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Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på investeringsbeteendet bland mjölkproducerande jordbruk. Detta är 

en kategori av företag som har speciella förutsättningar, med bland annat relativt stora 

investeringsbelopp, låga rörelsemarginaler, ingen möjlighet att påverka pris på producerade 

produkten, och där kostnadsmassan styrs av faktorer som till stor del inte kan påverkas av 

enskilde jordbrukaren, som vanligtvis bör ha stor inverkan på deras investeringsbeteende. 

Trots dessa speciella förutsättningar finns mycket liten tidigare forskning inom området och 

syftet med denna studie har varit att beskriva investeringsbeteendet bland svenska 

mjölkbönder. Speciellt fokus har lagts på investeringskalkyleringspraxis, finansiering och 

icke-finansiella faktorer. 

Med tanke på bristen på studier på jordbruksföretag, har en viktig utgångspunkt för denna 

studie varit att använda forskning på investeringsbeteendet bland små- och medelstora 

företag, en kategori av företag som nästan alla mjölkproducerande jordbruk definieras som. 

Teorier som användes handlade om investeringsprocessen för jordbruksföretag som Öhlmér 

m fl. (2000) tagit fram. Denna kompletterades med soptunnemodellen samt olika resultat från 

tidigare forskning kring investeringskalkyler hos småföretag, icke-finansiella aspekter och till 

sist finansieringsalternativ småföretag kan använda sig av.  

Studiens empiri samlades in genom en kvalitativ insamlingsmetod, där sex stycken 

mjölkbönder intervjuades. Respondenterna hade mellan 70- 170 mjölkkor och använde sig av 

robot vid mjölkningen. I urvalet finns det tre stycken ekologisk odlande respondenter och tre 

stycken konventionellt odlande. Det framkommer ingen skillnad mellan de två grupperna och 

resultatet som presenteras i studien tyder på ett lågt användande av investeringskalkyler.  Då 

investeringskalkyler tas fram är dessa avsedda för att ansökan av finansiering. Däremot finns 

ett större fokus på icke-finansiella aspekter och där jordbrukarna lägger stor fokus på enskilda 

faktorer, t ex ergonomi och arbetsmiljö.  

 



Abstract 

This study focuses on the investment behavior of dairy farming. This is a category of 

companies that have special conditions, because of the relatively large amount of investment, 

low operating margins, no ability to influence the price of producing the product, and where 

the cost base is controlled by factors that are largely beyond the control of the farmer, which 

usually should have major impact on their investment behavior. In spite of these special 

conditions there is very little previous research in the area, and the purpose of this study was 

to describe the investment behavior among Swedish dairy farmers. Special focus has been 

placed on investment calculations practice, funding and non-financial factors.  

Given the lack of studies on farms, an important starting point for this study has been to use 

research on investment behavior among small and medium enterprises, a category of business 

that almost all dairy farms can defined as. A theory that has been used was about the 

investment process for farms that Öhlmér et al. (2000) developed. This was supplemented 

with the garbage-can model and different results from previous research on investment 

calculations of small businesses, non-financial aspects, and finally financing options small 

businesses can make use of. 

The study's empirical data was gathered through a qualitative collection method, in which six 

dairy farmers were interviewed. The respondents had between 70 -170 milking cows and used 

the robot for milking. In the sample, there are three organic cultivation respondents and three 

conventional cultivation respondents. It reveals no difference between the two groups and the 

results presented in this study indicate low use of investment calculations. When the 

investment cost estimates are developed, these are intended for the application of finance. 

However, there is a greater focus on non-financial aspects and where farmers place great 

emphasis on individual factors such as, ergonomics and work environment.  

. 
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1 Inledning

 

1.1 Bakgrund 

Investeringar är någonting som företag behöver göra. Det kan handla om att investera i 

byggnader, maskiner eller andra anläggningstillgångar. Även investeringar i inventarier eller 

för den delen finansiella investeringar, t ex aktier eller fonder. Investeringar sker t ex för att 

expandera eller ersätta tidigare tillgångar (Marton, 2013) 

En typ av företag som är särskilt kapitalintensiva är jordbruksföretag. Ofta måste dessa 

företag göra stora investeringar i maskiner och byggnader för att över huvudtaget kunna 

bedriva sin verksamhet (Eremo, 2012). Samtidigt är detta en bransch där lönsamheten är 

relativt dålig. Detta gäller i hög grad de jordbruk som är inriktade på mjölkproduktion1. 

Antalet mjölkproducerande bönder 2007 uppgick till, 7174 stycken (Magnusson, Forsberg, & 

Olofsson) medan det i augusti 2013 enbart fanns, 4706 stycken (www.lrf.se). Bara under 2012 

slutade över 200 stycken mjölkbönder. En undersökning som Jordbruksverket har gjort visar 

också att antalet förprövningar för byggnader gällande mjölkproduktionsstall minskar 

(Logardt, 2013). Detta tyder på att mjölkproduktion är ett svårt område att skapa en långsiktig 

hållbar ekonomisk situation inom. 

Jordbruksföretagare skulle i stor utsträckning kunna klassas som små och i några enstaka fall 

som medelstora företag utifrån de riktlinjer som finns i Årsredovisningens regler. Däremot 

verkar utvecklingen för dessa företag gå mot ett allt mer storskaligt företagande. Det innebär 

att jordbruken blir större och större både när det gäller marken de brukar, men även antalet 

djur i besättningarna (www.ja.se). Inom en snar framtid räknar banker med att 

jordbruksföretag som har inriktning på animalproduktion (kött och/eller mjölk) kommer bli 

tvungna att göra investeringar för mellan 50-100 miljoner för att nå lönsamhet (www.ja.se). 

