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Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida förtroende påverkar benägenhet att göra 
relationsspecifika investeringar. 

Metod: Studien är av en kvantitativ karaktär. Med en hypotetisk-deduktiv ansats 
genomfördes en tvärsnittsstudie via en enkätundersökning riktad mot svenska 
sockerbetsodlare. Enkäten undersökte främst odlarnas förtroende gentemot deras enda köpare 
Nordic Sugar samt deras benägenhet att göra relationsspecifika investeringar. Därefter 
utfördes statistiska analyser på den insamlade datan med hjälp av SPSS.  

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska utgångspunkten är transaktionskostnadsteori, främst 
med Williamsons (1985) The economic intstitutions of capitalism. Störst fokus läggs på 
relationsspecifika investeringar. Vidare grundas resonemang kring förtroendes påverkan på 
TCE på flera olika studier, bland andra Chiles och McMackin (1996), Cummings och 
Bromiley (1996) och Masters, Miles och Orr (2004).  

Empiri: Eftersom det råder monopol i köpled och monopolistisk konkurrens i leverantörsled 
sker det naturligt flera relationsspecifika investeringar i den svenska sockerbetsbranschen. 
Detta i samband med beroendeförhållandet kopplat till branschstrukturen utgjorde en lämplig 
premiss att genomföra studien på.  

Hypoteser:  1. Det finns en positiv korrelation mellan förtroende och benägenheten att     
    göra investeringar i specialmaskiner.  

2. Det finns en positiv korrelation mellan förtroende och andelen sockerbetor      
    av den totala odlingen. 

Resultat: Utifrån studiens resultat accepterades, med 95% statistisk säkerhet, hypotes ett. 
Den andra hypotesen påvisade dock inte en statistisk säkerställd korrelation. 

  



ABSTRACT 

Titel: Trust in Dependence 
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Purpose: The purpose of this study is to examine whether trust affects the tendency to invest 
in relation specific assets.   

Methodology: The study is quantitative study with a hypothetical-deductive approach 
completed through a cross-sectional survey-design. The survey is targeted towards swedish 
growers of sugar beets, and measures their trust towards their only buyer, Nordic Sugar, as 
well as their tendency to carry out relation specific investments. Statistical analyses has been 
performed on the data using the computer program SPSS. 

Theoretical perspectives: The study is based in transaction cost economics, most prominent 
with Williamsons (1985) The economic intstitutions of capitalism. Most emphasis is put on 
relation specific investments. For research related to the effect trust have on transaction costs 
multiple studies are used, amongst them Chiles and McMackin (1996), Cummings and 
Bromiley (1996) and Masters, Miles and Orr (2004).  

Empirical foundation: Since the swedish sugar beet industry is characterized by a buyer in a 
monopoly position and sellers under competition, relation specific investments naturally 
exist. This asymmetric dependency connected to the specific industry makes it a suitable 
subject to study.  

Hypothesis:  1. There is a positive correlation between trust and tendency to invest in  
    specialized machines.  
2. There is a positive correlation between trust and proportion of beets related  
    to the total growing of crops.  

Results: The study shows with a 95% statistical significance that hypothesis 1 can be 
accepted. Hypothesis 2 could not be accepted or neither denied with significance.  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INTRODUKTION 

Med sin artikel Nature of the Firm lade Coase (1937) grunden för transaktionskostnadsteorin 

(TCE) som har kommit att bli en grundsten inom ämnet Strategic Management. Teorin gör 

anspråk på att förklara ett företags sätt att organisera sig i fråga om att vertikalt integrera 

funktioner alternativt använda sig av marknaden. Resonemanget bygger på uppfattningen om 

att det finns så kallade transaktionskostnader kopplade till att använda marknaden vilket gör 

att vertikal integration i vissa fall är att föredra för att optimera kostnader. Williamson (1979) 

formaliserade teorin genom att tydligare definiera de faktorer han menar ger upphov till och 

bestämmer graden av transaktionskostnader. Denna argumentation har fått stor 

genomslagskraft men också lett till viss kritik. De faktorer han lyfter fram är (1) graden av 

relationsspecifika investeringar, (2) frekvensen av transaktioner och (3) graden av osäkerhet i 

relationen. Det som ligger till grund för dessa faktorer är beteendeantagandet om att 

människan till sin natur kommer att agera opportunistiskt samt är offer för bunden rationalitet 

(Williamson, 1981). 

Baserat på tidigare nämnda bet ! eendeantaganden lyfter Williamson (1985) 1

förekomsten av relationsspecifika investeringar som den främsta faktorn till 

transaktionskostnader. Begreppet definieras som investeringar vars värde är väsentligt högre 

inom en relation än det nästkommande alternativet varpå behovet av skydd mot 

opportunistiskt beteende hos motparten blir en betydande kostnad (Klein, Crawford & 

Alchain, 1978).  

  Williamsons (1979, 1985) beskrivning av de tre faktorerna har emellertid i senare 

forskning kritiserats för att lägga alltför stor vikt vid grundantagandet om opportunism. 
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Chiles och McMackin (1996) argumenterar för att även förtroende bör tas upp som 

bidragande faktor i beskrivningen av transaktionskostnader. Denna ansats styrks av Bromiley 

och Cummings (1995) som menar att förekomsten av förtroende sänker nivån av 

transaktionskostnader i motsats till tidigare faktorer. Genom vidare forskning skapade 

Cummings och Bromiley (1996) Organisational Trust Inventory (OTI) där de adderar till 

teorin genom att utveckla ett specialanpassat ramverk för hur förtroende inom och mellan 

organisationer kan mätas, kopplat till TCE. De bygger ramverket utifrån definitionen av 

förtroende som tron om att en part (1) håller sina åtaganden, (2) förhandlar ärligt och (3) inte 

utnyttjar den andra parten om tillfälle uppstår. 

  I motsats till den argumentation som Chiles och McMackin (1996) samt Cummings 

och Bromiley (1996) för om att förtroendet minskar transaktionskostnader har dock Masters, 

Miles och Orr (2004) lyft ståndpunkten att förtroende också kan öka transaktionskostnader. 

De menar precis som Chiles och McMackin (1996) att mindre tid läggs på arbete att 

förebygga opportunism men menar istället att detta i sig ger upphov till ökad risk för just 

sådant beteende. 

  Det råder således meningsskiljaktigheter kring vilken påverkan förtroende har på 

transaktionskostnader. Det handlar alltså både om huruvida Williamsons (1985) definition är 

tillräcklig för att beskriva detta förhållande under alla omständigheter och om huruvida den 

eventuella fjärde faktorn, förtroende, påverkar förekomsten av transaktionskostnader.  

För att kunna undersöka hur de teoretiska argumentationerna förhåller sig till varandra 

är det nödvändigt att studera en situation där dessa faktorer förekommer och kan mätas. Detta 

är fallet i den svenska sockerbetsbranschen som har en säregen struktur. I dagsläget finns det 

1489 odlare i Sverige men bara en köpare, Nordic Sugar, med Sveriges enda sockerbruk i 

Örtofta (Betodlarna, 2017). Utifrån Klein, Crawford och Alchains (1978) definition för en 
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relationsspecifik investering har vi inom de speciella marknadsförhållandena identifierat två 

(2) olika typer av investeringar som uppfyller dessa kriterier:  

  (1) Den första är relationsspecifika investeringen som sker när en odlare investerar i 

specialmaskiner avsedda för sockerbetsodling. Exempel på maskiner kan vara såmaskin, 

radrensare och betupptagare. Alternativkostnaden för den här typen av specialmaskiner är 

hög då de inte kan användas till andra grödor och alternativet som kvarstår är att sälja dem till 

andra betodlare för ett lägre pris. Dessa förutsättningar skapar alltså en kvasiränta  som ger 1

utrymme för eventuell opportunism när investeringen väl är gjord (Klein, Crawford & 

Alchain 1978). 

(2) Den andra typen av investering sker när en odlare väljer att så sockerbetor på sina 

åkrar. Det sker då en fundamental transformation, vilket betyder att odlaren efter valet av 

sådd gröda går från att potentiellt kunna förhandla med flera köpare till att i det här fallet 

endast kunna förhandla med en enskild aktör. De flesta andra grödor har flera potentiella 

köpare men sockerbetsbranschen skiljer sig alltså i den aspekten. Antalet potentiella köpare 

begränsas även av det faktum att sälja sockerbetorna utomlands blir olönsamt i och med 

priset för betor i relation till transportkostnaden. Enligt A. Lindkvist (Personlig 

kommunikation, 2017-04-25), generalsekreterare för Betodlarnas riksorganisation, har 

transportkostnaden varit en starkt bidragande orsak till att sockerbetsodlingen centraliserats 

till Skåne i närheten av sockerbruket. Det uppstår alltså även här en kvasiränta efter beslut av 

gröda fattats och då inga kontrakt i praktiken är fullständiga finns det därmed risk för 

opportunism som kan leda till hold-up problem (Besanko, Dranove, Shanley & Shaefer, 

2013). 

