppsoperational-

isering har en avgörande roll och en nackdel vid kvantitativa ansatser är att respondenter ris-

kerar att tolka och uppfatta begrepp och termer på olika sätt. För att motverka det här valde vi 

att genomföra en inledande pilotstudie vilken gav möjligheten att testa enkäten på aktiva per-

soner i branschen innan den färdigställdes.   

Bryman och Bell (2011) beskriver två ansatser för att förhålla sig mellan forskning 

och teori vilka är deduktion och induktion. I studien tillämpas ett deduktivt synsätt, då ut-

gångspunkten är att teoretiskt undersöka utformade hypoteser på ett empiriskt område, för att 

i följande steg förkasta eller acceptera hypotesen utifrån insamlad data. Vid en deduktiv an-

sats har författarna redan innan studiens genomförande en uppfattning vad den insamlade em-

pirin bör visa och därför är det viktigt att datainsamlingen utförs på ett oberoende sätt (Jacob-

sen, 2017). Vi har varit väl medvetna om problemet och för att minimera risken har vi aktivt 

valt att samla in data från ett brett urval av oberoende respondenter. 

Tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign har valts utifrån dess lämplighet att studera flera 

undersökningsobjekt för att avgöra om hypoteserna ska accepteras. En tvärsnittsdesign inne-

bär en insamling av en stor mängd data vid en specifik given tidpunkt. Syftet är att samla in 

en uppsättning kvantifierbar data som rör två eller flera variabler och undersöka korrelationen 

dessa variabler emellan (Bryman & Bell, 2011). Den uppenbara nackdelen Bryman och Bell 

(2011) benämner med en tvärsnittsdesign är att den begränsar studien och försvårar möjlig-

heten att påvisa en kausalitet mellan variablerna, vilket motiveras för i den interna validiteten.  
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I studien genomfördes en enkätundersökning för att samla in studiens empiriska un-

derlag vilken i nästa steg analyserades. Det huvudsakliga argumentet för en enkätundersök-

ning grundar sig i möjligheten att samla in en stor mängd data och utifrån kvantiteten kunna 

dra övergripande slutsatser.  

 

Urval 

Val av bransch. Transaktionskostnadsteorin är en bred teori vilken studerar affärstransaktion-

er oberoende av bransch- och industritillhörighet (Williamson, 1985). Transaktionskostnader 

kan därför antas uppstå i majoriteten av företagstransaktioner vilket gör teorin applicerbar på 

mikrobryggerier. Intresset för mikrobryggerier skapades utifrån Granovetters (1985) resone-

mang att förtroende förklarar en marknadsstruktur som karakteriseras av få deltagare, höga 

sunk costs och specifika investeringar i humankapital. Dessa karaktärsdrag kunde utifrån för-

studien tillämpas på mikrobryggerierna och stärka att branschen kategoriseras av ett högt för-

troende aktörerna emellan. Det här gör branschen relevant för vidare studier. Då marknaden 

förväntas kännetecknas av högt förtroende, är det intressant att undersöka hur förtroende kor-

relerar med ex ante transaktionskostnader och ex post transaktionskostnader.  

Då studiens urval utgår från den specifika branschen medför det emellertid begräns-

ningar i studiens generaliserbarhet. Det här på grund utav att resultatet kan skilja sig från 

branscher där förutsättningarna är väsentligt annorlunda.  

Val av respondenter. Val av respondenter baseras strikt utifrån angiven definition av 

mikrobryggerier (se inledning). Mikrobryggeribranschen är en liten bransch med en begrän-

sad målpopulation. För att få ett representativt urval krävdes således att nå så många aktörer 

som möjligt på marknaden. Erika Danckwardt-Lillieström, ansvarig för kommunikation och 

samhällskontakt på organisationen Sveriges Bryggerier, gav oss tillgång till ett register över 

svenska mikrobryggerier innehållande medlemmar och icke medlemmar av organisationen. 
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Registret innehöll 230 av de cirka 330 bryggerierna som idag finns registrerade i Sverige. 

Utifrån registret framställdes en justerad förteckning med de aktörer som klassificeras inom 

den valda definitionen av mikrobryggerier. Ytterligare ett krav var att de mikrobryggerier som 

deltog i undersökningen producerar öl då enkäten skall besvaras utifrån relationen med en 

humleleverantör. Efter justeringen blev det slutliga urvalet 197 möjliga respondenter, vilket 

motsvarar studiens urvalsram. Då urvalet baseras på Erika Danckwardt-Lillieströms register 

har hon med största sannolikhet använt sig av ett bekvämlighetsurval där hon har valt de mi-

krobryggerier som varit lättillgängliga och registrerade, istället för ett slumpmässigt urval 

vilket hade varit att föredra för studien. Det här motiveras för i den externa validiteten.    

Utifrån resonemanget bedöms det justerade registret ha tillräckligt stor representation 

i branschen för att betraktas som ett representativ urval för studien och kvalificerad för fram-

tida analys. I studien är företag den enskilda analysenheten och endast en respondent per mi-

krobryggeri tilläts genomföra enkäten, vilket innebär att varje enskilt företag motsvarar ett 

enkätsvar. För att resultaten skall vara jämförbara var det av stor relevans att enkäten besva-

rades av VD eller en person i motsvarande beslutsfattande position, vilket informerades i in-

struktionen av enkäten (se bilaga 1). Utifrån populationen och antalet variabler uppskattades 

det utifrån Wilson VanVoorhis och Morgans (2007) riktlinjer, att 50 enkätsvar skulle krävas 

för att bekräfta studiens statistiska styrka. Krav för att studien skulle accepteras uppgick såle-

des till en svarsfrekvens på minst 25 %. Det här uppnåddes då det slutliga stickprovet för ana-

lys uppgick till 70 respondenter.   

FIGUR 3 

Illustration av studiens urvalsram 
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Variabler 

Studien baseras utifrån den oberoende variabeln förtroende samt tre beroende variabler ex 

ante transaktionskostnader, ex post transaktionskostnader och sökkostnader. För att möjlig-

göra en tydlig mätning av variablerna är det nödvändigt med en operationalisering av teorin 

(Eggeby & Söderberg, 1991). I operationaliseringen presenteras specifika definitioner av be-

greppen som enkätundersökningen baserats på. Operationaliseringen av sökkostnader ingår 

inom operationaliseringen av ex ante transaktionskostnader men behandlas som en separat 

variabel. 

 

Oberoende variabel 

Förtroende. Förtroende är ett begrepp som diskuteras forskare emellan och det råder en viss 

oenighet hur variabeln bör mätas. För att mäta förtroende ansågs instrumentet Organizational 

Trust Inventory lämpligt, vilket är utvecklat av Cummings och Bromiley (1996). OTI tar sin 

utgångspunkt i tre olika dimensioner och mäter graden av förtroende utifrån hur den ena par-

ten; (1) håller sina antaganden, (2) är ärlig i förhandlingar och (3) till vilken grad parten und-

viker ett utnyttjande beteende. Instrumentet är väl beprövat och har använts i flera tidigare 

studier med god genomslagskraft och är därför den angivna definitionen på förtroende 

(Vidotto, Vicentini, Argentero & Bromiley, 2008). 