Gårdarna blir även allt mer automatiserade. Matning, mjölkning och renhållning för djuren 

kan alltihop i stort sett sköta sig självt. Maskiner ute på fälten får allt mer teknologi dem med, 

det gäller både GPS och autostyrning där föraren bara övervakar, medan maskinen kör sig 

själv (Prejer, 2013). Med detta som bakgrund, borde därmed de investeringar som görs inom 

denna bransch vara ytterst krävande och av stor strategisk betydelse för det enskilda företaget. 

                                                 
1 Mjölkproduktion är en kategori inom jordbruksföretagandet. Övriga delar som finns är kycklinguppfödare, 

får/lamm produktion, grisproducenter, nötproducenter och jordbruksföretag som enbart sysslar med odling av 

mark och/eller skog och inte har några djur.  
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1.2 Problemdiskussion 

De flesta textböcker som skriver om investeringar lägger fokus på de stora företagen. Det är 

vanligt att stora företag förlitar sig på diskonterade kassaflödesanalyser för att beräkna en 

investerings finansiella hållbarhet. Hos småföretag är det istället vanligt att beräkna 

återbetalningstiden eller gå på ägarnas magkänsla för att bedöma om en investering är 

ekonomiskt hållbar eller inte (Danielson & Scott, 2006). En viktig anledning kan vara att 

småföretag oftast ställs inför problemet att de saknar resurser för att klara av att göra 

investeringskalkyleringen på samma sätt som de stora företagen gör (Danielson & Scott, 

2006). Även om det kan vara svårt för småföretag att göra kalkyler på grund av bristande 

resurser så behöver inte det vara negativt. Danielson och Scott (2006) fann i sin studie att 

stora och små företag har olika kriterier när de utvärderar sina investeringsprojekt. I 

småföretag kan ägarna ställa värdemaximering vid investeringsbeslut mot andra mål, såsom 

att upprätthålla oberoende företag. Vilket innebär att investeringens ekonomiska värde för 

företaget inte alltid är det viktigaste, utan att det finns andra aspekter som kan vara viktigare. 

Som tidigare nämnts är det vanligt att små företag saknar personalresurser som större företag 

har. Detta kan då medföra att det kanske inte finns tid eller kompetens för att analysera 

investeringen på samma djup som större företag då har möjlighet till. Den sista anledningen 

som författarna tar upp är att en del småföretag möter kapitalbegränsningar, vilket gör 

investeringen riskfylld. Kan företaget binda kapital i tillgångar eller behövs det likvida medel 

inom en snar framtid för annat ändamål? Med dessa skillnader så anser Danielson och Scott 

(2006) att kalkyler för småföretagen ändå inte kommer ge den informationen som eftersöks 

och även att informationssökandet blir begränsat tack vare de begränsade resurserna. Winborg 

& Landström (2000) tar upp i sin studie, alternativa finansieringssätt för småföretagare. De 

menar på att det är dyrare med finansiering för småföretagen på det sättet att räntor blir högre, 

men även att det blir svårare att få fram informationsunderlaget som många banker och 

investerare kräver. 

Den enda studie, som jag känner till, som berör investeringar inom jordbruk är Öhlmér m fl. 

(2000). Denna studie beskriver beslutsprocesser och visar vilka svårigheter som 

jordbruksföretagare ställs inför, inte minst när det gäller problemupptäckt och 

informationsinsamling. Modellen beskriver beslutsfattandet i fyra steg som innefattar fyra 

samtida subprocesser. Till största del fokuserar modellen kring val bland valmöjligheter och 

informationsinsamling till dessa valmöjligheter. 
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Det som finns skrivet om hur jordbruksföretagare ska göra vid en investering syftar till själva 

beslutshändelsen, vad som kommer och bör hända, inte hur själva beslutsprocessen bör göras 

för att fatta det bästa beslutet (Öhlmér, Olson, & Brehmer, 1998). En skillnad som finns 

mellan småföretagande och jordbruksföretagande är att investeringarnas kostnader är stora i 

förhållande till företagens storlek när det kommer till jordbruksföretag (Eremo, www.ja.se, 

2012). En undersökning som Agrifood gjorde gällande mjölkrobotar och hur jordbrukaren ser 

på investeringen visar att lönsamheten är långt ifrån det viktigaste vid beslutsfattandet. 

Arbetsmiljö och familjetid var viktigare. I samma undersökning visade det sig att 60 % av 

respondenterna hade som viktig anledning att inte investera, på grund av finansieringsproblem 

(Bergman, 2013). Detta är ett exempel som visar på att investeringsbeslutet blir svårt och att 

fokus ligger kring finansieringsproblem. 

Dessa processer och teorier kring investering kan ses som normativa och rationella. Att samla 

information för att kunna fatta ett beslut som är ekonomiskt rationellt kräver tillgång till 

relevant information. Eftersom vi i princip aldrig kan införskaffa all relevant information blir 

det viktigt att kunna avgöra när tillräckligt med relevant information är införskaffad (Hellgren 

& Löwstedt, 1997). Studien som Agrifood gjorde tyder istället på att det inte är rationella 

beslut som mjölkbönderna fattar. De bryr sig mer om arbetsmiljö och familj än om vinst och 

den ekonomiska rationaliteten. Den ekonomiska rationaliteten syftar till att fatta ett beslut som 

bäst lämpar sig ekonomiskt, ger mest i avkastning och snabbast återbetalning.  