 Kvasiränta definieras enligt Klein, Crawford & Alchain 1978 som den betalning till en 1

produktionsfaktor utöver vad som krävs för att den inte ska användas till sitt näst bästa alternativ.
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Med detta som bakgrund ämnar vår studie undersöka förtroendets påverkan på  

benägenheten att göra relationsspecifika investeringar i en branschstruktur som inte präglas 

av lika ömsesidighet i beroendet. Tidigare har relationsspecifika investeringar ansetts vara 

den främsta faktorn till transaktionskostnader (Williamson, 1985) men det antagandet skulle 

kunna ifrågasättas om förtroende i sin tur faktiskt visar sig ha en påverkan på graden av 

relationsspecifika investeringar. Det finns således ett möjligt teoretiskt problem relaterat till 

tvetydigheten gällande förtroendets påverkan på transaktionskostnader. Det teoretiskt möjliga 

problemet tar sig alltså form i att tidigare TCE redogörelse för hur de tre 

huvudkomponenterna; osäkerhet, frekvens och relationsspecifika investeringar leder till 

transaktionskostnader inte är tillräckliga. Detta teoretiska problem kan även komma att ta sig 

uttryck i praktiken då branschen kan lida av potentiella effektivitetsförluster, i form av att det 

exempelvis görs för få relationsspecifika investeringar eller att resurser allokeras felaktigt. 

Detta sammantaget har resulterat i studiens syfte: Att undersöka huruvida förtroende 

påverkar benägenhet att göra relationsspecifika investeringar. 
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TEORI OCH HYPOTESER 

Transaktionskostnadsteorin 

Grunden för det erkända teoriområdet om transaktionskostnader, ofta kallat TCE 

(Transaction Cost Economies), lades av Coase (1937) i sin artikel Nature of the Firm. 

Artikeln ger en ny nyans till Adam Smiths (1776) vedertagna princip om prismekanismen 

“the invisible hand” vilken förklarar att en väl fungerande marknad i sin struktur automatiskt 

anpassar sig till förändringar. Enligt samma princip är marknaden alltså det effektivaste sättet 

att organisera resurser och produktion på. Coase (1937) ifrågasätter dessa antaganden genom 

att studera valen företag gör mellan att själva organisera eller använda sig av marknaden för 

att tillskaffa sig det som behövs. I sin artikel menar han att det måste finnas kostnader 

förknippade med att använda sig av marknaden som förklarar varför inte alla företag 

använder sig av marknaden om den är mest effektiv. Coase (1937) benämner dessa kostnader 

som transaktionskostnader och argumenterar med detta som bakgrund för varför företag trots 

marknadens existens väljer att organisera internt, och därmed kostnadseffektivisera.  

Williamson (1979) utvecklade Coases (1937) teori genom att specificera tre 

huvudsakliga faktorer vilka bestämmer graden av transaktionskostnader. De tre faktorerna 

definieras som osäkerhet, frekvens och graden av relationsspecifika tillgångar. Williamson 

(1981) förtydligar bakgrunden till de tre faktorerna genom att dessutom definiera två 

antaganden för människors beteendemönster. Dessa är att människor är (1) bundet rationella 

och (2) opportunistiska. (1) Bundet rationella är de i den mening att de inte ex ante  har 2

möjlighet att förutse samtliga framtida scenarier utifrån den tillgängliga informationen. Av 

 Ex ante - Latinsk term som betyder “före en händelse” (Besanko et al. 2013).2
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denna anledning går det inte att i kontrakt eller liknande specificera åtaganden för samtliga 

tänkbara händelser som kan tänkas inträffa ex post . Detta lämnar kontrakt inkompletta. 3

Vidare konstaterar Williamson (1981) att inkompletta kontrakt inte vore något bekymmer om 

inte människor haft en tendens att utnyttja de potentiella bristerna i dessa. Antagandet att 

människor är (2) opportunistiska innebär att de, om tillfälle finns, kommer att agera för att ge 

sin egen part största möjliga vinning även om det innebära att överenskomna frångås. Här 

poängterar Williamson (1981) även det faktum att dessa antaganden inte vore problematiska 

om det vore så att förhållandet för kontraktering ex ante vore detsamma som kontraktering ex 

post. Utifrån detta sammanfattar Williamson (1985) transaktionskostnader genom att 

definiera dem som kostnader kopplade till tid och resurser att förhandla, skriva och 

upprätthålla kontrakt. Även kostnader kopplade till de fall då företag eller individer genom 

opportunistiskt beteende väljer att utnyttja inkompletta kontrakt innefattas i detta (Williamson 

1985).   

Som allmän kritik mot TCE-forskningen menar Shelanski och Klein (1995) att 

majoriteten av de empiriska studierna som utgör grunden för transaktionskostnadsteori främst 

bygger på ekonometriska och historiska metoder. Generellt handlar det om kvalitativa 

fallstudier, kvantitativa fallstudier och ekonometrisk tvärsnittsanalys. Shelanski och Klein 

(1995) hävdar att anledningen till varför huvudparten av TCE-studierna bygger på fallstudier 

beror på att begreppen studierna ämnar undersöka – osäkerhet, tillgångsspecificitet och 

frekvens – är svåra att mäta företag och branscher emellan. Dessa tre områdens förekomst 

och vikt estimeras genom intervjuer eller enkätundersökningar. Estimeringen ger således 

upphov till förekomsten av icke konsekventa resultat då måtten baseras på respondentens 

 Ex post - Latinsk term som betyder “efter en händelse” (Besanko et al. 2013).3

!  6



individuella ranking. Detta gör det svårt att på ett korrekt sätt jämföra resultaten industrier 

och företag emellan (Shelanski & Klein, 1995).  

Relationsspecifika tillgångar 

Williamson (1985) lyfter fram relationsspecifika tillgångar som den främsta faktorn till 

uppkomsten av transaktionskostnader och därmed valet mellan vertikal integrering och att 

använda sig av marknaden. En relationsspecifik tillgång härstammar från en relationsspecifik 

investering, vilken definieras som en investering i en tillgång som är knuten till en specifik 

relation. Tillgången kan därför inte användas i något annat syfte utan att värdet av den blir 

lägre (Klein, Crawford & Alchain, 1978). I praktiken innebär detta att en säljare av en vara 

har svårt att använda tillgången för annat än det som var avsett för den specifika köparen och 

på så sätt blir säljaren/leverantören låst i ett ojämlikt beroendeförhållande. Denna 

inlåsningsproblematik kan även existera i motsatt förhållande då en köpare av en vara eller 

tjänst kan behöva göra relationsspecifika investeringar för att kunna genomföra transaktionen 

och därmed låser sig till en specifik säljare (Williamson 1981). I rapporten studeras 

emellertid det förstnämnda förhållandet. Det finns fyra huvudsakliga typer av 

relationsspecifika tillgångar: platsspecificitet, fysisk specificitet, dedikerad specificitet och 

mänsklig specificitet (Besanko, et al. 2013). En platsspecifik tillgång är en tillgång vars värde 

beror av platsen den är placerad för att optimera transport eller lagerkostnader. Det kan till 

exempel handla om viss produktionsutrustning som placerats nära kundens fabrik. Fysisk 

specificitet syftar till tillgångens fysiska attribut som är direkt anpassade till en transaktion, 

likaså dedikerad specificitet med skillnaden att tillgången då även är direkt kopplad till en 

specifik kund, vilket är fallet i den svenska sockerbetsbranschen. Här är det ofta tal om till 

exempel en speciell maskin som enbart kan producera en produkt som en specifik kund har 
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nytta av. Mänsklig specificitet syftar till mänsklig kompetens vars nytta är mer värdefull i en 

särskild relation än utanför den (Besanko et al., 2013). När företag tvingas göra dessa typer 

av investeringar menar Williamson (1985) att upplåsningseffekten och färre alternativ leder 

till att man går från ett större antal förhandlingar till färre, något han kallar för den 

fundamentala transformationen. 

  För att beskriva problematiken kring beroendeförhållandet som omger 

relationsspecifika investeringar och tillgångar myntade Klein, Crawford och Alchain (1978) 

begreppet kvasiränta. Innebörden av begreppet är det värde i en investering som är specifikt 

kopplat till en relation. Enklare uttryckt är det skillnaden i vinst mellan det bästa och det näst 

bästa alternativet på marknaden. En stor kvasiränta betyder alltså att tillgången är särskilt 

specifikt värdefullt i samband med en speciell relation och därmed är beroendet av relationen 

stort (Klein, Crawford & Alchain 1978). Vid ett sådant tillfälle finns det incitament för den 

andra parten att agera opportunistiskt genom omförhandling av priset eller andra villkor för 

att appropriera en större del av det skapade värdet i transaktionen. Denna problematik kallas 

för hold-up problem och syftar på det faktum att den överlägsna parten i förhållandet kan 

hota med att inte leverera eller köpa av parten som gjort den relationsspecifika investeringen 

om den inte får ett bättre pris eller liknande (Besanko et al., 2013). För att motverka denna 

situation menar Klein, Crawford och Alchain (1978) att det krävs mer omfattande 

kontraktsskrivning i form av kontrollklausuler etc. som begränsar förändringar. De menar 

vidare att detta även leder till ett behov av att kontrollera vad som händer på marknaden, 

vilket ger upphov till transaktionskostnader i form av kontrollkostnader. Den mer omfattande 

kontraktsskrivningen ger även i sig upphov till ökade transaktionskostnader i form av 

förhandlingskostnader då förhandlingsprocessen tenderar att dra ut på tid och innebära 

ytterligare resurser (Besanko et al., 2013). Sammanfattningsvis menar existerande TCE-
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forskning att högre grad av relationsspecifika tillgångar ger upphov till potentiellt högre 

transaktionskostnader vilket stärker incitamenten för företag att vertikalt integrera istället för 

att använda sig av marknaden (Besanko et al., 2013; Klein, Crawford & Alchain, 1978; 

Williamson, 1985). 