  

Beroende variabler 

Det råder idag tvetydighet kring hur transaktionskostnader bör operationaliseras vilket har 

resulterat i att studier har använt olika sätt för att mäta kostnaderna (Shelanski & Klein, 

1995). En vanlig uppdelning av transaktionskostnader är att dela upp kostnaderna i ex ante- 

och ex post transaktionskostnader (Williamson 1985; Hennart 1993; North 1990). I vår studie 

har vi valt att utgå ifrån ovanstående operationalisering. I nästa steg tillämpades Cooter och 
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Ulens (1997) definition av transaktionskostnader för att tydliggöra de två begreppen. Dessa 

delas vidare upp i sök- förhandling- och kontrollkostnader. Valet av operationalisering anses 

vara relevant då det finns forskning som bekräftar den (Dyer & Chu, 2011; Kramer, 2006).  

Ex ante transaktionskostnader. Operationalisering av ex ante transaktionskostnader 

är i enlighet med Kramer (2006) uppdelade i två faser; sök- och förhandlingskostnader. 

Sökkostnader. Operationaliseringen av sökkostnader har sin ansats i både köparens 

och säljarens perspektiv, där det finns två antaganden. Det första innebär att sökkostnader är 

de transaktionskostnader som uppkommer för båda parterna då de ska hitta potentiella affärs-

partners. Vidare skildrar sökkostnader även de transaktionskostnader som är kopplade till att 

söka efter information gällande den önskade produkten (Butter & Mosch, 2003). 

Förhandlingskostnader. Operationaliseringen av förhandlingskostnader grundas i att 

parterna som utför en transaktion måste komma överens om hur kontraktet ska utformas samt 

hur affären ska delas upp (Kramer, 2006; Butter & Mosch, 2003). Således menar Williamson 

(1985) att förhandlingskostnader uppkommer ex ante såväl som ex post. Vidare förtydligar 

Kramer (2006) förhandlingskostnader genom att definiera förhandlingskostnader som enbart 

de transaktionskostnader som uppkommer innan kontraktet är skrivet. Eventuella ex post för-

handlingskostnader är snarare relaterade till kontrollkostnaderna. I studiens operationalisering 

av ex ante transaktionskostnader valdes det att utgå från Kramers (2006) definition av för-

handlingskostnader. 

Ex post transaktionskostnader.  Operationaliseringen av ex post transaktionskostna-

der är i enlighet med Kramer (2006) och Cooter och Ulen (1997) relaterade till kostnader att 

kontrollera kontraktet, vilket benämns kontrollkostnader. Williamson (1975) benämner kon-

trollkostnader som kostnader för övervakande av att kontrollera fullföljandet av kontraktet. 

Vidare tydliggör Butter och Mosch (2003) att kontrollfasen innefattar upprätthållande och 

övervakning av kontraktet för att säkerhetsställa att parterna agerar i enlighet med kontraktet.  
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Forskningsinstrument 

Enkätundersökning. Studiens datainsamling genomfördes genom en webbaserad enkät då 

studiens respondenter befinner sig geografiskt utspridda i Sverige. I genomförandet av enkä-

ten valde vi att använda webbtjänsten SurveyMonkey, då programmet erbjuder verktyg vilka 

underlättar vidare dataanalys. Enkäter har flera fördelar i jämförelse med intervjuer då de ka-

tegoriseras som mer effektiva och inte bidrar till ”intervjuareffekter”, vilket kan orsaka tvety-

dighet i svaren. Ytterligare en fördel är den flexibilitet som enkäten medför. En enkät som 

skall besvaras via internet kan genomföras vid samtliga tidpunkter och minimerar även kring-

liggande arbetsuppgifter för respondenten vilket är en styrka för svarsfrekvensen (Bryman & 

Bell, 2011).  

De befintliga nackdelar som går att hänvisa till enkäter är att enkätstudier inte ger ut-

rymme för uppföljnings- och sonderingsfrågor (Bryman & Bell, 2011). Det här undveks ge-

nom att frågorna i enkäten formulerades av den karaktären att uppföljning inte ansågs nöd-

vändigt. Enkäter kan också medföra en risk för feltolkning och missförstånd, då möjligheten 

till förtydligande av frågorna saknas. För att motverka problematiken genomfördes pilotun-

dersökningar av enkäten med potentiella respondenter inom urvalsramen. Det här för att se 

huruvida frågorna var formulerade på ett begripligt sätt. Utifrån responsen formulerades och 

förbättrades sedan frågorna för att säkerhetsställa kvaliteten på enkäten.  

En central begränsning med enkätundersökningar är graden av bortfall (Lekvall & 

Wahlbin, 2009). För att minimera bortfallet och uppmana respondenterna att besvara enkäten 

inleds enkäten med ett introduktionsmail (se bilaga 2) som tydligt presenterar studiens syfte. 

Det fanns också möjlighet att ta del av studiens resultat för att väcka respondentens intresse. 

Det skickades även ett påminnelsemail för att uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt och 

uppmana till fler svar. För att möjliggöra att påminnelsemailet skickades till rätt respondenter, 
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fanns en fråga i enkäten där mikrobryggeriet ombads skriva sin mail alternativt namnet på 

mikrobryggeriet för att kunna sortera bort de mikrobryggerier som redan deltagit i enkäten.  

I enkätundersökningen mättes samtliga variabler utifrån en ordinalskala, ”likert-

skala” där varje svarsalternativ rangordnas från alternativen 1 ”stämmer inte alls ” till 7 

”stämmer helt”. Valet av en sjustegs-skala grundas i Cummings och Bromiley (1996) utform-

ning av OTI där variabeln förtroende testas utifrån motsvarande skala. Fråga 1-6 refererar till 

variabeln förtroende och mäts utifrån OTI. OTI utgår ursprungligen från 81 påståenden som 

överblickar de tre dimensionerna (Cummings & Bromiley, 1996). För att förenkla svarspro-

cessen och öka sannolikheten för att respondenterna skall fullfölja enkäten, utformades enkä-

ten utifrån två påståenden från varje dimension. Vidare mäts ex ante transaktionskostnader 

och ex post transaktionskostnader utifrån fråga 7-12. Frågorna gällande ex ante transaktions-

kostnader utgår från sök- och förhandlingskostnader. Ex post transaktionskostnader utgår från 

kontrollkostnader. Respektive transaktionskostnad i enkäten stöds med två frågor vardera. Det 

innebär att variabeln sökkostnader enskilt mäts genom två frågor. Fördelningen av frågor har 

utformats och formulerats i enlighet med den ovan angivna operationaliseringar av variabler-

na. För att framställa enkäten tydligare för respondenten valde vi att fördela enkätens frågor 

på två sidor, vilket tydliggjordes i instruktionen.  