 

1.3 Problemformulering 

Tidigare diskussion har lyft fram att mjölkproducerande jordbruk har speciella förutsättningar 

som bör ha stor inverkan på deras investeringsbeteende. Speciellt har deras behov av 

investeringar och förmågan att finansiera dessa diskuteras. Utifrån tidigare studier på små och 

medelstora företag, varav majoriteten mjölkproducerande jordbruk kan kategoriseras inom, så 

verkar också användandet av traditionella kalkyler se annorlunda ut än i större företag. Oftast 

verkar det också finnas större fokus på icke-finansiella faktorer snarare än de rent finansiella 

aspekterna. Utifrån detta resonemang är uppsatsens huvudproblem att utreda: 

Hur ser investeringsbeteendet, specifikt med avseende på kalkylering, icke-finansiella 

aspekter och finansiering, ut för svenska mjölkbönder? 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva investeringsbeteendet bland svenska mjölkbönder. Med 

tanke på de speciella förutsättningar denna grupp av företag ställs inför och den uppenbara 

bristen på studier inom området, kan denna studie ses som ett försök att lyfta dessa frågor. 

Speciellt då mjölkbönder spelar en väsentlig roll för Sverige som jordbruksnation och för 

samhället i stort. 
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2 Metod 
 

I metodkapitlet kommer det förklaras vilka val som skett och hur dessa hanterats i 

undersökningen. Det kommer även presenteras hur informationsinsamlingen gick till och hur 

urvalet av respondenterna skedde. 

2.1 Metodval 

För att svara på hur investeringsbeteendet ser ut för svenska mjölkbönder, lämpade sig en 

kvalitativ metod bäst då frågorna var på djupet och undersökningens resultat inte hade syftet 

att generaliseras. Det som skiljer kvalitativ metod ifrån kvantitativ metod är att 

undersökningsfrågorna kan formas efter respondentens perspektiv, vad de uppfattar som 

viktigt och betydelsefullt samt ställa följdfrågor utifrån svaren (Bryman, 2011). Den 

kvantitativa metoden har däremot som syfte att ge statistiska svar på testbara hypoteser 

(Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden bestod av öppna frågor för att på så sätt kunna fånga 

respondenternas egna tolkningar av deras erfarenheter.  De öppna frågorna gav möjlighet till 

att formulera följdfrågor för att fördjupa samtalen kring investeringsbeteendet. 

2.2 Urvalsmetod 

I rapporten intervjuades mjölkproducerande bönder för att ta reda hur deras 

investeringsbeteende såg ut. Bryman (2011) beskriver detta som ett målinriktat urval, då de 

intervjuade personerna ses som relevanta för problemformuleringen. Jag valde ur ett 

bekvämlighetsperspektiv, när jag endast kontaktat mjölkproducerande bönder från mina 

hemtrakter i Västmanlands län (Bryman, 2011). När intervjuerna var genomförda med de sex 

respondenterna ansåg jag att det var en lagom storlek på urvalet, då svaren inte skilde sig åt 

nämnvärt och ett större urval hade troligen inte gett ett annorlunda resultat. Jag ville ha 

mjölkbönder som storleksmässigt hade liknande förutsättningar.  

2.3 Genomförande av intervjuerna 

Inför intervjuerna kontaktades de sex respondenterna via telefon för att ge information om 

syftet med rapporten, vad underlaget skulle användas till och ungefär hur lång tid intervjun 

skulle ta. Vid genomförandet av intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuform för 

att kunna anpassa ordningsföljden på frågorna så att dem passade in i hur en 

investeringsprocess anses gå till. Intervjumallen som användes är grundläggande och 

innefattar inga följdfrågor utan bara de huvudsakliga områdena som respondenten skulle 

besvara under intervjun (bilaga 2). Vid genomförandet besökte jag de olika mjölkbönderna på 
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deras gårdar. Respondenterna fick inte veta frågorna innan besöket genomfördes. Detta för att 

företagarna skulle få en anledning till att fundera kring sina investeringar vid intervjutillfället 

och inte fundera ut ett svar som är förskönat och genomtänkt innan intervjun. Samtal fördes 

kring området där jag gav inledande frågor om gårdens storlek i antal djur och mark men även 

vilken modell och hur många robotar de hade på gården. Efter de inledande faktafrågorna 

ställdes öppna frågor kopplat till hur mjölkbonden agerade, tänkte och betedde sig vid ett 

investeringsbeslut. Frågorna delades upp i tre omgångar, med utgångspunkt ifrån samma 

frågeformulär. Alla omgångarna skedde under ett och samma intervjutillfälle men första 

omgången fokuserades frågorna på den senaste investeringen som genomfördes i företaget. 

Andra omgången fokuserades frågorna på investeringen i mjölkproduktionsstallet som de 

byggt. I den tredje omgången frågorna togs upp, handlade frågorna om den generella synen 

som företagen hade på investeringsbeslut och investeringsprocessen de genomför. Frågorna 

formades efter svaren, men hade som utgångspunkt att svara på problemformuleringens fyra 

områden. Intervjuerna spelades in för att kunna gå tillbaka till svaren från respondenterna 

utifall att någonting missades vid antecknandet under intervjutillfället. Efter intervjuerna 

transkriberades inspelningarna för att kunna använda materialet i empirin. Intervjuerna tog i 

genomsnitt ungefär 30 minuter vardera. Respondenterna meddelades att dem skulle få vara 

anonyma i undersökningen i förhoppning att de vågade tala mer öppet kring sina investeringar 

och känna sig säkra i att inte bli identifierade. 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Den externa reliabiliteten är som Bryman & Bell (2013) säger, svår att upprätthålla då det 

handlar om socialmiljö som inte går att ”frysa” för att senare kunna återfå exakt samma svar. 

Den blev även i detta fall svår att upprätthålla. Jag har försökt att få intervjufrågorna att vara 

så neutrala och öppna som möjligt för att kunna ställa dem igen. Däremot kan det vara svårt 

att få samma svar om de ställs en längre tidperiod framåt i tiden. Jordbrukarna kanske ändrar 

sin uppfattning och sina värderingar kring investeringar. Detta är ett vanligt problem med en 

kvalitativ undersökning och det är även svårt att replikera en tidigare diskussion som förts och 

ställa samma följdfrågor vid ett senare tillfälle.   