Osäkerhet 

TCE förklarar osäkerhet som en drivkraft till vertikal integration där målet är att eliminera 

transaktionskostnader relaterade till marknaden. Osäkerheten är här tydligt sammanlänkad 

med beteendeantagandet kring opportunism och bunden rationalitet i marknadstransaktioner 

vilket gör att den vertikala integrationen blir en försäkring mot denna osäkerhet (Williamson, 

1985). Williamson (1985) presenterar olika definitioner av osäkerhet och hänvisar däribland 

till Hayeks (1945) utgångspunkt att problem kring ekonomisk organisering härstammar från 

just beteendeosäkerhet. Denna definition menar Williamson (1985) sedermera är en 

avgränsning av de olika betydelserna av osäkerhet till osäkerhet i strategisk mening. I linje 

med Hayek (1945) är detta alltså även enligt Williamson just beteendeosäkerhet. Slater och 

Spencer (2000) kritiserar Williamsons (1985) förklaring för att inte vara tillräckligt tydligt 

definierad. De menar att definitionen är alltför beroende av de tidigare nämnda 

beteendeantagandena. Slater och Spencer (2000) menar att faktorn enbart används för att 

beskriva följderna av dess existens och att dess själva definition ej konkretiseras tillräckligt 

för att kunna bära den vikt som teorin ger begreppet. Vidare kritiserar Shelanski och Klein 

(1995) tidigare studier inom transaktionskostnadsteori då forskarna menar att det råder skilda 

meningar och ibland en viss förvirring angående begreppet osäkerhet inom TCE. Delar av 

tidigare forskning tenderar nämligen att se osäkerhet på marknaden som en enskild variabel, 

alltså utan att ta graden av tillgångsspecificitet i beaktande. Transaktionskostnadsteori 
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förutspår inte att osäkerhet som enskild faktor leder till exempelvis vertikal integrering. 

Istället bör osäkerhet inom transaktionskostnadsteori ses som en variabel som hänger ihop 

med tillgångsspecificitet (Shelanski & Klein, 1995).  

Förtroende  

Williamson (1975) grundantagande angående företags opportunistiska agerande och hur detta 

påverkar transaktionskostnader har emellertid stött på en del kritik av forskare som hävdar att 

Williamsons (1975) modell är ofullständig. Exempelvis Chiles och McMackin (1996) hävdar 

att förtroendeaspekten också bör tas i beaktande när transaktionskostnadsteori studeras. 

Chiles och McMackin (1996) argumenterar för att förtroende ska tas upp som en enskild 

variabel vid tillämpningen av teorin. Forskarna presenterar olika definitioner för begreppet 

förtroende. Den definitionen som tycks vara mest tillämpad är: förväntningen om att 

handelspartnern inte kommer att agera opportunistiskt, även om sådant (opportunistiskt) 

agerande kan ge kortsiktiga fördelar och det finns en ovisshet om de långsiktiga förmånerna 

(Chiles & McMackin, 1996 se Bradach & Eccles, 1989; Frank, 1993; Orbell, Dawes, & 

Schwartz-Shea, 1994). Chiles och McMackin (1996) menar att transaktionskostnader minskar 

till följd av ett etablerat eller växande förtroende och pekar främst ut återkommande 

transaktioner och långvariga relationer som faktorer för minskningen. De förklarar att 

förtroende till stor del försäkrar parterna om att opportunistiskt beteende inte kommer att 

förekomma, och att det därmed minskar behovet att aktivt söka efter sekundära alternativ för 

att inte enbart vara beroende av en part.  Dyer och Chu (2000) bygger vidare på 

resonemanget om minskade transaktionskostnader både ex ante och ex post förhandling. De 

lyfter fram förtroendet som ett motiv för att inte i samma utsträckning behöva lägga tid och 

resurser på att kontrollera så att den motstående parten håller sina antaganden. De menar även 
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att ett resultat av ökat förtroende är att mindre tid och färre resurser behöver allokeras till att 

diskutera problem som dyker upp ex post. 

De byggstenar som Chiles och McMackin (1996) grundar sitt resonemang om 

faktorer för minskade transaktionskostnader som följd av förtroende, utgår huvudsakligen 

från tre skilda perspektiv. Det första bygger på sociala normer och uppfattningen om att 

gemensamma föreställningar om hur man bör agera och liknande skapar förtroende. Dessa 

kan uppstå inom till exempel en bransch eller marknad som något som till viss grad kan 

liknas vid praxis. Det andra perspektivet bygger på personlig kontakt och relationer mellan 

specifika individer hos parterna som interagerar. Här menar Chiles och McMackin (1996) att 

starka personliga relationer kan stärka förtroendet mellan två aktörer i en 

marknadstransaktion. Det tredje perspektivet utgår i grunden från ett spelteoretiskt 

resonemang där de existerande aktörerna utvärderar sina alternativ och väljer att agera utefter 

de potentiella utfall som kan tänkas inträffa. Den ömsesidiga vetskapen om aktörernas 

potentiella utfall kan då skapa förtroende mellan parterna (Chiles & McMackin, 1996). 

Bromiley och Cummings (1995) argumenterar likt Chiles och McMackin (1996) för 

att förtroende bör ses som en separat variabel till transaktionskostnader då de menar att det 

starkt bidrar till att sänka dessa. De tar fasta på detta resonemang i det tillägg de gör till TCE-

teorin utifrån definitioner av förtroende: Cummings och Bromiley (1996) bygger kring en 

definition av förtroende som tron om att parten (1) håller sina åtaganden, (2) förhandlar ärligt 

och (3) inte utnyttjar den andra parten om tillfälle uppstår. De utvecklade härigenom sitt 

ramverk Organizational Trust Inventory (OTI) i syfte att i enlighet med definitionen mäta 

graden av förtroende för att kunna utvärdera det i relation till transaktionskostnader.   

Masters et al. (2004) lyfter dock ett motsatt perspektiv till Bromileys och Cummings 

(1995) samt Chiles och McMackins (1996) argumentation om att transaktionskostnader 
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minskas av ökat förtroende. De menar likt tidigare forskning att förtroendet minskar det 

upplevda behovet av försäkrande åtgärder mot opportunism men slutsatsen de drar är att 

vetskapen om detta ändå ökar risken för att sådant beteende faktiskt inträffar. Därmed får 

förtroendet motsatt effekt för förekomsten av transaktionskostnader kopplade till 

opportunism.  

Hypotes 

För att sammanfatta de teoretiska resonemang som har förts, råder det alltså en tvetydighet 

om hur förtroende påverkar transaktionskostnader och uppkomsten till dessa. Bland annat 

menar Chiles och McMackin (1996) att förtroende borde få större utrymme som en motvikt 

till transaktionskostnader i jämförelse med vad Williamson (1985) ger utrymme för. 

Samtidigt menar Master et al. (2005) att förtroende istället kan öka transaktionskostnader. I 

sockerbetsbranschen har vi sett tendenser på att relationsspecifika investeringar existerar trots 

ett beroendeförhållande med en köpare i monopolställning som borde motverka detta enligt 

devisen om inkompletta kontrakt. Vi ämnar därför undersöka huruvida förtroende påverkar 

benägenheten att göra relationsspecifika investeringar bland betodlare och därmed på ett 

övergripande plan kartlägga denna relation. Vi har valt att fokusera på relationsspecifika 

investeringar och därmed valt att inte fokusera på de två andra faktorerna, frekvens och 

osäkerhet, som Williamson (1979) tar upp. Detta motiveras med att relationsspecifika 

investeringar beskrivs enligt Williamson (1985) som den främsta faktorn samt att de övriga 

två faktorerna inte på samma sätt går att identifiera inom ramen för studien. Därför är det 

alltså relevant att testa om det föreligger något samband mellan förtroende och benägenheten 

att göra relationsspecifika investeringar. De två olika typerna av relationsspecifika 

investeringar som förekommer i detta fall är, som tidigare nämnt, (1) investeringar i 
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specialmaskiner samt (2) valet av sockerbetor framför andra grödor. Utifrån ovan förda 

resonemang formulerades följande två hypoteser:   

Hypotes 1: Det finns en positiv korrelation mellan förtroende och benägenheten att göra 

investeringar i specialmaskiner.  

Hypotes 2: Det finns en positiv korrelation mellan förtroende och andelen sockerbetor av 

den totala odlingen. 

Figur 1 - Hypoteser 
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METOD 

Tillvägagångssätt  

Arbetet med denna studie inleddes med en omfattande litteraturgenomgång inom 

transaktionskostnadsteori. Detta gjordes för att skapa oss en grundlig förståelse samt hitta 

potentiella fördjupningsområden att studera närmare. Vi fann ett vidare intresse i att fokusera 

på de bakomliggande faktorerna till transaktionskostnader och genom efterforskningar 

påträffade vi en del meningsskiljaktigheter och diskussion kring förtroendets roll inom teorin 

(Chiles & McMackin, 1996; Dyer & Chu, 2000; Masters et al., 2004). Med detta som 

utgångspunkt diskuterades huruvida förtroende kan påverka transaktionskostnader och i 

synnerhet hur sambandet mellan förtroende och Williamsons (1979) vedertagna faktorer; 

relationsspecifika investeringar, osäkerhet och frekvens ser ut. Vi fann att sambandet mellan 

förtroende och relationsspecifika investeringar, den enligt Williamson (1985) starkaste 

faktorn, var intressant att granska närmare. Genom att studera förtroendets påverkan på 

benägenheten att göra relationsspecifika investeringar, hade vi funnit en tämligen outforskad 

infallsvinkel i förhållande till tidigare forskning vilket ledde fram till studiens syfte. Denna 

teoretiska utgångspunkt ledde oss därefter till att hitta en bransch där det gjordes 

relationsspecifika investeringar för att studera sambandet och formulera två hypoteser. 