  

Datainsamling 

I studiens första steg kontaktades organisationen Sveriges Bryggerier, och kommunikations-

ansvarig, Erika Danckwardt-Lillieström. Hon gav oss grundläggande kunskap och insyn i 

branschen. Utöver registret på svenska mikrobryggerier gav hon oss även kontaktuppgifter till 

branschkunniga personer. Utifrån rekommendationer kontaktades Mikael Dugge, VD för 

Dugges Bryggeri som på grund av tidsbrist rekommenderade oss vidare till Björn Falkeström, 

VD för Oppigårds Bryggeri. I förstudien genomfördes pilotintervjuer med Björn Falkeström 
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och i nästa steg med Bosse Bergenståhl, VD för Lundabryggeriet för att få en djupare förstå-

else för branschen och dess struktur. Senare utfördes även en pilotintervju med Joacim Lars-

en, VD för Brygghuset Finn. Efter utförda pilotintervjuer och två utförda studiebesök vid 

Lundabryggeriet och Brygghuset Finn genomfördes utifrån Erika Danckwardt-Lillieström 

register en detaljerad lista över mikrobryggeriernas kontaktuppgifter. Erika Danckwardt-

Lillieström gav oss också tillåtelse att använda Sveriges Bryggerier som referens vid utskick-

andet av enkäten med förhoppningen att öka svarsfrekvensen. 

Enkätundersökningen genomfördes som nämnt genom webbtjänsten SurveyMonkey. 

Initialt utformades enkätens frågor med hjälp av studier som genomförts i liknande kontexter, 

med samma beprövade instrument (Vidotto et al., 2008). Utförandet av enkäten underlättades 

även genom de utförda pilotintervjuerna. Innan enkätens färdigställdes testade vi den på 

Bosse Bergenståhl och Joacim Larsen, vars svar togs bort inför analysen. Att skicka enkäten 

till potentiella respondenter medförde värdefull kritik till frågornas formulering, då personer-

na hade stor insyn i branschen. Det första utkastet krävde justeringar och vissa formuleringar 

behövde förtydligas då majoriteten av mikrobryggeriernas ägare saknar tidigare kunskap om 

transaktionskostnadsteorin.  

Efter enkätens fullständiga genomförande skickades enkäten till de slutliga respon-

denterna. Enkäten skickades till 197 mikrobryggerier och redan första dygnet uppnåddes den 

accepterade svarsfrekvensen på 50 respondenter. Trots den accepterade svarsfrekvensen valde 

vi att skicka ut ett påminnelsemail för att höja den slutliga svarsfrekvensen. Den totala svars-

frekvensen uppgick till 75 svar, men efter att vi sorterat bort svaren från Bosse Bergenståhl 

och Joacim Larsens samt tre ofullständiga svar blev det slutliga antalet svar för analys 70 

stycken. De tre ofullständiga svaren kategoriseras som ett internt bortfall (Bryman & Bell, 

2011). För att utvärdera det interna bortfallet antas en brist i efterhand vara enkätens utfor-
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mande, då de 12 enkätfrågorna valdes att fördelas på två sidor. Det här på grund av att de tre 

ofullständiga svaren enbart hade svarat på enkätens första sida.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen utfördes i det statistiska dataprogrammet SPSS. Som ovan nämnt besvarades 

varje enskild enkätfråga utifrån likertskalan. I kodning av data har variablerna dock bearbetats 

som sammanslagna enheter. Det här hanterades genom att summera svarsalternativen för re-

spektive variabel till en intervallskala. Det råder delade uppfattningar huruvida likertskalan 

kan kategoriseras som en ordinalskala eller en intervallskala (Jamieson, 2004). Undersök-

ningar visar dock att vid jämförelse med andra intervallskalor genererar likertskalor motsva-

rande resultat (Traylor, 1983). Det här överensstämmer med Blaikies (2003) observation att 

det har blivit ett vedertaget tillvägagångssätt att kategorisera likertskalan som intervallskala 

för dataanalys, vilket ligger till grund för vårt val att omvandla likertskalan till en intervall-

skala.    

Den oberoende variabeln, förtroende baseras på sex frågor där totalvärdet resulterar i 

ett intervall mellan 6-46, där 6 är lägsta möjliga grad av förtroende och 46 är högsta möjliga 

grad av förtroende. Motsvarande gäller för de beroende variablerna, ex ante- och ex post 

transaktionskostnader som vid en sammanslagning av de sex enkätfrågorna ger ett intervall 

mellan 6-46. För att kunna mäta hur förtroende korrelerar med de tre beroende variablerna,  

analyseras korrelationerna separat. Det här innebär att ex ante transaktionskostnader enligt 

operationaliseringen mäts via sökkostnader och förhandlingskostnader genom fyra frågor i ett 

intervall mellan 4-28. Sökkostnader mäts genom två frågor i ett intervall mellan 2-14. Slutlig-

en mäts ex post transaktionskostnader i enlighet med operationaliseringen genom kontroll-

kostnader med två frågor i ett intervall mellan 2-14.  
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För att i nästa steg analysera den insamlade data och kunna besvara våra hypoteser, 

genomfördes ett korrelationstest av variablerna. Det finns ett flertal metoder för att beräkna 

korrelationen där två av de vanligaste korrelationstesterna är Pearsons Correlation och Spe-

arman’s Rho (Bryman & Bell, 2011). Vid användandet av Pearsons Correlation kommer kor-

relation ligga mellan två extremvärden, +1, vilket innebär att det är en fullständigt perfekt 

positiv korrelation och -1, vilket motsvarar en fullständigt perfekt negativ korrelation. Om 

korrelationen får värdet 0 saknas korrelation mellan variablerna, och variablerna påverkar 

således inte varandra. Pearsons Correlation fastställer utsträckningen på det linjära sambandet 

som råder mellan två variabler. Spearman’s Rho används istället för att förklara hur variabler-

na förhåller sig till varandra monotont. Monotona samband visar hur variabler ökar eller 

minskar i samma riktning men i olika styrkor. Vid en perfekt Spearman’s Rho-korrelation blir 

värdet likt ett Pearsons Correlation-test mellan -1 och +1 (Bryman & Bell, 2011).  

Som tidigare nämnt har data inför analysen aggregerats till ett index och tolkas uti-

från en intervallskala. Intervallskalan gör att Pearsons Correlation är det bäst lämpade analys-

verktyget för studien (Bryman & Bell, 2011). Hade vi istället valt att tolka data i egenskap av 

en ordinalskala hade däremot Spearman’s Rho varit ett mer korrekt analysverktyg. För att 

stärka tillförlitligheten genomfördes således även ett Spearman’s Rho-test vilket gav ett lik-

värdigt resultat i jämförelse med Pearsons Correlation-testet (se bilaga 3).  

En förutsättning för att kunna dra användbara slutsatser från data är att det råder ett 

normalfördelat linjärt samband mellan variablerna (Körner & Wahlgren, 2011). För att avgöra 

om svaren var normalfördelade användes enligt Körner och Wahlgren (2011) den centrala 

gränsvärdessatsen. Enligt den centrala gränsvärdessatsen antas ett urval vara normalfördelat 

om det är tillräckligt stort. Vidare menar Körner och Wahlgren (2011) att fördelning för ett 

urval om minst 25 observationer kan betraktas vara approximativt normalfördelat. Det här 

innebär att vårt urval på 70 analyserbara observationer är godkänt för vidare analys. För att 
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stärka tillförlitligheten har vi även genomfört korrelationstestet Kendall's Tau (bilaga 3). 