Den interna reliabiliteten anser jag blivit säkerställd genom att jag tog anteckningar under 

intervjuerna, men även spelade in dem. Detta har gjort att jag kunnat gå tillbaka i 

inspelningarna och lyssna på materialet flera gånger för att säkerställa att jag återgivit 

informationen på ett korrekt sätt. 
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Validitet kan delas upp i två delar, den interna och den externa. Intern validitet handlar om att 

det ska finnas en bra koppling mellan de observationer som görs och den teori som utvecklas 

(Bryman & Bell, 2013). Den interna validiteten har jag försökt upprätthålla genom att på 

samma sätt som i den interna reliabiliteten spela in mina intervjuer för att det empiriska 

observationerna ska vara korrekta och på så sätt kunna få en bra koppling till den teorin och 

resultatet jag utvecklade.   

Extern validitet handlar om att resultatet från en undersökning kan generaliseras till andra 

sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011).  Problemet som finns med kvalitativa 

undersökningar är att dem blir begränsade i sitt urval, vilket medför att en generalisering av 

resultatet från undersökningen inte går att göra (Bryman & Bell, 2013). Då mitt urval bestod 

av mjölkproducerande jordbruksföretagare i Västmanland, kunde inte resultatet svara för hur 

det ser ut för alla jordbruksföretagare i landet. 

2.5 Metodkritik 

Nackdelen med att inte göra en kvantitativ studie är att resultatet inte går att generalisera till 

alla jordbruksföretagare eller att sammanställa någon tendens hos dem. Jag är även medveten 

om att då teorier kring området är begränsat och oftast sammanställda för ett antal år sen, kan 

viss förändring skett. Det är samtidigt en del av undersökningen, att lyfta frågan kring 

investeringsbeteende och starta diskussion. Genom att jag känner till respondenterna sedan 

tidigare fanns det en risk att dem förstorade svaren, eller överdrev hur mycket de till exempel 

använder sig av investeringskalkyler. I efterhand har jag märkt att det inte är troligt genom att 

inga svar avvek märkvärt från någon annan respondent. Om jag skulle göra om 

undersökningen skulle jag försöka göra den med en kvantitativ metod istället. Då svaren från 

de olika respondenterna inte skilde sig åt så mycket så skulle det varit bra att undersöka en 

större population, för att upptäcka mönster och skillnader mellan olika storlekar av gårdar.  

2.6 Analysmetod 

När transkriberingen av intervjuerna var genomförd skrevs empirin med utgångspunkt efter 

hur den teoretiska referensramen är uppbyggd och tematiserades efter investeringsprocess, 

investeringskalkyler, icke-finansiella aspekter och finansiering. I början av empirikapitlet 

sammanställdes ett diagram med grundläggande bakgrundsinformation kring företagen, för att 

visa deras liknande eller skiljande förhållanden. I analysen valde jag att fortsätta med samma 

tematisering och uppdelning mellan de olika delarna som tidigare. Varje del analyserades var 

för sig och det empiriska resultatet användes antingen till att motsäga tidigare studier eller 

bekräfta att dessa verkar stämma in på min undersökning. De teoretiska delarna användes 
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även för att förklara vissa delar i det empiriska resultatet. Anledningen till att även analysen 

delades upp under samma rubriker som teoretiska referensramen och empirin var för att 

läsaren enklare ska kunna hänga med och förstå de olika delarna. 

2.7 Informationsinhämtning 

Vid informationshämtningen användes främst läroböcker inom investeringsbeteende, 

vetenskapliga artiklar och facklitteratur rörande jordbruk. Jag använde mig av peer reviewed 

vetenskapliga artiklar för att säkerställa att kvalitén var granskad och att artiklarna hade 

vetenskaplig grund. De fösta sökningarna gjordes med avgränsning till investeringslitteratur 

och de sökorden som mest användes var. Investments, capital budgeting, investment apprasial 

och investment behavior. Efter de första sökningarna fann jag nya sökord som användes i de 

artiklarna jag läst vilket blev att handla om, Bootstrapping, Small business financial 

management, and decision making in small firms.  I vissa fall använde jag internethemsidor 

som är branschinriktade mot jordbruksföretag för att få specifik information på området. Jag 

har även sökt på gamla uppsatser för att finna information, inspiration, referenser och se att 

det inte fanns tidigare studier på området. På detta sätt fann jag studien som Öhlmér m fl. 

(2000) genomfört och som haft stor betydelse för min undersökning. 

När det kom till den teoretiska referensramen fick jag först söka och skriva ner information 

som kunde ligga till grund för intervjufrågornas utformning. Efter att intervjuerna hade 

genomförts kompletterade jag min teoretiska referensram med teorier jag kunde använda vid 

analyseringen av empirin.  
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3 Teoretisk referensram 
 

Denna studies fokus är på investeringsbeteendet bland mjölkproducerande jordbruk. Speciellt 

ligger fokus på tre faktorer, investeringskalkyler, icke-finansiella aspekter och finansieringsätt 

för småföretag. Dessa kommer att behandlas först var för sig och senare i kapitlet diskuteras 

tillsammans. Kapitlet börjar med att diskutera inköpsprocessen som är framtagen för 

jordbruksföretagare, detta för att sätta in beslutsfattandet i ett sammanhang. Därefter kommer 

ett avsnitt om soptunnemodellen för att bättre förklara vissa delar i inköpsprocessen. Efter det 

kommer ett avsnitt om investeringskalkyler för att beskriva vilka typer av kalkyler företag 

använder. Då inte alla investeringar syftar till vinst utan vissa andra aspekter kan vara 

avgörande vid beslutet, kommer ett avsnitt att beskriva vilka delar som kan komma att vara av 

betydelse för en beslutsfattare innan investeringen sker. Till sist kommer finansieringsätt att 

förklaras. Hur kan en investering finansieras och vilka är svårigheterna? 