Forskningsdesign  

Kvantitativ studie 

Genom att pröva två hypoteser ämnar rapporten undersöka korrelationen mellan förtroende 

och benägenheten att göra relationsspecifika investeringar. Det handlar alltså om särskilda, 
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kvantifierbara samband. Med detta som utgångspunkt fann vi det lämpligt att utföra en studie 

med kvantitativ metod, då kvantitativa metoder passar studier där data är just kvantifierbar 

och statistiskt analyserbar (Bryman & Bell, 2015). Valet motiveras således av det faktum att 

studien genom flera separata undersökningar ämnar besvara syftet. Alternativet till den 

kvantitativa metoden vore att istället tillämpa en kvalitativ metod genom att exempelvis 

grundligt undersöka ett fallföretag, men eftersom syftet samt hypoteserna är av generell 

karaktär bedömdes den kvantitativa metoden mer passande.  

Hypotetisk-deduktiv ansats 

Då en kvantitativ studie genomförs inom samhällsvetenskaplig forskning struktureras arbetet 

ofta utefter en konfirmativ dataanalys, det vill säga hypotesprövning. Rapportens resultat 

grundar sig också i detta fall på hypotesprövning; därför har en hypotetisk-deduktiv ansats 

valts. Den hypotetisk-deduktiva ansatsen lämpar sig för rapporten då syftet är att genom 

empirisk undersökning pröva en hypotes, mer specifikt - pröva sambandet mellan en 

orsaksvariabel och en effektvariabel (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Tvärsnittsstudie 

Utifrån ovan presenterade studietyp och ansats går det även att konstatera att rapporten 

designades utifrån en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie innefattar flera olika observationer 

gjorda vid en specifik tidpunkt, i syfte att samla kvantifierbar data kopplat till två eller flera 

variabler för att kunna undersöka och upptäcka samband (Bryman & Bell, 2015). En 

tvärsnittsstudie är ofta jämgod med en surveydesign som exempelvis inbegriper 

enkätundersökningar, vilket rapportens empiriska underlag bygger på (Bryman & Bell, 2011). 
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Variabler  

Studien bygger på mätning av tre variabler: Förtroende, Benägenhet att investera i 

specialmaskiner och Andel sockerbetor av total odling. Nedan beskrivs de tre variablerna och 

den operationalisering vi valde att göra för att på ett korrekt sätt kunna mäta variablerna och 

utifrån dem testa våra hypoteser.  

Förtroende 

Vi har valt att använda definitionen av förtroende som Chiles och McMackin (1996) 

presenterat: förväntningen om att handelspartnern inte kommer att agera opportunistiskt, även 

om sådant (opportunistiskt) agerande kan ge kortsiktiga fördelar och det finns en ovisshet om 

de långsiktiga förmånerna (Chiles & McMackin, 1996 se Bradach & Eccles, 1989; Frank, 

1993; Orbell, Dawes, & Schwartz-Shea, 1994). Inom TCE råder viss tvetydighet angående 

hur förtroende de facto bör mätas men för vår studie lämpade sig Cummings och Bromiley 

(1996) tämligen konkreta ramverk “Organizational Trust Inventory” (OTI) som en relevant 

utgångspunkt. OTI mäter genom en sjugradig skala förtroende baserat på (1) hur parten håller 

sina åtaganden, (2) om denne är ärlig i förhandlingar och (3) till vilken grad parten undviker 

utnyttjande beteende. Vår enkät tar sin utgångspunkt i detta ramverk men modifierades i viss 

mån för att passa vår specifika situation. 

Benägenhet att investera i specialmaskiner 

Som tidigare beskrivits delas benägenheten att göra relationsspecifika investeringar upp i två 

separata variabler som ställs i relation till förtroende i studiens två hypoteser. Benägenheten 

att investera i specialmaskiner är en av dessa vilken uppfyller kriterierna för att vara en 

relationsspecifik investering. Specialmaskiner för betodling blir en investering vars 
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användningsområde och därmed värde blir kraftigt beroende av just betodling. Om 

affärsrelationen mellan odlaren och Nordic Sugar av någon anledning avslutas står odlaren 

med dyra maskiner vars värde är marginellt, bortsett från det eventuella restvärde som kan 

tänkas finnas. Detta ligger i linje med den definition som Williamson (1981) och även 

Besanko et al. (2013) gör av relationsspecifika investeringar med fokus på att investeringens 

värde är avsevärt mycket högre inom en relation än utanför den. För att mäta denna variabel 

gavs odlarna i en fråga fyra alternativ av vilka två visar deras benägenhet att göra framtida 

investeringar i specialmaskiner. De andra två existerar för att kartlägga nuvarande innehav av 

specialmaskiner, för att kunna bekräfta om det de facto förekommer någon betydande mängd 

specialmaskiner i branschen.  

Andel sockerbetor av total odling 

Den andra identifierade typen av relationsspecifika investeringar är en mer branschspecifik 

sådan där valet att investera specifikt i sockerbetor som gröda står i fokus. Vid studiens 

tidpunkt såddes stora delar av årets sockerbetor vilket betyder att valet av sockerbetor som 

gröda nyligen gjorts. För att mäta vilken benägenhet odlarna har för att göra 

relationsspecifika investeringar i valet av gröda bad vi därför odlarna uppge hur stor andel av 

deras totala odling som vigs åt sockerbetor. Även denna variabel bygger på definitionen av 

relationsspecifika investeringar som Williamson (1981) och Besanko et al. (2013) gör genom 

att beskriva det som en investering i en tillgång vars värde är väsentligt större inom en 

relation än utanför den. I detta fall syftar det på valet att odla sockerbetor istället för andra 

grödor då investeringen i det som krävs för sockerbetsodling genom den branschstruktur där 

enbart en köpare existerar per definition blir en relationsspecifik tillgång. En viktig aspekt för 

att kunna operationalisera variabeln Andel sockerbetor av total odling till benägenheten att 
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göra relationsspecifika investeringar är att lönsamhetskalkylen bör te sig snarlik mellan de 

flesta odlare. Operationaliseringen blir möjlig att göra då priset förhandlas centralt av 

Betodlarnas riksorganisation och att Nordic Sugar står för transportkostnaden, för de odlingar 

som ligger inom 80km från Örtofta sockerbruk.   

Forskningsinstrument 

Vår studie syftar till att fastslå sambandet mellan förtroende och benägenheten att göra 

relationsspecifika investeringar. I undersökningar som ämnar fastställa just samband är det 

särskilt viktigt att minimering av missuppfattningar görs (Bryman & Bell, 2015). Därför 

valde vi en forskningsdesign med enkätundersökningar. Detta minskar nämligen risken för att 

forskarna missuppfattar respondenterna, och därefter drar felaktiga slutsatser. Värt att 

poängtera är dock att missuppfattningar ändå kan förekomma. Dock handlar kritiken om att 

respondenterna misstolkar begrepp som en studie ämnar undersöka (Bryman & Bell, 2015). 

Med hänsyn till risken att respondenterna kunde misstolka begreppen medverkade 

Betodlarnas generalsekreterare vid framställningen av enkäten, för att underbygga 

respondenternas förståelse. Denna medverkan innebar praktisk expertis och ledde till att 

inkorrekta branschspecifika frågor kunde undvikas vilket därmed ökade tydligheten. Vidare 

möjliggjorde även formatet på det anskaffade dataunderlaget tillämpningen av den valda 

forskningsdesignen.  

Vi var tydliga med att alla svar var anonyma för att respondenterna skulle känna sig 

trygga och därmed svara ärligt. Detta är också något som Bryman och Bell (2015) 

understryker vikten av. Vidare intygades även att det enda som skulle publiceras var det 

sammanslagna resultatet. Inga individuella svar skulle alltså att redovisas, vare sig för 

Betodlarnas riksorganisation, Nordic Sugar eller andra intressenter.  
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De tre inledande frågorna var allmänna och handlade om odlarnas erfarenhet i 

branschen, odlingens geografiska placering och hur stor andel av de brukade åkrarna som var 

tillägnade sockerbetor. Därefter följde sex flervalsfrågor i syfte att mäta odlarnas förtroende 

för Nordic Sugar. Vid utformandet av flervalsfrågorna hade vi Cummings och Bromileys 

(1996) ramverk, “Organizational Trust Inventory” (OTI) som utgångspunkt. Det är ett 

ramverk med frågor specifikt formulerade för att mäta förtroende. Vi valde att utgå från detta 

eftersom vår studie ämnar undersöka förtroendet mellan odlare och Nordic Sugar. 