Kendall's Tau är ett icke-parametriskt test som påvisar korrelation trots att data inte är approx-

imativt normalfördelat. I jämförelse med Pearsons Correlation-testet och Spearman’s Rho-test 

ger utfallet ett motsvarande resultat (se bilaga 3) vilket stärker tillförlitligheten i de påvisade 

korrelationerna ytterligare. För att statistiskt kunna säkerhetsställa att ett samband föreligger 

mellan variablerna tillämpades en signifikansnivå på 5 % som beslutsunderlag.  

  

Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet presenteras som centrala kriterier för att bedöma vilken kvalitet den 

genomförda studien uppvisar (Bryman & Bell, 2011). God reliabilitet och validitet säkerhets-

ställer om studien är tillförlitlig och om resultatet är generaliserbart. 

Intern Validitet. Intern validitet bedömer huruvida studien mäter vad den är ämnad 

att mäta. Begreppet syftar till kausaliteten mellan den oberoende variabeln och de beroende 

variablerna och om resultatet överensstämmer med de angivna hypoteserna. Den interna vali-

diteten är av stor betydelse i kvantitativa studier då dessa utgår från definitionsmässiga mät-

ningar. I studien är således begreppsvaliditet av stor relevans för att kunna mäta huruvida an-

given hypotes kopplas till deduktion samt operationalisering av variablerna. På grund av den 

komplexitet som går att hänvisa till tolkning och operationalisering av begrepp kategoriseras 

den interna validiteten generellt sett lägre i kvantitativa studier än i kvalitativa studier (Bry-

man & Bell, 2011). Därför är en noga genomförd operationalisering en styrka i studien.  

Validering har kunnat bekräftas till de frågor som refererar till variabeln förtroende, 

då frågorna utformades utifrån OTI. OTI är ett vedertaget mått som använts i flera likartade 

studier och kontexter (Butler, 1991; Vidotto et al., 2008). Således anses det finnas en tillräck-

ligt hög överensstämmelse med vald ansats och vad variabeln förtroende mäter. Operational-

iseringen av ex ante transaktionskostnader och ex post transaktionskostnader är utformade 
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och baserade på flera olika källor och teorier då litteraturen inte visar på en bestämd konsen-

sus hur variablerna bör mätas. Mätinstrumenten har således utformats utifrån vår forsknings-

fråga vilket kan begränsa validiteten i måtten. Operationalisering har dock genomförts utifrån 

de antaganden om transaktionskostnader som görs i teorin, och jämförts med liknande kontex-

ter och hur de förhåller sig till sina variabler (Bryman & Bell, 2011). 

I genomförandet av tvärsnittsstudie är det inte möjligt att fastställa ett kausalt sam-

band mellan valda variabler (Bryman & Bell, 2011). I studien går det dock att tillämpa korre-

lation som ett analysverktyg. Genom att påvisa korrelationer går det att indikera att det finns 

ett samband mellan den oberoende och de beroende variablerna. Det går däremot inte att av-

göra vad som är orsak respektive verkan. Därför är det viktigt att pålysa att den signifikanta 

korrelation med ex ante transaktionskostnader, ex post transaktionskostnader och sökkostna-

der kan ha sin förklaring i andra underliggande variabler än de som presenterats i studien. 

Förtroende är därför nödvändigtvis inte den förklarande variabeln. Det kan även råda omvänd 

kausalitet, vilket innebär att det omvända förhållandet mellan variablerna kan gälla. Då en 

tvärsnittsstudie inte kan avgöra vad som är orsak respektive verkan, kan det likväl vara ex 

ante transaktionskostnader och ex post transaktionskostnader som påverkar graden av förtro-

ende. Att det är förtroende som minskar transaktionskostnader och inte tvärtom tycks dock 

vara en rimlig ansats då majoriteten av tidigare studier baseras från samma utgångspunkt.   

Sammanfattningsvis uppskattas studien, med utgångspunkt i grundantagandet gäl-

lande begreppsoperationaliseringen, ha en förhållandevis låg intern validitet, vilket ofta är 

fallet i studier med en tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2011).  

Extern Validitet. Den externa validiteten går också att benämna som generaliserbar-

het och är den omfattning som studiens resultat går att generalisera till andra studier, kontex-

ter och sammanhang. Till motsats från den interna validiteten, kategoriseras den externa vali-

diteten normalt högre i kvantitativa studier än kvalitativa då kvantitativa studier möjliggör ett 
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större urval (Bryman & Bell, 2011). Då en grundförutsättning för generaliserbarheten utgår 

från att urvalet skall kunna representera den ursprungliga populationen rekommenderas ofta 

ett slumpmässigt urval för att stärka den externa validiteten (Bryman & Bell, 2011). Av prak-

tiska skäl var det inte genomförbart då vi utgick från registret av Erika Danckwardt-

Lillieström. För att uppnå en hög extern validitet valde vi att studien skulle utgå från bransch-

organisationen Sveriges Bryggerier samt andra svenska mikrobryggerier som inte är med-

lemmar för att uppnå ett representativt urval inom branschen. Följaktligen får studien en tro-

värdig bredd i svarsfrekvensen vilken är representativt för svenska mikrobryggerier. 

För att bedöma graden av generaliserbarhet är det också av relevans att utvärdera de 

företag inom urvalsramen som inte besvarade enkäten. Det var totalt 122 mikrobryggerier 

som valde att inte delta i enkätundersökningen. Om det hade varit en viss typ av mikrobrygge-

rier som förespråkar en bestämd uppfattning som besvarat enkäten hade det kunnat resultera i 

ett snedvridet resultat. När vi däremot ser till de mikrobryggerier som valt att besvara enkäten 

kan vi se en stor spridning bland respondenterna. Då studien både inkluderade medlemmar 

och icke medlemmar från Sveriges Bryggerier stärker det tillförlitligheten att ingen grupp i 

resultatet är överrepresenterad, utan de båda grupperna har en jämn fördelning i svarsfrekven-

sen. Utifrån ovanstående resonemang antas studien ha en hög extern validitet.  

Reliabilitet. Reliabilitet går att hänvisa till tillförlitligheten i en studie. Begreppet be-

skrivs utifrån konsistens eller replikbarhet och om ett likartat resultat går att återskapa och 

upprepa i en annan kontext och miljö. Reliabilitet är av stor relevans för kvantitativa studier 

då replikbarheten anger stabiliteten i ett de mått som används (Bryman & Bell, 2011). I efter-

strävan att hålla en hög reliabilitet har studien utgått från etablerade mätinstrument som visat 

på god grad av reliabilitet i tidigare studier.  
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Reliabilitet kan kategoriseras i intern- och extern reliabilitet, där intern reliabilitet har 

valts att utvärderas genom ett Cronbach's Alpha-test. Alpha-koefficienten för frågorna relate-

rade till variabeln förtroende uppgick till 0,82 vilket överstiger gränsvärdet på 0,8 vilket sä-

kerhetsställa reliabiliteten (Bryman & Bell, 2011). Det kan således fastställas att den interna 

reliabiliteten gällande förtroende är hög. I frågorna relaterade till transaktionskostnader har 

studien inte i samma utsträckning tillämpat en vedertagen ansats vilket ger utfall på 

Cronbach's Alpha-testet. Alpha-koefficienten för ex ante transaktionskostnader uppgår till 

0,73 och motsvarade koefficient för ex post transaktionskostnader uppgår till 0,77. Trots att 

Bryman & Bell (2011) lyfter att gränsvärdet är 0,8 påpekar de att stor del av forskningen ac-

cepterar värden över 0,7. Det visar att den interna reliabiliteten för ex ante- och ex post trans-

aktionskostnader anses godtagbar. För variabeln sökkostnader uppvisar alpha-koefficienten 

enbart 0,56 vilket kategoriseras som en metodologisk brist i studiens genomförande.  