3.1 Investeringsprocessen för jordbruksföretag 

Det finns flera olika modeller som är till för att förklara företags beslutsprocesser. Dessa 

processer handlar oftast om stora företag och är framtagna för att beskriva hur företagen 

agerar eller bör agera. Öhlmér, Göransson, & Lunneryd (2000) beskriver en process som är 

anpassad för jordbruksföretag och som författarna anser vara en del i att skapa förståelse för 

jordbrukarnas tankegång vid beslutsfattande. 

3.1.1 Huvudfaser 

Författarna delar upp processen i fyra huvudfaser. Samtidigt pågår fyra subprocesser i vardera 

fas, för att ge en djupare förklaring till fasernas innehåll.  

Den första huvudfasen är problemupptäckt. Ett problem kan definieras som skillnaden mellan 

den befintliga situationen som jordbrukaren befinner sig i och den ideala situationen som 

jordbrukaren vill befinna sig i. Hur den ideala situationen ser ut beror på hur 

jordbruksföretagarens långsiktiga mål och preferenser ser ut, men även vilken förmåga som 

jordbrukaren har att identifiera och observera de externt påverkande faktorerna. Problem kan 

vara av sådant slag att det antingen är en möjlighet för jordbrukaren att förbättra sin situation 

eller en situation som hotar företaget men även kan komma att påverka företaget negativt. Det 

kan vara svårt för en jordbruksföretagare att upptäcka problem så länge denne inte erkänner 

att det finns ett problem att åtgärda, utan har en orealistisk bild av den nuvarande situationen. 

Vilket kan ge en uppfattning av att det är en idealisk situation som jordbruksföretagaren redan 
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befinner sig i. Det kan även vara så att jordbrukaren befinner sig i en situation där kännedom 

om problem existerar, men att det saknas resurser för att klara av att lösa problemet och göra 

en förbättring av situationen. Detta medför att det blir vanligt att jordbruksföretagarens mål 

och värderingar ändras med tiden för att undvika problemen och ge företaget en ny riktning.  

Den andra fasen i processen är problemdefinition. Jordbruksföretagaren försöker i denna fas 

att bestämma problemets karaktär. Fasen inkluderar även en identifiering och bearbetning av 

olika valmöjligheter, men även det första urvalet för att gå vidare med olika åtgärder. 

Problemdefinitionen består av några olika delar: informationssökning och uppskattning av 

valmöjligheter, uppskatta valmöjligheternas konsekvenser och välja en möjlighet för att 

studera djupare. Jordbruksföretagaren gör en mer omfattande informationssökning om 

problemets existens är uppenbart och omfattande, än om det är oklart vad problemet är. Detta 

påverkar även kreativiteten kring framtagandet av olika valmöjligheter. Däremot är inte 

kreativiteten beroende av mängden information och inte heller kvaliteten på det som samlats 

in, men avgörande för uppskattning av konsekvenser. När det kommer till att välja bland 

valmöjligheterna för vidareutveckling är intuitiva jordbruksföretagare mest framgångsrika. 

Vilket betyder att de som reagerar snabbt på att finna en problemdefinition oftast lyckas bättre 

vid valet för vidareutveckling. 

När problemdefinitionen är genomförd kommer jordbruksföretagaren till den tredje fasen, 

analys och val, menar författarna på.  I denna fas fortsätter arbetet med att valet från tidigare 

fas vidareutvecklas. Informationssökning, planering, uppskattning av konsekvenser samt 

utvärdering av dessa sker. För att sedan göra det bästa valet, vänder sig jordbruksföretagaren 

till betrodda källor för att rådgöra. I teorin skall helst jordbruksföretagaren utvärdera 

konsekvenserna av en viss åtgärd för att kunna välja det beslutet som kommer ge bäst nytta. 

Tyvärr finns det oftast en alternativkostnad att ta hänsyn till vid beslutssituationer vilket leder 

till svårigheter för jordbruksföretagaren att fullgöra alla stegen för det teoretiska valet. Det 

finns även osäkerhet och inverkan av risk som är faktorer som gör denna fas mer komplex och 

svårhanterlig för jordbruksföretagaren.   

Den fjärde och sista fasen är genomförandet av åtgärder. Denna sista del av processen handlar 

om att den valda möjligheten skall implementeras. Efter det, är en viktig del även att 

utvärdering skall göras. Det inkluderar att analysera utfallet i förhållande till det planerade 

scenariot. Den viktigaste delen i utvärderingen är att vid ett fel, utreda varför, och var i 

beslutsprocessen som det skedde, eller om det berodde på externa faktorer som inte kunde 
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påverkas eller förutspås. För att jordbruksföretagaren skall kunna utvecklas som beslutsfattare 

är efterarbetet viktigt. 

Nedan är modellen uppritad för att lättare förstå de kommande subprocessernas del i 

processen. Som synes är alla faserna i kolumnen till vänster och i den översta raden är alla 

subprocesserna. För varje fas följer alla subprocesser med och innebörden varierar lite 

emellan dem. 

3.1.2 Figur investeringsprocess 
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3.1.3 De fyra subprocesserna 

Samtidigt som huvudfaserna i processen finns det alltså fyra samtida subprocesser. Den första 

subprocessen som finns med är informationssökning och uppmärksamhet. Med det menas att 

beslutsfattaren söker information från källor, både internt och externt. Att jämföra observation 

och förväntning med varandra och att uppmärksamma hur dessa skiljer sig åt, är fokus i denna 

del av processen. Hur mycket information som samlas in beror på tillgänglighet, resurser som 

satsas på informationssökning och hur objektiv och uppmärksammad jordbruksföretagaren är. 

Uppmärksamhet är särskilt viktigt då det kommer att påverka de övriga sökmomenten i 

processen.  