Användandet av OTI-ramverket motiveras med det faktum att det är ett beprövat ramverk för 

att mäta förtroende, något som stärker tillförlitligheten i resultaten. Dock innebar valet av 

bransch och dess speciella struktur en begränsning då avtal förhandlas centralt av Betodlarnas 

riksorganisation och Nordic Sugar. Det gjorde det problematiskt att mäta förtroende ur den 

tredje aspekten i OTI-ramverket, Ärlighet i förhandlingar, och försvagar därmed studiens 

teoretiska tillförlitlighet. Flervalsfrågorna följde en likertskala vilket används som 

forskningsinstrument då attityden hos respondenter ska undersökas och då svaren ges genom 

att ange till vilken grad de håller med ett visst påstående (Bryman 2008). De sex frågorna 

besvarades alltså genom att våra respondenter fyllde i hur väl ett påstående överensstämde 

med deras uppfattning utifrån en sjugradig skala, mellan “stämmer helt” och “stämmer inte 

alls”. Frågorna varierades mellan påståenden av positiv respektive negativ karaktär för att 

kunna säkerställa att respondenten svarade konsekvent. På samma vis följde, efter de sex 

förtroendefrågorna, två frågor för att göra studien anpassningsbar för andra eventuella 

forskningsinriktningar. Då vi inte fann att dessa kunde ge något bidrag till studien valde vi 

emellertid att inte lägga någon vikt vid dessa i resultat och analys. Enkäten avslutades med 

tre frågor angående odlarnas nuvarande situation, vid tidpunkten då de besvarade frågorna, 

och deras syn på framtiden gällande andel sockerbetor, viljan att göra investeringar i 
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specialmaskiner samt en fråga av mer öppen karaktär. I den öppna frågan fick respondenterna 

ange vilka faktorer de såg som avgörande för valet av andel sockerbetor i odlingen. Denna 

fråga ställdes för att vi skulle kunna kartlägga och ta ställning till andra variabler som kunde 

påverka undersökningens resultat.  

Urval  

Val av bransch 

För att kunna undersöka de valda variablerna, i linje med studiens syfte, krävdes en bransch 

där det förekom relationsspecifika investeringar. Med detta som utgångspunkt ansågs 

sockerbetsbranschen utgöra en lämplig premiss att utföra studien på. Detta beror på 

branschens säregna struktur, där det råder monopolistisk konkurrens i leverantörsled och 

monopol i inköpsled. Det gjorde i sin tur att vi kunde identifiera två olika typer av 

relationsspecifika investeringar. Vidare fick vi god kontakt med riksorganisationens 

generalsekreterare Anders Lindkvist, vilket var en viktig resurs för studiens praktiska 

genomförbarhet.  

Den säregna branschstrukturen medför emellertid begränsningar gällande studiens 

generaliserbarhet. Förutsättningarna för den undersökta branschen kan  nämligen skilja sig 

från många andra branscher med annorlunda strukturer.  

Val av respondenter 

Då studien ämnade undersöka sockerbetsbranschen i Sverige bestod den totala populationen 

av antalet betodlare i landet, vilket år 2017 var 1489 stycken. Utifrån populationen och 

antalet variabler vi undersöker i studien uppskattade vi, i linje med Wilson VanVoorhis och 

Morgans (2007) tumregel, att 50 svar skulle krävas för att nå en statistisk kraft. Vi bedömde 
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det som rimligt att nå en svarsfrekvens på cirka 30 % varför vi behövde skicka ut 

enkätundersökningen till drygt 150 odlare. Vid valet av respondenter vände vi oss till Anders 

Lindkvist, vår kontaktperson hos Betodlarnas riksorganisation. På grund av Sveriges 

personuppgiftslag kunde de inte dela med sig av något register innehållande aktiva betodlare. 

Vad som däremot var möjligt var att nå ut till de 157 största betodlarna, givet att utskicket 

gick via riksorganisationen. Vi gjorde således en avvägning av vad som var önskvärt och 

praktiskt genomförbart, i enlighet med Lundahl och Skärvad (1999), och bestämde oss för att 

basera studien på detta empiriska underlag.  

Vidare var det önskvärt att respondenternas förhållanden skulle vara så lika som 

möjligt för att bättre kunna visa på förtroendets påverkan. Med detta i åtanke valde vi att 

endast fokusera på de betodlare som ligger inom 80 km från Örtofta sockerbruk. Detta 

innebar, som tidigare nämnt, att Nordic Sugar enligt kontrakt står för transporten. Den stora 

majoriteten betodlare, år 2017, låg inom detta geografiska avstånd vilket innebar att endast ett 

fåtal av respondenterna skulle behöva bortses från. Vi gjorde bedömningen att det var av 

större vikt att studiens resultat baserades på respondenter med så snarlika förhållanden som 

möjligt på bekostnad av att vissa svar behövde strykas.   

Datainsamling 

Studiens enkätundersökning skickades per post ut via riksorganisationen Betodlarna till det 

bestämda urvalet av 157 odlare. Valet att posta ut enkäten berodde på att adresserna var den 

enda kontaktinformationen som Betodlarnas riksorganisation hade tillgång till för 

respondenterna. För att underlätta för respondenterna att svara fanns möjligheten att göra det 

vi en länk till ett webbformulär, genom att e-posta en bild på eller posta en ifylld enkät. Vi 

valde att tillhandahålla flera olika svarsalternativ för att minska bortfallet och öka 
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svarsfrekvensen. En nackdel med att låta respondenterna svara per post och e-post var att 

vissa svar blev ofullständigt ifyllda och fick därmed uteslutas från resultatet. Vidare, för att 

öka svarsfrekvensen, hade en påminnelse varit fördelaktig men givet de praktiska skälen med 

postkommunikation som bekostats av Betodlarna kunde detta inte genomföras. 

Enkätundersökningen gav totalt 69 svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 44 %. 

Efter rensning av två ofullständiga svar samt fem svar som låg utanför det avgränsade 

geografiska området kunde studiens resultat baseras på 62 analyserbara svar. 

Figur 2 - Datainsamling 

Dataanalys 

För att analysera insamlad data och därefter kunna avgöra om en hypotes bör förkastas eller 

accepteras, utfördes korrelationstester för varje relevant variabel. Det finns en rad olika 

metoder för att beräkna korrelationen. Två av de vanligaste korrelationstesterna är Spearman 

Rho-rangkorrelation och Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient (Bryman & Bell, 

2015).  

Korrelationskoefficienten inom ett Pearsons-test är en fastställd utsträckning på det 

linjära samband som finns mellan två variabler. Det finns två extremvärden, -1 och +1 där det 

förstnämnda värdet är en perfekt negativ korrelation och det sistnämnda är en perfekt positiv 

korrelation (Bryman & Bell 2015). Spearman Rho-rangkorrelationstest används för att 
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beskriva huruvida variablernas förhållande är monotont istället linjärt. Ett monotont samband 

visar hur variablerna ökar, eller minskar, i samma riktning men i olika styrkor. Spearman Rho 

beskriver således ett slags specialfall av en Pearson-korrelation. En perfekt Spearman Rho-

rangkorrelation är, likt korrelationskoefficienten för ett Pearsons-test, antingen -1 eller +1. 

Detta innebär att sambandet är antingen perfekt negativt korrelerade eller perfekt positivt 

korrelerade (Bryman & Bell 2015). Pearsons korrelationstest ansågs vara det bäst lämpade 

korrelationstestet för variablerna. Detta berodde på att de sex frågorna relaterat till 

respondenternas förtroende för Nordic Sugar, som besvarades utifrån en likertskala, 

summerades till intervaller. Att göra om svaren till intervaller motiveras med att likertskalor 

enligt Traylor (1983) ofta genererar samma resultat som andra intervallskalor. Då vi ställt 

frågor både på ett positivt och negativt vis hade vi inför summeringen vänt på skalan för de 

negativt ställda frågorna. Varje respondents svar fick således ett värde som var inom 

intervallen 6-42, där 6 motsvarade det lägsta möjliga förtroendet och 42 det högsta möjliga 

förtroendet. Utifrån det givna dataunderlaget utgjorde Pearsons korrelationstest ett passande 

analysverktyg. Vi genomförde emellertid även ett Spearman Rho-test vilket gav ett likvärdigt 

resultat i jämförelse med Pearson-testet (se bilaga 1). 

Vidare genomförde vi även ett Kolmogorov-Smirnov-test för att undersöka om 

variablerna var normalfördelade (Nationalencyklopedin, 2017) samt ett Cronbachs Alpha-test 

för att göra en reliabilitetsanalys för svaren relaterade till förtroende (Bryman & Bell, 2015). 

Intern validitet 

Vid bedömning av studiens interna validitet, för att se om resultat och slutsats de facto kan 

besvara studiens syfte, bör man ta i beaktande att det är en kvanitativ studie och att den 

därmed har lägre intern validitet än en motsvarande kvalitativ studie hade haft. Detta beror 
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delvis på den begreppskomplexitet som existerar. Komplexiteten gör det svårare att 

operationalisera nödvändiga begrepp vilket kan leda till tolkningssvårigheter (Bryman och 

Bell 2011). Vi vill emellertid lyfta fram det noggranna arbete som föregått enkäten i syfte att 

på bästa möjliga vis operationalisera undersökningen baserat på teori. Som tidigare nämnts 

har Cummings och Bromileys (1996) OTI-ramverk använts som grund för att kartlägga 

förtroendet och vi menar att det grundliga förberedelsearbetet i viss mån kan stärka den 

interna validiteten. Att vi däremot inte kunde använda oss av hela ramverket sänker den dock 

något. Att den interna validiteten är låg bekräftas ytterligare av det faktum att vi använde oss 

av en tvärsnittsstudie, vilket per definition gör det svårt att nå hög intern validitet. Detta beror 

på att kausalitet som ämnades undersökas är svår att visa i alltför stor omfattning. En 

tvärsnittsstudie kan visa tecken på samband mellan variabler men att urskilja vad som är 

orsak och vad som är verkan är svårt (Bryman & Bell, 2011). Intuitivt är kausaliteten 

förståelig men det går till exempel inte att fullständigt konstatera att det är graden av 

förtroende som ligger till grund för valet att investera i nya specialmaskiner och inte tvärtom. 

För att kunna uppnå detta hade en experimentell ansats varit nödvändig (Bryman & Bell, 

2015) men på grund av tid och resurser samt studiens natur har detta inte gått att genomföra. 