Extern reliabilitet beskriver i vilken utsträckning ett resultat kan återupprepas i en ny 

studie (Bryman & Bell, 2011). Studien utgår övervägande från TCE, vilket är en vedertagen 

teori. I studien blir följaktligen branschen och urvalsprocessen avgörande för att mäta resulta-

tets externa validitet. Då enkäten var internetbaserad var det svårt att kontrollera att respon-

denter som medverkade var lämpade för studien. För att möjliggöra en återupprepning krävs 

det att alla medverkande besitter en beslutande position, så att enkäten genomförs med samma 

grundläggande förutsättningar. För att höja den externa reliabiliteten skulle därför en avslu-

tande uppföljning varit fördelaktig för att säkerhetsställa respondenterna och deras lämplighet. 

Det hade också varit fördelaktigt att skicka ut enkätundersökningen vid två tillfällen för att se 

att mätningarna var stabila över tid. Det här har däremot inte varit praktiskt möjligt på grund 

av studiens tid- och resursbegränsningar.  
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RESULTAT 

Av 197 utskickade enkäter uppnåddes totalt 75 svar, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 

38 %. Efter att rensat bort ofullständiga svar blev det slutliga antalet analyserbara observat-

ioner 70 stycken. All svarsdata från enkäten konverterades först till Excel och exporterades i 

nästa steg till det statistiska analysprogrammet SPSS. De 12 påståendena i enkäten mättes 

utifrån likertskalan i ett intervall från 1-7. För variabeln förtroende innebär det att respektive 

respondent får ett lägsta möjliga resultat på 7 och högsta möjliga resultat på 42. Motsvarande 

siffror gällande ex ante transaktionskostnader och ex post transaktionskostnader där lägsta 

möjliga resultat var 4 respektive 2 och högsta möjliga resultat var 28 respektive 14. För sök-

kostnader var lägsta möjliga resultat 2 och högsta 14.  

                                                           

TABELL 1 

Medelvärde och standardavvikelse 

 
Variabler N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Förtroende 70 12,00 42,00 32,17 6,57 

Sökkostnader 70 2,00 14,00 5,86 2,94 
Förhandlingskostnader 70 2,00 12,00 4,81 2,67 

Ex ante transaktions-
kostnader 

70 4,00 22,00 10,67 4,83 

Ex post transaktions-
kostnader 

70 2,00 11,00 4,14 2,33 

Minimum och Maximum representerar det lägsta och det högsta värdet som respondenterna har svarat i enkäten. 

N = Antal observationer  

 

Tabellen för medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler ger en första indikator 

på respondenternas svar. I tabellen går det att avläsa att den genomsnittliga bedömningen av 

förtroende bland respondenterna är 32,17. Standardavvikelsen, vilken mäter avvikelsen från 

medelvärdet, är 6,57. Medelvärdet för ex ante transaktionskostnader och ex post transaktions-

kostnader uppgick till 10,67 respektive 4,14. Vidare uppgick medelvärdet för sökkostnaderna 
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till 5,86. Standardavvikelsen för variablerna visar att ex ante transaktionskostnader uppgick 

till 4,83 och för ex post transaktionskostnader uppgick motsvarande resultat till 2,33. Slutlig-

en för sökkostnaderna uppgick standardavvikelsen till 2,94. Resultatet för samtliga variabler 

kan enligt centrala gränsvärdessatsen bedömas som approximativt normalfördelade. 

  

Hypotesprövningar 

TABELL 2 

Korrelationstabell 
 

För att avgöra om den första hypotesen bör accepteras eller förkastas skall korrelationen mä-

tas mellan variablerna. Korrelationen mellan variablerna mäts utifrån ett Pearson Correlation 

test. Utifrån respondenternas svar skattades värdena på korrelationskoefficienten (r) och pre-

senteras i tabell 2. För att testa den första hypotesen om förtroende är negativt korrelerad med 

Variabler 
 

Förtroende 
 

Ex post 
transaktions-

kostnader 

Ex ante 
transaktions- 

kostnader 

Förhandlings-
kostnader 

 

Sök- 
kostnader 

 

Förtroende 

Pearson Correlation 1 -0,369** -0,331** -0,325** -0,249* 

Sig. (2-tailed)  0,002 0,005 0,006 0,037 

N 70 70 70 70 70 

Sökkostnader 

Pearson Correlation -0,249* 0,597** 0,875** 0,483** 1 

Sig. (2-tailed) 0,037 0,000 0,000 0,000  

N 70 70 70 70 70 

Förhandlings-
kostnader 

Pearson Correlation -0,325** 0,725** 0,846** 1 0,483** 

Sig. (2-tailed) 0,006 0,000 0,000  0,000 

N 70 70 70 70 70 

Ex ante 
transaktions-

kostnader 

Pearson Correlation -0,331** 0,764** 1 0,846** 0,875** 

Sig. (2-tailed) ,005 0,000  0,000 0,000 
N 70 70 70 70 70 

Ex post 
transaktions-

kostnader 

Pearson Correlation -0,369** 1 0,764** 0,725** 0,597** 

Sig. (2-tailed) 0,002  0,000 0,000 0,000 

N 70 70 70 70 70 
*Signifikansnivå 5 % 
**Signifikansnivå 1 % 
N= Antal observationer 
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ex post transaktionskostnader utfördes ett hypotestest. Förtroendets inverkan på cx post trans-

aktionskostnader utläses av vår korrelationskoefficient (r), där korrelationen uppgick till -

0,369**. Sannolikhetsgraden är det viktiga för att kunna styrka att det råder en negativ korre-

lation. Korrelationskoefficienten uppvisar en tvåstjärnig signifikans vilket indikerar ett starkt 

stöd för ett negativt samband. Resultatet gör det möjligt att bekräfta att den första hypotesen 

stämmer. 

Hypotes 1: Studien fastställer att förtroende har en negativ korrelation med ex post 

transaktionskostnader. 