Den andra subprocessen förekommer bara i analys och valfasen och handlar om planering. Att 

göra en preliminär skiss som finns i huvudet hos jordbruksföretagaren eller en skriftlig skiss i 

planeringsprocessen är vanligast bland jordbruksföretagare. Skissa på papper är vanligast då 

det kommer till mer komplexa beslut som berör större investeringar. Jordbruksföretagarna 

använder sig oftast av mallar vid planeringsstadiet. Dessa mallar anpassas sedan efter rådande 

omständigheter. Jordbruksföretagaren gör uppdateringar av planen vartefter ny information 

erhålls, detta för att jordbrukaren ska känna tillit till sin plan och att bedömningen av 

situationen är så korrekt som möjligt. Om planen visar sig vara bra eller inte, beror på hur väl 

informationssökningen gått och hur jordbrukarens uppfattning av den ideala situationen sett 

ut.  

Tredje subprocessen handlar om utvärdering, uppskattning och val, beroende på vilken fas 

man är i. Beslutfattaren försöker uppskatta och förutse effekterna av, skillnaderna mellan, 

insamlad information och förväntningar på beslutet. Med andra ord försöker 

jordbruksföretagaren förutsäga effekterna av valmöjligheterna och de planerade åtgärderna. 

Även här är informationssökningen från externa källor viktigt för att få en tillitsfull 

uppskattning. De vanligaste källorna för information och hjälp består av, tidningsartiklar, 

rådgivare och kontakter i det personliga nätverket. Utvärderingen syftar till att 

jordbruksföretagaren bildar sig en uppfattning om vilka konsekvenser som kan tänkas följa av 

ett problem, beroende på om åtgärden varit bra eller dålig. Konsekvenserna kan även uttrycka 

sig i effekter av hur problem och valmöjligheter värderas, beroende på hur väl de kan tänkas 

uppfylla uppsatta mål. De uppsatta målen som en jordbruksföretagare ställer upp vid en 

beslutsprocess är bland annat, inkomst, risknivå, arbetsbehov efter investering och 

möjligheten att fortsätta driva verksamheten efter investeringen. Målsättningarna uppdateras 

kontinuerligt när ny information om möjliga åtgärder vid olika valmöjligheter erhålls. Det har 

uppmärksammats att vid längre tid av dåliga erfarenheter, har resulterat i en negativ syn på de 
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egna förutsättningarna, vilket leder till att målen sätts allt mer försiktigt och dessa 

nödvändigtvis inte blir de mest optimala.  

Den sista subprocessen handlar om att bära ansvar. Studien visade att jordbruksföretagare 

rådgör med antingen familjemedlemmar eller rådgivare, vid varje beslut genom 

beslutsprocessen. Jordbruksföretagaren vänder sig med andra ord till människor som denne 

litar på och som påverkas av besluten. (Öhlmér, Göransson, & Lunneryd, 2000) 

3.2 Soptunnemodellen 

Investeringsprocessen som Öhlmér m fl.(2000) beskriver, kan ses som en normativ modell 

och syftar till att beskriva hur jordbruksföretagarna på bästa sätt genomför ett 

investeringsbeslut. För att kunna skapa förståelse för hur det går till hos svenska mjölkbönder 

när dem ska investera, behöver den kompletteras med en begränsat rationell beslutsmodell. 

För att förtydliga den genomgående informationsinsamlingen som beskrivs i subprocesserna i 

investeringsprocessen, finns en teori som kallas soptunnemodellen. Modellen kan även ge ett 

nytt sätt att se på problemupptäckten och svara på frågan hur det kommer sig att 

problemupptäckten är svår att definiera för småföretagen. Författare använder sig av 

soptunnemodellen för att beskriva hur investeringsbeslut kan effektiviseras och hur 

informationen kan hanteras (Lai, 1997).  

Soptunnemodellen är en modell som bygger på empiriska studier av beslutsfattare och att de 

inte följer rationella modeller för beslutsfattandet. Det blir inte det mest ekonomiskt rationella 

beslutet som fattas då det är omöjligt att samla in all information som finns för att sedan fatta 

ett beslut (Watson, 2006). Informationsinsamlingen kommer till ett läge där det handlar om att 

kunna avgöra vad som är tillräckligt. Då företagaren hela tiden omges av ny information och 

det är ett konstant flöde av information som når denne. När tycker då företagaren att det är 

tillräckligt? Företagaren får då sortera bort den informationen som är irrelevant och sätta en 

gräns där denne tycker att det är tillräckligt bra, för att det ska vara tillfredställande (Prabha, 

Connaway, Olszewski, & Jenkins, 2007). I småföretag sker informationsinhämtningen hos en 

eller ett fåtal personer som sedan fattar ett beslut. Ett beslut är ett slupmässigt möte mellan 

lösningar, valsituationer och problem. Soptunnemodellen används för att förklara hur beslut 

fattas i företag med vaga målsättningar (Edlund & Högberg, 1993). I många småföretag kan 

det vara svårt att fastställa vad utmaningen eller problemet är. Detta medför att det blir svårt 

för företaget att avgöra vilket slags medel eller vilket av de alternativa lösningarna som ska 

användas för att uppnå målen. I dessa företag är vardagen oftast av sådant slag att 



 
14 

informationsinhämtningen pågår undermedvetet och medför att problem och lösningar 

uppkommer fortlöpande (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Andersson (2001) menar istället på att 

beslutfattaren/beslutsfattarna i företaget upptäcker problemen som finns, först när de fått 

tillgång till lösningen. 