Vidare kritik som kan föras gentemot vår metod är att det är svårt att genom en studie helt 

utesluta andra variablers påverkan på resultatet. I en komplex värld är det många variabler 

som påverkar hur saker förhåller sig till varandra vilket gör att det trots signifikant 

korrelation alltid finns en risk att icke undersökta variabler får stor påverkan. Detta är något 

vi hade i åtanke när vi analyserade resultatet och drog slutsatser utifrån det. 
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Extern validitet 

Studiens generaliserbarhet och därmed möjlighet att applicera dess slutsatser på flera 

områden stärks av det faktum att vi utfört en kvantitativ studie istället för liknande kvalitativ 

sådan. Detta beror till stor del på ett större urval av undersökta fall. Då grundförutsättningen 

för generaliserbarhet innebär att urvalet ska kunna representera den ursprungliga 

populationen används därför ofta ett slumpmässigt urval för att stärka den externa validiteten 

(Bryman och Bell 2011). Detta är något vi med anledning av praktiska begränsningar hade 

svårt att genomföra. Istället baserades, som vi beskriver i urvalsavsnittet, vår undersökning på 

de 157 största producenterna av sockerbetor. Vidare var det även 88 respondenter som valde 

att inte besvara enkäten. Dessa aspekter kan ha påverkat resultatet. Om vårt icke 

slumpmässiga urval medfört att bara en viss grupp odlare med en särskild uppfattning kunnat 

delta, eller att bortfallet gjort att uppfattningen hos de som aktivt valde att delta i 

undersökningen inte är representativ för populationen, kan resultatet vara missvisande. Den 

här risken sänker validiteten. Ser vi emellertid till de som svarat på enkäten och hur länge de 

varit i sockerbetsbranschen, något som hade kunnat påverka deras förtroende, har vi en jämn 

fördelning mellan respondenterna. Vi testade även om det fanns någon signifikant korrelation 

mellan förtroende och hur länge de varit i branschen vilket inte visade sig finnas (se bilaga 2). 

Vidare gjorde det icke slumpmässiga urvalet och bortfallet det extra viktigt att vi fick in svar 

med både med högt förtroende och de med lågt förtroende samt att de i sin helhet är 

normalfördelade. Resultatet av Kolmogorov-Smirnov-testet visade att svaren för variablerna 

Förtroende och Andel sockerbetor av total odling var normalfördelade (se bilaga 3). Detta 

underbygger i sin tur tillförlitligheten av vår studie då svar erhölls från respondenter med 

såväl högt förtroende som lågt. Resultatet har alltså inte snedvridits på grund av att det 

exempelvis endast var odlare med högt förtroende som svarat. Vidare fanns det även odlare 
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som planerar att göra investeringar i specialmaskiner och de som inte planerar att göra det. 

Detta styrker studiens externa validitet. För variabeln Benägenhet att göra relationsspecifika 

investeringar var det inte möjligt att få normalfördelade svar då den bara innefattade två 

alternativ. Däremot kunde vi se att medelvärdet (se tabell 1) låg nära mitten vilket vittnade 

om att fördelningen av svar var jämn.  

Reliabilitet 

För att validiteten av studien ska kunna vara hög krävs det att reliabiliteten är hög. Detta 

innebär att inga slumpmässiga faktorer påverkar resultatet felaktigt (Lundahl & Skärvad 

1999). En känd risk med enkätstudier är respondenternas tendens att vara partiska eller 

värderingsstyrda i hur de svarar vilket ofta kan leda till en överdrivet positiv inställning till 

frågorna. Detta riskerar att ge studien ett snedvridet resultat vilket inte är önskvärt (Bryman 

& Bell 2015). För att undgå denna problematik varierades frågeställningarna så att vissa 

uppfattades mer positivt formulerade och andra mer negativt formulerade. Då vi baserade 

frågor relaterade till förtroende på Cummings och Bromileys (1996) OTI-ramverk och 

därmed ställde ett flertal frågor på ett och samma tema, kunde vi också utföra Cronbach 

Alpha-test för att utvärdera den intern reliabiliteten. Alpha-koefficienten uppmättes till 0,75. 

Bryman och Bell (2015) lyfter tumregeln att värden över 0,8 anses bekräfta hög intern 

reliabilitet något vi inte uppfyllde. Däremot påpekar de även det faktum att mycket forskning 

även accepterar värden över 0,7 vilket visar att vår interna reliabilitet kan anses godtagbar. 

För övriga frågor i enkäten använde inte vi oss på samma sätt av vedertagna ansatser 

för formulering av frågorna och vi har på grund av deras utformning inte heller kunnat testa 

reliabiliteten genom exempelvis ett Cronbach Alpha-test. Därmed kan vi inte i samma 

utsträckning fastslå reliabiliteten. I syfte att stärka svarens reliabilitet har vi som tidigare 
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nämnt dock lagt stor vikt vid förarbetet med att operationalisera frågorna. Vi har även haft 

vägledning från Betodlarnas generalsekreterare för att minska risken för feltolkningar.  

För att säkerställa att det vi mäter är stabilt över tid och att svaren inte fluktuerar hade 

det i enlighet med Bryman och Bell (2015) varit fördelaktigt att skicka ut 

enkätundersökningen vid två tillfällen. Enkäten skickades ut i samband med att odlarna sådde 

för 2017, men för att höja reliabiliteten hade man kunnat genomföra ett andra utskick efter 

odlarna skördat och ska fatta beslut inför 2018. Det här har dessvärre inte varit praktiskt 

genomförbart på grund av tids- och resursskäl. Ett andra alternativ hade varit att skicka ut två 

enkäter med en kortare tid emellan. Men då Bryman och Bell (2015) argumenterar för 

problematiken med att skicka ut två enkäter för tätt inpå varandra, då det odlarna svarat i den 

första påverkar hur de svarar i den andra vilket kan leda till en felaktigt hög korrelation, har 

vi valt bort det alternativet också.  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RESULTAT 

Utav de 157 utskickade enkäterna erhöll vi 69 svar vilket ger en svarsfrekvens på 44 %. Efter 

rensning av ofullständiga svar och de som inte låg inom det geografiskt begränsade området 

ger det en analyserbar grund om 62 respondenter. Vår operationalisering av svaren bygger på 

en summering av värdena som sedan korrelationstestas. Frågorna relaterade till förtroende 

har operationaliserats kopplat till de två dimensionerna Hålla åtagande och Undviker 

utnyttjande där svaren består av ett värde på likertskalan (1-7). Detta ger en summa av 

vardera dimension med minimipoäng på 3 och en maximipoäng om 21. Sammanslaget blir 

den totala förtroendesumman därmed mellan 6 och 42 poäng. Andelen sockerbetor i odlingen 

anges mellan 0-100 % vilket angivits av odlarna själva. För att mäta benägenheten att göra 

fortsatta investeringar i maskiner har vi operationaliserat svaren genom att sätta värdet 1 för 

de som inte har planer på att göra framtida investeringar eller uppdatera nuvarande och 2 för 

de som har det.  

 Som går att utläsa ur Tabell 1 resulterade undersökningen i ett medelvärde på 30,8 för 

odlarnas förtroende, med en standardavvikelse från resultatet på 5,73. Det går även att 

urskilja att dimensionen om Hålla åtaganden har ett högre medelvärde på 17,7 än 

dimensionen om Undviker utnyttjande med ett medelvärde på 13,1. De två dimensionernas 

respektive standardavvikelse uppgår till 2,64 för Hålla åtaganden och 3,90 för Undviker 

utnyttjande. Variabeln Andel sockerbetor av total odling har ett medelvärde på 16,5 % och en 

standardavvikelse på 5,06. Den tredje variabeln, Benägenheten att investera i 

specialmaskiner, uppnår ett medelvärde på 1,4 och en standardavvikelse på 0,49. 
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Tabell 1 - Medelvärde och standardavvikelse  

  

Hypotesprövning 

För att bestämma om våra hypoteser ska accepteras eller förkastas har, som motiverats i 

metodavsnittet, ett Pearsons produktmomentkorrelationskoefficienttest genomförts. Utifrån 

testets resultat går det dels att utläsa hur korrelationen mellan de olika variablerna ser ut (det 

vill säga positiv eller negativ), dels om korrelationen är signifikant. Den första hypotesen som 

prövas är: 

  

Hypotes 1: Det finns en positiv korrelation mellan förtroende och benägenheten att göra 

investeringar i specialmaskiner. 

Förtroendets påverkan på odlarnas benägenhet att genomföra relationsspecifika investeringar 

undersöks genom att studera där förtroendedimensionen skär kolumnen Benägenhet att göra 

relationsspecifika investeringar. För att hypotesen ska kunna accepteras måste 

korrelationskoefficienten (𝛒) vara positiv. Därför utformades följande hypotesprövning: 
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         H0= 𝛒 =0 (inget samband kan urskiljas) 

         H1= 𝛒 >0 (positivt samband kan urskiljas) 

Utifrån korrelationstestet går det att urskilja ett positivt samband mellan förtroende och 

benägenheten att göra investeringar i specialmaskiner då 𝛒 har ett värde som uppgår till 

0,258. Nästa steg i dataanalysen är att undersöka till vilken nivå sambandet går att statistiskt 

säkerställa. Detta görs genom att studera signifikansnivån. I detta fall har sambandet en 

signifikansnivå som är 0,043 vilket i sin tur innebär att H0 kan förkastas med 95 % statistisk 

säkerhet, det vill säga att risken att H0 är sann men ändå förkastas är 5 %, vilket anses vara 

acceptabelt. Därmed acceptera H1: det finns en positiv korrelation mellan förtroende och 

benägenheten att göra investeringar i specialmaskiner. 