 

För att testa hypotes två, det vill säga om förtroende är negativt korrelerad med ex ante trans-

aktionskostnader tog vi fram värden för att granska de olika kostnaderna av ex ante transakt-

ionskostnader separat. Den oberoende variabeln förtroende har en varierande korrelation med 

sök- och förhandlingskostnader. Korrelationen mellan förtroende och sökkostnader antar ett 

värde på -0,249*. Sambandet påvisar en enstjärnig signifikans, vilket innebär att signifikans-

nivån är 5 % 6. Utifrån de förutsättningar som lagts till grund i dataanalysen går det att säker-

hetsställa att ett negativt samband föreligger. Motsvarande korrelationskoefficient mellan för-

troende och förhandlingskostnader uppgår till -0,325**.  Den tvåstjärniga signifikansen indi-

kerar en stark negativ korrelation. Således går det att acceptera även den andra hypotesen då 

sök- och förhandlingskostnader som enskilda variabler går att statistiskt säkerhetsställa. Det 

här går att styrka genom korrelationen mellan förtroende och ex ante transaktionskostnader 

som en enad variabel, där korrelationen uppgår till -0,331**. Det här resulterar i ett tillräckligt 

starkt stöd för att kunna acceptera den andra ställda hypotesen. 

																																																								
6  Som nämnts i metoden används en signifikansnivå på 5 % som beslutsgrund för att bekräfta att ett statistiskt 
säkerhetsställt samband föreligger.  
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Hypotes 2: Studien fastställer att förtroende har en negativ korrelation med ex ante 

transaktionskostnader.  

  

För att möjliggöra en undersökning av förtroendes påverkan på sökkostnader togs det fram 

siffror för sökkostnader enskilt. Korrelationen mellan förtroende och sökkostnader uppgick 

till -0,249*, vilket påvisar en negativ korrelation mellan de två variablerna. Förtroende och 

sökkostnaderna är de undersökta variablerna som är svagast negativt korrelerade. Den en-

stjärniga signifikansen påvisar en signifikansnivå på 5 % vilket innebär att korrelationen med 

95 % säkerhet stämmer. Resultatet utgör en tillräckligt stark grund för att acceptera den sista 

hypotesen. 

Hypotes 3: Studien fastställer att förtroende är svagast negativt korrelerad med sök-

kostnader. 

  

FIGUR 4 

Illustration av hypotesprövningen 
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ANALYS 

Utifrån vårt resultat finns det indikationer på att förtroende minskar ex post transaktionskost-

nader och ex ante transaktionskostnader då korrelationen mellan förtroende och de två bero-

ende variablerna till 99 % är statistiskt säkerhetsställt. Det här innebär att i en transaktion med 

högt förtroende råder det med 99 % säkerhet låga ex ante transaktionskostnader och ex post 

transaktionskostnader. Resultatet indikerar dock att sökkostnader är den form av transaktions-

kostnader som är svagast negativt korrelerad med förtroende då den negativa korrelationen 

uppgick till ett värde på -0,249* (se bilaga 3). I jämförelse med de två första hypoteserna lig-

ger signifikansnivån på 95 %. Det här innebär att det med 95 % går att säkerhetsställa att sök-

kostnader är negativt korrelerad med förtroende. 

  

Förtroende och ex post transaktionskostnader 

Den negativa korrelationen mellan förtroende och ex post transaktionskostnader är i enlighet 

med tidigare forskning som visar att förtroende minskar ex post transaktionskostnader. Resul-

tatet stämmer även överens med sambandet som Kramer (2006) fastställer. I enlighet med 

Kramer (2006) innebär ett ökat förtroende även ökad informationsdelning vilket följaktligen 

kan ligga till grund för den negativa korrelationen. Den uppvisade negativa korrelationen 

motsäger dock Dywer och Ohs (1988) resonemang att när aktörer går igenom The Fundamen-

tal Transformation krävs det övervakning av den motsatta parten. Det här innebär att även om 

företag går från att förhandla med många aktörer till att förhandla med ett fåtal, resulterar det 

nödvändigtvis inte i ökade kontrollkostnader. Ytterligare en potentiell förklaring till den nega-

tiva korrelationen är att parterna vid högt förtroende enklare kan hantera eventuella problem 

som uppstår (Dyer & Chu, 2003). Förtroendet bidrar till ett minskat behov att kontrollera sin 

motpart (Chiles & McMackin, 1996) vilket följaktligen kan vara en förklaring till den nega-

tiva korrelationen mellan förtroende och ex post transaktionskostnader. 
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Förtroende och ex ante transaktionskostnader 

Den negativa korrelationen stödjer argumentationerna förda kring hur förtroende överbryggar 

problematiken med kontraktskrivande som Besanko et al. (2013) förespråkar. När det råder 

förtroende mellan parterna och de förväntas leva upp till sina respektive åtaganden kan det 

således leda till att mindre tid och resurser läggs på att skydda sig i upprättandet av kontrak-

ten. Resultatet från vår genomförda studie skiljer sig från Kramers (2006) studie som påvisar 

att korrelationen mellan förtroende och ex ante transaktionskostnader inte är signifikant. Den 

negativa korrelationen som vårt resultat påvisar kan dock förklaras genom Dyer och Chus 

(2003) resonemang att förtroende ökar informationsdelningen. Förtroende kan förklaras över-

brygga informationsasymmetri vilket i sin tur förenklar förhandlingsprocessen. Resonemanget 

stärks ytterligare av March (1988) som menar att förtroende skapar en samarbetsorienterad 

miljö vilket minskar förhandlingskostnaderna.  

 

Förtroende och sökkostnader  

Trots att korrelationen mellan förtroende och sökkostnader antas vara den svagaste kan stu-

dien bevisa att det finns ett signifikant samband mellan variablerna. Då sökkostnader ingår i 

ex ante transaktionskostnader skiljer sig resultatet från den icke signifikanta korrelationen 

som Kramer (2006) påvisar. Att sökkostnaderna minskar vid ökat förtroende går däremot i 

linje med Chiles och McMackin (1996) som menar att rykte och tillförlitlighet för sin motpart 

kan effektivisera sökprocessen avsevärt. En potentiell förklaring till att korrelationen är sva-

gare kan bero på att även om det finns ett högt förtroende för leverantören bör företag lägga 

resurser på sökprocessen. Antagandet går att förklara via resonemangen förda av Johansson 

och Siverbo (2011) samt Dekker (2008) vilka menar att det trots ett högt förtroende finns ett 

intresse att söka efter alternativa leverantörer, vilket kan förklara den svagare negativa korre-

lationen.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Diskussion 

Utifrån vårt resultat och forskares tidigare granskningar av det empiriska underlaget av TCE 

finns det anledning att utmana det teoretiska resonemanget för TCE. En återkommande brist 

är hur sociala aspekter, likt förtroende inte tas i beaktning inom teorin. Vårt resultat stärker 

tidigare forskning som påvisat att förtroende minskar transaktionskostnaderna och blir således 

ett bidrag till forskning som behandlar de sociala aspekternas relevans för TCE. Resultatet 

påvisar att det finns ett värde för företag att fortsätta göra affärer med en partner som man har 

förtroende för alternativt välja en partner där möjligheten att bygga upp ett förtroende finns.   