Soptunnemodellen kan beskrivas som fyra strömmar som i princip är oberoende av varandra 

och flyter genom företaget. En ström av beslutsmjöligheter, en ström av deltagande, en ström 

av problem och till sist en ström av lösningar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Till slut samlas 

alla dessa tankar, idéer, problem och eventuella lösningar på samma ställe för att kunna fatta 

ett beslut om åtgärd på problemet (Watson, 2006). Sammankopplingen av dessa strömmar kan 

i princip ske på tre sätt. Det första sättet kan vara ett resultat av att tiden utvisade 

sammankomsten och beslutet. Det skedde slumpmässigt och utan bakomliggande åtgärder. 

Det andra sättet kan vara att sammankopplingen var ett resultat av lärande. Genom erfarenhet 

har organisationen lärt sig vilka delar som finns i de olika strömmarna och kan enkelt koppla 

ihop dem med varandra. Det tredje sammankopplingssättet är att strömmarna kopplats ihop 

genom administrativa åtgärder. Det sker medvetet ett sammankopplande i företaget för att 

lösa problemet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vanligtvis består de olika strömmarna av 

kunskap som de olika medarbetarna i företaget har, men vissa lösningar och idéer kan även 

komma från externa förmågor. (Watson, 2006). 

Vid hjälp av externa källor och experter kan beslutet få olika utgång beroende på hur denna 

externa källa agerar. Om den externa källan är en säljare, som inte är intresserad av att 

genomföra en affärs, som löser problemet företaget har, kan det medföra att den bäst passande 

lösningen på problemet förbises och ett annat förslag väljs.  Med andra ord, även om flera 

problem och flera lösningsförslag läggs fram under ett möte, kan de inblandade parterna spela 

stor roll för om valet ändå är det bäst passande eller inte. Bara för att det bäst passande 

förslaget kan finnas med innebär det inte att det väljs som lösning på problemet (Watson, 

2006). När det istället kommer till småföretagen, sker dessa strömmar hos ett fåtal personer 

istället för i stora delar av en organisation. 

3.3 Investeringskalkyler i små och medelstora företag 

Det finns flera typer av investeringskalkyler som företagen kan använda sig av. Dessa delas in 

i två grupper, enkla och sofistikerade metoder (Runyon, 1983). 

Till de sofistikerade metoderna räknas Nettonuvärdesmetoden och Internräntemetoden. Dessa 

bygger på att framtida kassaflöden beräknas till dagens penningvärde och den osäkerhet som 
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framtida inbetalningar alltid förknippas med. Investeringslitteraturen säger att det bästa sättet 

att värdera ett företags investeringar är att använda sig av nuvärdesmetoden. Däremot är det 

inte den mest använd i praktiken (Peel & Bridge, 1998). Istället är det mer vanligt med 

användning av enkla metoder såsom återbetalningsmetoden (Payback/ Pay off) och 

avkastning på investering (ROI). Dessa två metoder har visat sig vara de mest använda inom 

småföretag. Den absolut vanligaste metoden för beräkning är återbetalning enligt Runyon 

(1983) medans den kommer på andra plats enligt Danielson & Scott (2006). 

Den praktiska tillämpningen av investeringskalkyler som det även kallas, ses inte sällan som 

oförenliga med de teoretiska rekommendationerna som finns (Chittenden & Derregia, 2013). 

De teoretiska metoderna anses vara baserade på neoklassiska antaganden, som syftar till att 

företagets mål är att maximera vinsten och att företaget konkurrerar på en perfekt balanserad 

marknad (Ekanem, 2005). 

Investeringskalkylerna är till för att företaget innan en investering ska kunna göra antaganden 

för olika värden, dessa värden används i investeringskalkylerna för att simulera olika utfall. 

På så sätt kan företagen se för- och nackdelar med den eventuella investeringen utan att först 

behöva genomföra den. Dock får inte dessa värden överskattas (Nilsson & Persson, 1991). 

Däremot är diskonterat kassaflöde mindre användbart och trovärdigt när nivån på det framtida 

kassaflödet är oklar. Diskonterade kassaflödesanalyser kommer även vara mindre användbara 

för att utvärdera investeringar och satsningar som inte är direkt relaterade till den dagliga 

verksamheten. Detta bekymmer framkommer då ett företag investerar i en ny 

företagsinriktning, då de tidigare resultaten inte går att använda vid investeringskalkyleringen 

av framtida kassaflöde. Att då genomföra en marknadsundersökning, medför risken att det 

inte är kostnadsbärande eller kostnadseffektivt på grund av företagets storlek (Danielson & 

Scott, 2006). 

Svårigheterna som små eller medelstora företag får när det kommer till 

investeringskalkylering har även Danielson & Scott (2006) undersökt. De menar på att 

svårigheterna ligger i att mindre företag oftast saknar resurser att genomföra 

investeringskalkyler. Oftast är det en kostsam process som många mindre företag inte har råd 

med. Detta synsätt styrker även Chittenden & Derregia (2013) då de funnit i sin undersökning 

att majoriteten av företag som inte använder sig av investeringskalkyler är småföretagen. I 

undersökningen som Danielson & Scott (2006) genomförde visade det sig att 50 % av de 

företagen som observerades inte hade genomgått någon högre utbildning, vilket medför att 
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kunskapen kring investeringskalkylering saknades. Det visade sig även i samma undersökning 

att 45 % av de allra minsta företagen (mindre än tre anställda) skulle senarelägga en lönsam 

investering i väntan på att de kunde finansiera investeringen med intjänade pengar i 

verksamheten. 

Ekanem (2005) fann inte ett enda spår av investeringskalkyler bland småföretag verksamma 

inom två mogna branscher. 