Hypotes 2: Det finns en positiv korrelation mellan förtroende och andelen sockerbetor av 

den totala odlingen. 

Den andra hypotesen prövas på samma sätt som den första hypotesen. Det första steget är 

således att utföra ett Pearsons korrelationstest med hänsyn till de relevanta variablerna: 

Förtroende och Andel sockerbetor av den totala odlingen. Därefter utformades följande 

hypotesprövning: 

         H0= 𝛒 =0 (inget samband kan urskiljas) 

         H1= 𝛒 >0 (positivt samband kan urskiljas) 

Korrelationskoefficienten för sambandet mellan Förtroende och Andel sockerbetor av den 

totala odlingen är 0,164, vilket detta påvisar ett positivt samband. Däremot uppnår 

korrelationen inte en tillräcklig signifikansnivå för att nollhypotesen ska förkastas då 
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signifikansen är 80,7 %. Undersökningen visar alltså inte ett resultat med nöjaktiga 

indikationer för att den andra hypotesen ska kunna accepteras.  

Tabell 2 - Pearson korrelationstest  

Figur 3 - Hypotesprövning 
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ANALYS OCH DISKUSSION 

Benägenhet att göra investeringar i specialmaskiner i förhållande till förtroende  

Studien visar att det med 95 % statistisk säkerhet finns en positiv korrelation mellan 

förtroende och benägenheten att göra investeringar i specialmaskiner bland sockerbetsodlare i 

Sverige. Det här bekräftar den första hypotesen och innebär i den studerade branschen att de 

odlare med högt förtroende för Nordic Sugar är mer benägna att göra investeringar i 

specialmaskiner som endast kan användas för sockerbetsodling. Det här ligger i linje med 

Chiles och McMackins (1996) argumentation att förtroende bör tas i beaktning när man 

studerar transaktionskostnader. Chiles och McMackins (1996) visar också att sociala normer 

inom exempelvis en bransch kan ge upphov till förtroende, något som kan förklara varför det 

existerar förtroende i branschen. 

 Klein, Crawford & Alchain (1978) menar att det finns en risk med att göra 

relationsspecifika investeringar då de ger upphov till en möjlighet för den motstående parten 

att agera opportunistiskt vilket kan leda till hold-up problem. De hävdar även att många 

företag lägger ner stora resurser på kontraktsskrivning för att motverka detta, dock 

argumenterar Williamsson (1981) för att inga kontrakt kan vara kompletta i och med att 

människan bland annat är bundet rationell och att risken för opportunism därför inte helt går 

att avtala bort. Risken för hold-up problem leder enligt Besanko et al (2013) till att företag 

tenderar att undvika den här typen av investeringar. Med detta som bakgrund skulle 

resursallokering i syfte att förbättra förtroendet mellan två parter eventuellt kunna fungera 

som ett verktyg för att möjliggöra fler relationsspecifika investeringar och därigenom öka 

effektiviteten. Detta påvisas då studien pekar mot att förtroende korrelerar med benägenheten 

att göra den här typen av investeringar. Masters et al. (2004) menar dock att ökat förtroende 
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kan leda till mindre resursallokering till försäkrande åtgärder och därigenom öppna upp för 

opportunism. Vi menar därför inte på att resursallokering till förtroendebyggande ska göras 

som ett substitut till kontraktsskrivning utan snarare som ett komplement.  

Som tidigare nämnt styrker vårt resultat till viss del Chiles och McMackins (1996) 

studie om att förtroende är viktigt inom TCE. Till skillnad från Chiles och McMackins (1996)  

som menar att förtroende bör stå som en fjärde faktor, bredvid relationsspecifika 

investeringar, frekvens och osäkerhet som Williamsson (1979) lyfter fram, har vi dock genom 

vår undersökning istället styrkt tecknen på att förtroende bör tas upp som en bakomliggande 

faktor till relationsspecifika investeringar. 

Resultatet från vår undersökning ger också en möjlighet att i viss mån ifrågasätta 

Williamsons (1985) tes om att relationsspecifika investeringar är den främsta faktorn till 

uppkomsten av transaktionskostnader. Detta då den givna korrelationen visar ett samband 

mellan förtroendet och viljan att göra relationsspecifika investeringar. Även om inte 

kausaliteten går att säkerställa ger detta samband indikationer på att graden av 

relationsspecifika investeringar potentiellt kan vara beroende av graden av förtroende. Detta 

stärks av Chiles och McMackins (1996) och Bromiley och Cummings (1995) resonemang om 

förtroendets påverkan på opportunism då vi menar på att dessa även är tillämpbart på denna 

studies situation vilket stärker det kausala sambandet. Detta är alltså något som ifrågasätter 

om Williamsons (1985) prioritering, med relationsspecifika investeringar som viktigaste 

faktor, och därmed upplägg för studier av TCE de facto är gångbar i den studerade branschen. 

Detta grundar sig i resonemanget om att det icke ter sig logiskt att den främsta faktorn i 

grunden är beroende av en annan faktor, förtroende, som enligt vissa anses bör få en mer 

framstående position inom TCE (Chiles & McMackins, 1996; Bromiley & Cummings, 1995). 

Däremot finns det som tidigare nämnts dock även tidigare forskning som går emot Chiles och 
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McMackins (1996) och Bromiley och Cummings (1995) resonemang. Masters et al. (2004) 

menar istället på att ökat förtroende kan öka risken för opportunism vilket minskar vår 

möjlighet att dra kausala slutsatser. Med bakgrund i den teoretiska argumentationen vill vi 

belysa att kausalitetstvetydigheten och därmed den lägre interna validiteten samt studiens 

omfattning gör att vi väljer att inte definitivt hävda de belysta bristerna i Williamsons (1985) 

argumentation. Istället nöjer vi oss med att belysa att det finns indikationer som drar i den 

riktningen. 

Då variabeln förtroende har beräknats utifrån två olika aspekter är det viktigt att ta 

ställning till eventuella skillnader hos dessa och bidragen det ger till resultatet. Vid analys av 

resultatet givet hur de två aspekterna korrelerar då de står själva mot Benägenheten att göra 

investeringar i specialmaskiner vilket går att se i Tabell 2 kan vi konstatera vissa betydande 

skillnader. Undviker utnyttjande är den första aspekten och mäter man korrelationen med 

endast den kan vi se att det finns en signifikant positiv korrelation, med en säkerhet på 95 %, 

till benägenheten att göra investeringar i specialmaskiner. Betodlare som litar på att Nordic 

Sugar inte kommer utnyttja dem om de får tillfälle är därmed signifikant mer benägna att 

investera i specialmaskiner. Hålla åtagande är den andra aspekten som går att ställa i relation 

till benägenheten att investera i specialmaskiner men här återfinns inte en signifikant 

korrelation. Därmed kan vi inte med säkerhet påvisa att den andra aspektens korrelation är ett 

faktum. Vad detta betyder för studien är att den signifikanta korrelation som förtroendet visar 

med benägenheten att göra investeringar i specialmaskiner bygger på ett starkt samband 

mellan den första aspekten Undviker utnyttjande och ett svagare sådant för den andra 

aspekten Hålla åtaganden. Det här gör att resultatet blir mindre analyserbart för att dra 

generella slutsatser. Avslutningsvis är dock det indexerade sammanvägda förtroendet just en 

sammanvägning av de två aspekterna. Vi menar därför att detta gör att resultatet för 
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förtroende fortfarande är tillförlitligt trots skillnaderna mellan de två aspekter som utgör 

förtroendet.  

Andel sockerbetor i förhållande till förtroende 

Hypotes två, huruvida det finns en positiv korrelation mellan förtroende och hur stor andel av 

ens åkermark man odlar sockerbetor på, visade en svagare korrelation. Studien kunde dock 

varken bekräfta eller förkasta nollhypotesen då någon statistisk signifikans inte uppnåddes. 

En svagare och inte signifikant korrelation kan tyckas tala i motsats till resultatet för den 

första hypotesen för att förtroende inte är en så starkt påverkande faktor vid studier kring 

TCE. Det faktum att vi inte, utifrån rapportens resultat, kunde säkerställa en positiv 

korrelation för den andra hypotesen skulle kunna tolkas som att det går emot Chiles och 

McMackins argumentation för förtroendets påverkan. I nästa led skulle detta på så vis i viss 

mån kunna stärka Williamsons (1985) ståndpunkt kring relationsspecifika investeringars 

avgörande påverkan på transaktionskostnader. Däremot kan vi med anledning av den svaga 

signifikansnivån som bekant inte heller bekräfta eller förkasta nollhypotesen vilket gör att 

inga definitiva slutsatser kopplade till teori givet denna hypotes bör dras. Att inga större 

slutsatser bör dras av den andra hypotesen bekräftas ytterligare av att vi funnit faktorer som 

vi menar sannolikt kan ha påverkat resultatet och gjort det svårt att mäta förtroendets 

påverkan för variabeln. Framförallt var det en faktor som uppdagades i den öppna fråga som 

fanns med i enkätundersökningen. Här anger 69 % att variabeln växtföljd har en viktig 

påverkan på deras beslut kring hur stor andel man odlar sockerbetor (se bilaga 4). 