I litteraturgenomgången fann vi också att forskning kring förtroendes påverkan på 

TCE inte tar hänsyn till företags storlek. Inom vår undersökta bransch med relativt små och få 

aktörer går det att påvisa en korrelation mellan förtroende och transaktionskostnaderna. Re-

sultatet skiljer sig från Kramers (2006) studie vilken utfördes på en större bransch med större 

företag. Vi menar att det finns anledning att tro att mindre företag i större utsträckning är 

präglade av karaktärsdrag förknippade med individer, i jämförelse med större företag. Resul-

tatet från de båda studierna påvisade att förtroende minskar ex post transaktionskostnaderna 

men där det fanns skillnad i korrelationen till ex ante transaktionskostnaderna. Vårt resone-

mang kring företagets storlek skulle följaktligen kunna förklara varför förtroendets korrelation 

med transaktionskostnader är högre i vår studie än i Kramers (2006) studie. Det finns därför 

anledning att tro att storleken på företag samt kontexten som företagen verkar i, är avgörande 

för hur väl teorin går att applicera och i vilken grad sociala aspekter, så som förtroende, på-

verkar transaktionskostnaderna.  

Sammanfattningsvis kan den negativa korrelationen som studien påvisar indikera att 

kostnaden för att använda marknaden kan minska om förtroende existerar. Studiens resultat 

bidrar således med ytterligare empiriskt underlag som stödjer att förtroende bör ingå som en 
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separat variabel inom TCE. Resultatet i kombination med det förda teoretiska resonemanget 

skapar intresse för att det kan föreligga en kausalitet mellan variablerna. Det är dock en svå-

righet i statistiska studier med en tvärsnittsdesign att bekräfta att ett kausalt samband förelig-

ger. För att kunna stärka det kausala sambandet skulle en studie av longitudinell karaktär varit 

lämpligt (Bryman & Bell, 2011). Begränsningar i tid och resurser gör dock att studien av den 

här karaktären inte är möjlig, varför vi rekommenderar ansatsen till vidare forskning.  

  

Förslag till vidare forskning  

Ett sätt att styrka korrelationen skulle likt ovan nämnts vara genom en longitudinell under-

sökningsmetod. En longitudinell undersökning innebär en upprepning av studien vid ett flertal 

olika tidpunkter genom att göra regelbundna uppföljningar av resultatet. I studien skulle upp-

följningen minska kausalitetsproblematiken då sambanden mellan variablerna analyseras på 

ett mer ingående sätt. Studien har även ytterligare potential att utvecklas genom att använda 

en alternativ ansats. Genom att tillämpa en kvalitativ ansats kan studien få en mer djupgående 

förståelse för förtroendets påverkan på ex ante transaktionskostnader och ex post transakt-

ionskostnader. Att basera studien på intervjuer skulle ge möjligheten att stärka de påvisade 

korrelationerna ytterligare, och även identifiera andra alternativa bakomliggande variabler.  

Det hade också varit intressant att testa studiens hypoteser i en annan bransch och ur-

skilja om det går att uppvisa motsvarande korrelation mellan variablerna. Studien utgår i nu-

läget från en bransch som i enlighet med genomförd förstudie och teoretiska utgångspunkt har 

en branschstruktur som kan förklaras av en hög grad av förtroende. För att utveckla studien 

och höja resultatets generaliserbarhet skulle det i nästa steg vara intressant att göra liknande 

tester på en bransch som utgår från andra förutsättningar än de som råder bland mikrobrygge-

rierna. Genom att påvisa korrelationen mellan förtroende och ex ante- och ex post transakt-

ionskostnader i en annan kontext kan styrkan i de uppvisade sambanden beprövas och även 
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stärkas. Vidare hade det också varit intressant att fortsätta forska kring förtroendets påverkan 

på sökkostnaderna och hur det tar sitt uttryck i alternativa branscher, då det saknas omfattande 

forskning på området. Det ger också ett vidare perspektiv till studien och förståelse för om 

korrelationerna beror på branschspecifika förhållanden eller ej. 

 

Slutsats 

Resultatet från undersökningen påvisade att det råder en negativ korrelation mellan den obe-

roende variabeln förtroende och de två beroende variablerna ex post transaktionskostnader 

och ex ante transaktionskostnader inom populationen, svenska mikrobryggerier. Således kan 

vi stärka de två första hypoteserna och dra slutsatsen att förtroende är negativt korrelerad med 

ex post transaktionskostnader samt med ex ante transaktionskostnader. 

I studier som stärker att förtroende är negativt korrelerad med ex ante transaktions-

kostnaderna diskuteras det framförallt hur förtroende påverkar förhandlingskostnaderna. I 

tidigare forskning antyds det dock att sökkostnaderna existerar trots ett högt förtroende. Re-

sultatet från vår studie påvisar att förtroende minskar samtliga transaktionskostnader men 

förtroendet påverkar transaktionskostnaderna i olika utsträckning. Den sista slutsatsen är 

följaktligen att sökkostnader är svagast negativt korrelerad med förtroende. Utifrån studien 

finns det således anledning att anta att förtroende är ett begrepp som påverkar TCE och som 

bör studeras vidare för att säkerhetsställa dess betydelse för teorin. Studiens slutsats innebär i 

praktiken att i relationer präglade av förtroende kommer transaktionskostnaderna vara lägre.  
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BILAGA 1 

Enkät 

Vi är tre studenter från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Vi hade varit väldigt tack-

samma om ni har möjlighet att hjälpa oss med vårt examensarbete. Syftet är att undersöka er 

relation med er leverantör av humle. Ni får naturligtvis ta del av resultatet när vi har färdig-

ställt undersökningen. Svaren hanteras givetvis konfidentiellt och vi kommer inte sprida eller 

redovisa enskilda svar. Våra förhoppningar är att ni kan dra nytta av vårt resultat i framtiden! 

       

- Joakim Olsson, Johanna Hjälm och Linda Österdahl   

   

Om ni har frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på: 070-471 90 81 eller 

eko14los@student.lu.se  

    

Instruktioner för enkäten     

Enkäten innefattar sammanlagt 12 frågor på 2 sidor. Vi vill att ni ska besvara frågorna utifrån 

hur väl er uppfattning överensstämmer med påståendet där 1 motsvarar stämmer inte alls och 

7 motsvarar stämmer helt.    

 

Vi har valt att fokusera på er relation med er humleleverantör. Om ni har flera leverantörer av 

humle önskar vi att ni väljer att besvara frågorna utifrån den leverantör som ni handlar mest 

humle ifrån. Det är av stor betydelse att samtliga frågor besvaras utifrån samma leverantör. 

Det är även viktigt att du som besvarar enkäten är VD alternativt innehar en motsvarande be-

slutsfattande roll.  
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Fråga 1.     

Vi anser att vi kan lita på att vår humleleverantör fullföljer sina åtaganden gentemot oss. 

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 

Fråga 2.  

Vi anser att vår humleleverantör håller sina löften. 

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 

Fråga 3.    

Vi anser att vår humleleverantör är ärlig i förhandlingar med oss. 

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 

Fråga 4. 

Vi anser att vår humleleverantör är uppriktig gentemot oss. 

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 

Fråga 5.     

Vi övervakar vår humleleverantör så att de inte utnyttjar oss. 

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt  

Fråga 6. 

Vi känner oss säkra på att vår humleleverantör inte kommer att utnyttja (dra fördel av) oss.  

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 

Fråga 7. 

Jag spenderar mycket tid och resurser på att söka efter alternativa leverantörer av humle. 

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 

Fråga 8.     