Växtföljden har visat sig vara en oväntat stark faktor och denna hade vi inte heller kunnat 

isolera från resultatet. För att kunna mäta förtroendet är det viktigt att ingen annan faktor som 

skiljer sig mellan olika odlare varit för stark, vilket varit fallet i denna undersökning med 
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växtföljden och sannolikt en anledning till varför vi inte kunde visa något gällande den andra 

hypotesen. Även andra vanligt förekommande faktorer har framkommit i resultatet vilka 

också sannolikt sänker den korrelation vi ville testa i hypotesen. Med anledning av detta 

menar vi att resultatet rörande hypotes två inte bör tolkas som att det varken styrker eller 

motsäger tidigare forskning eller studiens första hypotes.  

 Som ovan nämnt bör alltså hypotes två inte ligga till grund för några slutsatser. Det 

som studien dock kan visa är att en av de två identifierade relationsspecifika investeringarna 

som sker i branschen korrelerar positivt med förtroende. Det faktum att vi endast kunde 

acceptera en hypotes sänker således styrkan för de slutsatser som kan dras gällande 

relationsspecifika investeringar som helhet. Vi menar emellertid att det faktum att det finns en 

korrelation mellan den ena typen av relationsspecifika investeringar och förtroende ändå till 

viss grad visar att det föreligger ett samband mellan helhetsbegreppet och förtroende.  
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SLUTSATS OCH BIDRAG 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida förtroende påverkar benägenhet att göra 

relationsspecifika investeringar genom att testa de två hypoteserna. Baserat på en 

enkätundersökning vars resultat därefter analyserats utifrån ett TCE-perspektiv presenteras 

nedan studiens två främsta teoretiska slutsatser och där efter en tredje slutsats av praktisk 

branschspecifik karaktär. 

1. Föreliggande studie av sockerbetsbranschen i Sverige visar att existerande TCE inte 

komplett förmår förklara förekomsten av relationsspecifika investeringar utan pekar 

på att förtroende har en påverkan. Förtroende bör beaktas och sannolikt ges större vikt 

inom TCE-forskning i syfte att på ett mer heltäckande vis förklara uppkomsten av 

transaktionskostnader. 

2. Inom etablerad TCE lyfts relationsspecifika specifika investeringar fram som den 

viktigaste faktorn som förklarar transaktionskostnader. Den påvisade korrelationen i 

branschen gör däremot att förtroende bör ses som en bakomliggande faktor till 

benägenheten att göra relationsspecifika investeringar. Detta innebär i sin tur att det 

finns tecken på att Williamsons (1985) argumentation för relationsspecifika 

investeringars centrala roll kan ifrågasättas. 

3. Som ensam köpare i en bransch med konkurrensutsatta säljare är det viktigt att bygga 

förtroende som komplement till andra försäkrande åtgärder för att gynna tillkomsten 

av relationsspecifika investeringar hos säljarna och därmed branschens långsiktiga 

utveckling.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Det finns olika tillvägagångssätt för att vidare underbygga rapportens resultat om den 

positiva korrelationen mellan förtroende och benägenheten att göra relationsspecifika 

investeringar i maskiner. Inledningsvis hade det varit intressant att genomföra en kvalitativ 

studie med djupgående intervjuer inom samma bransch. Detta kan göras i syfte att 

underbygga det kausala sambandet då den kvantitativa ansatsen i rapporten sänker den 

interna validiteten.  Vidare hade generaliserbarheten av vår studie kunnat styrkas genom att 

en liknande studie görs på en annan bransch med samma typ av struktur. Ytterligare en 

intressant ingång för att styrka sambanden och kartlägga hur parterna inom denna bransch 

förhåller sig till varandra i enlighet med teori hade varit att studera de odlare som nyligen 

lämnat odling av sockerbetor bakom sig. Det kan finns skäl att misstänka att svaren de skulle 

ge vid intervjuer eller enkätfrågor till viss del kan skilja sig mellan de som fortfarande odlar, 

vilket skulle kunna ge en fördjupad nyans till studien.  

För att möta diskussionen kring vilka effekter det fått för studien att det inte varit 

möjligt att utgå från det fullständiga OTI-ramverket, uppmanar vi till vidare forskning inom 

en bransch där detta är tillämpbart fullt ut.  

Avslutningsvis har vi, likt Chiles och McMackin (1996), under studiens gång vid ett 

flertal tillfällen reflekterat över förtroenderelaterade TCE-frågors likheter med spelteori. Vi 

menar att det hade varit intressant att även applicera ett sådant perspektiv på denna säregna 

bransch i syfte att förklara beslutsfattande mellan olika parter. Huruvida och till vilken grad 

man väljer att försäkra sig mot opportunistiskt beteende kan möjligtvis förklaras ytterligare 

utifrån detta perspektiv och därigenom leda till forskningsbidrag i framtiden.  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BILAGOR 

Bilaga 1 

Spearman’s rho korrelationstest 

Enligt testet finns det en signifikant positiv korrelation mellan Förtroende och Benägenheten 

att investera i specialmaskiner. Det går även att utläsa en svagare positiv korrelation mellan 

Förtroende och Andel sockerbetor av total odling men denna är inte signifikant. 
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Bilaga 2  

Pearsons korrelationstest mellan förtroende och hur många år odlaren varit i branschen 

Tabellen visar att det finns en svag korrelation mellan Förtroende och Antal år i branschen, 

utan signifikans.  

!  44



Bilaga 3 

Normalfördelningstabell Kolmogorov-Smirnov 

Ur tabellen ovan kan utläsas att i kolumnen benämnd Signifikans har Förtroende och Andel 

sockerbetor av total odling värden på 0,2 respektive 0,073 vilka båda överstiger gränsvärdet 

på 0,05 vilket vittnar om att svaren är normalfördelade. Variabeln Benägenhet att investera i 

specialmaskiner har ett värde på 0,0 eftersom det enbart fanns två svarsalternativ vilket gör 

en normalfördelning omöjlig.  

!  45



Bilaga 4 

Visuell representation av de tre faktorer som var vanligast förekommande som avgörande 

faktorer vid valet att odla sockerbetor 

!  

Figuren visar de faktorer som fler än 10 % av respondenterna angett som viktig faktor till 

deras beslut om hur mycket sockerbetor de odlar. 76 % av respondenterna har angett att 

lönsamhet är en viktig faktor, 69 % har svarat att växtföljden är viktig och 27 % har uppgett 

att arbetsfördelningen varit en viktig faktor.  
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Bilaga 5 

Enkätundersökning 

Enkätundersökning - Betodling Sverige 

Nedan följer 3 inledande frågor om dig som sockerbetsodlare 

1. Hur många år har ni odlat sockerbetor?  
1-5 6-10 11-20 21-30 31+ 

2. Hur stor andel av din totala odling består av sockerbetor?  
Ange uppskattat svar i procent. Svar _____ % 

3. Ligger din odling inom 80 km från Örtofta sockerbruk?  
(vilket gör att Nordic Sugar står för transportkostnaden) 
Svar: Ja - Nej 

Nedan följer 8 påståenden som du ska besvara utifrån hur väl din uppfattning 
överensstämmer med påståendet. Välj endast ett alternativ per fråga. 

4. Jag litar på att Nordic Sugar håller sina åtaganden.  
Stämmer inte 1-2-3-4-5-6-7 Stämmer helt 

5. Jag känner mig säker på att Nordic Sugar inte utnyttjar mig som sockerbetsodlare. 
Stämmer inte 1-2-3-4-5-6-7 Stämmer helt 

6. Jag anser att Nordic Sugar använder sin position för att få en fördel genom att tumma 
på överenskommelser. 
Stämmer inte 1-2-3-4-5-6-7 Stämmer helt 

7. Nordic Sugar har tidigare hållt sina åtaganden mot mig. 
 Stämmer inte 1-2-3-4-5-6-7 Stämmer helt 

8. Jag anser att Nordic Sugar är uppriktiga gentemot mig. 
 Stämmer inte 1-2-3-4-5-6-7 Stämmer helt 

9. Jag misstänker att Nordic Sugar skulle utnyttja mig för egen vinning om de fick 
chansen. 

 Stämmer inte 1-2-3-4-5-6-7 Stämmer helt 
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10. Jag läser noga in mig på varje nytt kontrakt för att se till så att jag inte blir lurad. 
 Stämmer inte 1-2-3-4-5-6-7 Stämmer helt 

11. Jag oroar mig för att Örtofta sockerbruk kommer att lägga ned i framtiden.  
 Stämmer inte 1-2-3-4-5-6-7 Stämmer helt 

Nedan följer 3 avslutande frågor om din situation idag och syn på framtiden. 

12. Vilka faktorer har störst påverkan på ditt val av odlad kvantitet av sockerbetor?  
Svar_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

13. Vissa odlare har investerat i att själva äga specialmaskiner som endast kan användas 
till sockerbetsodling. Till exempel såmaskin, radrensare, betupptagare. 
Vilket av följande påståenden stämmer bäst på dig? Välj endast ett av följande 
alternativ. 

1. Jag äger inga specialmaskiner och planerar inte heller att investera i det.  
2. Jag äger inga specialmaskiner men planerar att investera i det. 
3. Jag äger specialmaskiner men planerar inte att investera i nya/uppdatera den/

dessa. 
4. Jag äger specialmaskiner och planerar att investera i nya/uppdatera den/dessa.  

14. Givet att prisnivån för sockerbetor och alternativgrödor är densamma som idag, hur 
är din inställning till framtida odling av sockerbetor? Välj endast ett av följande 
alternativ. 

1. Jag skulle vilja öka min odlade kvantitet av sockerbetor. 
2. Jag skulle vilja minska min odlade kvantitet av sockerbetor. 
3. Jag skulle vilja ha den på ungefär samma nivå som idag. 
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