Jag spenderar mycket tid och resurser på att leta efter humle som överensstämmer med det 

pris och den kvalitet som jag önskar.  

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt  

Fråga 9.    

Jag spenderar mycket tid och resurser på att kontrollera att min humleleverantör fullföljer 

avtalet.  

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 
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Fråga 10.    

När jag gör affärer med min humleleverantör använder de sig av många kontrollfunktioner 

som t.ex. klausuler, paragrafer, betalningsvillkor etc.  

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 

Fråga 11.    

Jag spenderar mycket tid och resurser på förhandlingar av avtal, innan jag skriver kontrakt 

med min leverantör av humle.  

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 

Fråga 12.      

Jag spenderar mycket tid och resurser på förhandlingar av avtal, efter det att jag skrivit kon-

trakt med min leverantör av humle.  

Stämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Stämmer helt 

Fråga 13. 

För att analysera vilka som har svarat på enkäten önskar vi att ni anger namnet på ert bryggeri 

eller er mejladress: 

Fråga 14.     

Jag vill ta del av undersökningens resultat på ovanstående mejl: 

Ja       

Nej tack  
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BILAGA 2 

Introduktionsmail  

Hej,   

 

Vi är tre studenter från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Vi hade varit väldigt tack-

samma om ni har möjlighet att hjälpa oss med vårt examensarbete. Syftet är att undersöka er 

relation med er leverantör av humle. Ni får naturligtvis ta del av resultatet när vi har färdig-

ställt undersökningen. Svaren hanteras givetvis konfidentiellt och vi kommer inte sprida eller 

redovisa enskilda svar. Våra förhoppningar är att ni kan dra nytta av vårt resultat i framtiden!  

 

Studien kommer att utgå från de svenska mikrobryggerierna och därför har vi valt att skicka 

ut enkäten till dig i egenskap av VD eller viktig beslutsfattare i ett mikrobryggeri. Enkäten 

följs av 12 frågor och tar max 2 minuter att genomföra!  

 

Stort tack om du vill hjälpa oss!  

  

Med Vänliga Hälsningar,  

  

Joakim Olsson  

Johanna Hjälm  

Linda Österdahl 
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BILAGA 3 

Tabell 1: Medelvärde och standardavvikelse 

 
Variabler N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Förtroende 70 12,00 42,00 32,17 6,57 

Sökkostnader 70 2,00 14,00 5,86 2,94 
Förhandlingskostnader 70 2,00 12,00 4,81 2,67 

Ex ante transaktions-
kostnader 

70 4,00 22,00 10,67 4,83 

Ex post transaktions-
kostnader 

70 2,00 11,00 4,14 2,33 

 N= Antal observationer 

  

Tabell 2: Pearsons Correlation 

Variabler 
 

Förtroende 
 

Ex post  
transaktions-

kostnader 

Ex ante  
transaktions- 

kostnader 

Förhandlings-
kostnader 

 

Sök- 
kostnader 

 

Förtroende 

Pearson Correlation 1 -0,369** -0,331** -0,325** -0,249* 

Sig. (2-tailed)  0,002 0,005 0,006 0,037 

N 70 70 70 70 70 

Sökkostnader 

Pearson Correlation -0,249* 0,597** 0,875** 0,483** 1 

Sig. (2-tailed) 0,037 0,000 0,000 0,000  

N 70 70 70 70 70 

Förhandlings-
kostnader 

Pearson Correlation -0,325** 0,725** 0,846** 1 0,483** 

Sig. (2-tailed) 0,006 0,000 0,000  0,000 

N 70 70 70 70 70 

Ex ante  
transaktions-

kostnader 

Pearson Correlation -0,331** 0,764** 1 0,846** 0,875** 

Sig. (2-tailed) ,005 0,000  0,000 0,000 

N 70 70 70 70 70 

Ex post  
transaktions-

kostnader 

Pearson Correlation -0,369** 1 0,764** 0,725** 0,597** 

Sig. (2-tailed) 0,002  0,000 0,000 0,000 

N 70 70 70 70 70 
N= Antal observationer 

*Signifikansnivå 5 % 

**Signifikansnivå 1 % 
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Tabell 3: Spearman’s Rho 

 

 

 

 

Variabler 
 

Förtroende 
 

Ex post  
transaktions-

kostnader 

Ex ante  
transaktions- 

kostnader 

Förhandlings-
kostnader 

 

Sök- 
kostnader 

 

Förtroende 

Correlation  
Coefficient 

1 -0,411** -0,407** -0,402** -0,296* 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,001 0,013 

N 70 70 70 70 70 

Sökkostnader 

Correlation  
Coefficient 

-0,296* 0,530** 0,870** 0,470** 1 

Sig. (2-tailed) 0,013 0,000 0,000 0,000  

N 70 70 70 70 70 

Förhandlings-
kostnader 

Correlation  
Coefficient 

-0,402** 0,757** 0,829** 1 0,470** 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,000 0,000  0,000 

N 70 70 70 70 70 

Ex ante  
transaktions-

kostnader 

Correlation  
Coefficient 

-0,407** 0,749** 1 0,829** 0,870** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  0,000 0,000 

N 70 70 70 70 70 

Ex post  
transaktions-

kostnader 

Correlation  
Coefficient 

-0,411** 1 0,749** 0,757** 0,530** 

Sig. (2-tailed) 0,000  0,000 0,000 0,000 
N 70 70 70 70 70 

N= Antal observationer 

*Signifikansnivå 5 % 

**Signifikansnivå 1 % 
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Tabell 4: Kendall’s Tau 

 

 

 
 
 

Variabler 
 

Förtroende 
 

Ex post 
transaktions-

kostnader 

Ex ante 
transaktions- 

kostnader 

Förhandlings-
kostnader 

 

Sök- 
kostnader 

 

Förtroende 

Correlation 
Coefficient 

1 -0,308** -0,285** -0,301** -0,214* 

Sig. (2-tailed)  0,001 0,001 0,001 0,015 

N 70 70 70 70 70 

Sökkostnader 

Correlation 
Coefficient 

-0,214* 0,446** 0,742** 0,372** 1 

Sig. (2-tailed) 0,015 0,000 0,000 0,000  

N 70 70 70 70 70 

Förhandlings-
kostnader 

Correlation 
Coefficient 

-0,301** 0,634** 0,697** 1 0,372** 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,000 0,000  0,000 

N 70 70 70 70 70 

Ex ante 
transaktions-

kostnader 

Correlation 
Coefficient 

-0,285** 0,613** 1 0,697** 0,742** 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,000  0,000 0,000 

N 70 70 70 70 70 

Ex post 
transaktions-

kostnader 

Correlation 
Coefficient 

-0,308** 1 0,613** 0,634** 0,446** 

Sig. (2-tailed) 0,001  0,000 0,000 0,000 

N 70 70 70 70 70 
N= Antal observationer 

*Signifikansnivå 5 % 

**Signifikansnivå 1 % 
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BILAGA 4 

Diagram 1: Förtroende och ex post transaktionskostnader  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Diagram 2: Förtroende och ex ante transaktionskostnader  
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Diagram 3: Förtroende och sökkostnader 

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 