3.4 Icke-finansiella aspekter 

Utöver investeringskalkylerna som nämndes ovan finns det icke-finansiella aspekter och även 

andra kvantitativa aspekter som småföretag anser vara viktigare vid en investering. Istället för 

att investeringen ska vara värdemaximerande för ägaren/ägarna kan de tekniska aspekterna 

kring till exempel en maskin vara avgörande. Det handlar om hur maskinen uppfyller de 

funktionskrav som är uppställda och inte hur snabb återbetalningen är. Till exempel när 

företaget behöver göra en investering för att överleva är det inte alltid helt troligt att 

företagsledaren eller företagsledningen ser vad som maximerar värdet på företaget, utan 

istället ser till vad som kan anses vara mest kostnadseffektivt, prestanda till bästa pris 

(Danielson & Scott, 2006). Företag vänder sig allt mer till säljare och nyckelpersoner i 

företaget för råd om vilken investering som är bäst. Istället för att använda sig av 

investeringskalkyler för att räkna fram vilken maskin företaget ska investera i, rådfrågar dem 

experter och nyckelpersoner för att få veta mer ingående vad maskinen klarar av att göra och 

vad som är bäst för företaget (Ekanem, 2005). En undersökning som Peel & Bridge (1998)  

gjort visar att företag värderar kvantitativa mål högre än kvalitativa. Exempel på kvantitativa 

aspekter är marknadsandel, omsättning och avkastning på investering. Kvalitativa mål som 

företaget kan sätta upp är hur kunder ser på produkterna gällande kvalité, image, teknisk 

status och miljötänk. Däremot visar företagens strategiska planering att det finns en starkare 

koppling till företagens kvalitativa mål istället (Peel & Bridge, 1998). 

Företagen planerar även sina inköp baserat på hur investeringen bäst passar in i företagets 

nuvarande arbetssätt. Detta för att finna den investeringen som snabbast går att implementera 

så kapaciteten kommer upp i 100 % (Ekanem, 2005) 

Från en fallstudie har man kunnat se att företag oftare använder sig av information som är 

baserad på den tekniska pålitligheten från maskinen, än på kalkyler för att beräkna 

konstadsfördelar på de sätt som litteraturen förespråkar. Anledningen till det tros vara att en 

småföretagare måste kunna lita mer på att maskinerna klarar av den tekniska biten, att den är 
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lätthanterlig och samtidigt gör produkter av bra kvalité. Det har visat sig vara mer effektivt 

bland småföretagarna att fatta beslut utefter erfarenhet och tester av maskiner, istället för att 

förlita sig på formella antaganden (Cope & Watts, 2000) 

3.5 Finansieringskällor i småföretag 

De vanligaste finansieringssätten för småföretag är, bankfinansiering, som omfattar 

finansiering från lokala och utländska banker. Företagen kan även göra ägartillskott eller 

kapitalfinansiering som de kategoriseras under, när finansiering sker genom emission. 

Leasing finans- och leverantörsfinansiering handlar om att företaget finansierar sina tillgångar 

genom leasingavtal och handelskrediter hos andra företag (Beck, Demirgüc--Kunt, & 

Maksimovic, 2008 ). Ett annat vanligt sätt att finansiera sina investeringar är att använda sig 

av intjänad vinst i företaget. Huvudorsaken till att företag gör så är för att det är billigaste 

alternativet (Ekanem, 2005). Det blir även allt vanligare att jordbruksföretag använda olika 

riskkapitalbolag som ibland går in och investerar. Detta används i allt större utsträckning som 

en del, tillsammans med långfristiga lån hos banker. Detta då lånetaket sätter stopp för 

investeringen om handpenningen inte finns och där kommer riskkapitalbolagen in för att täcka 

den resterande delen (www.ja.se). 

En studie som Winborg & Landström (2000) gjort, handlar om svårigheter som småföretagare 

ställs inför när det kommer till finansiering. När det kommer till att låna pengar av en 

finansiär, blir problemet att företagets storlekt ökar risken med finansieringen. Då företaget 

inte är stort och stabilt medför det att utförligare information om företagets verksamhet krävs. 

Ägaren får svårt att ge ifrån sig all information då det finns en potentiell risk att känslig 

information läcker vidare till konkurrenterna genom finansiären. Finansiären törs inte 

investera då denne anser att information saknas och företagaren blir utan finansiering. Skulle 

finansiering ändå bli möjlig så är kostnaden för det oftast betydligt högre, i form av ställda 

säkerheter och högre räntor (Winborg & Landström, 2000). 

För att finna svar på hur småföretagarna gör för att ändå lyckas driva sina företag vidare och 

utveckla dem, har Winborg & Landström (2000)  gjort en undersökning på svenska 

småföretag där de fått svara på ett antal frågor. Resultatet som forskarna kom fram till lyder 

enligt följande och syftar inte enbart till hur kapital fås, utan hur val av investeringar görs för 

att klara av kostnaden utan ett långfristigt lån. 

De sex vanligaste finansieringsmetoderna kommer att räknas upp i fallande ordning med den 

vanligaste metoden först. Den metoden som hamnade överst på listan var att köpa begagnad 
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utrustning istället för ny. Nästa metod var att söka efter bästa möjliga villkor hos leverantörer 

för att hålla nere kostnaderna. Att hålla inne på chefernas löner, alltså att dem inte fick någon 

utbetalning, var en vanlig metod. Förklaringen finns i att chefen oftast är ägaren och ser sin 

uteblivna lön som en investering i företaget, då denne låter kapitalet finnas kvar för att kunna 

omsättas i företaget. Nästa metod på listan var att medvetet förskjuta betalningarna till 

leverantörerna så långt som möjligt i tiden. Samtidigt i nästa metod, ville man fastslå rutiner 

för att kunna fakturera kunder så snabbt som möjligt. Den sista metoden var att låna 

utrustning från andra företag för att själv slippa finansieringen och ägandet (Winborg & 

Landström, 2000). 

3.6 Sammanfattning för teoretisk referensram 

Som sammanfattning av kapitlet kan det konstateras att beslutprocessen som är framtagen av 

Öhlmér m fl. (2000) kan kompletteras med soptunnemodellen för att skapa djupare förståelse 

i hur informationshanteringen sker, men även hur problemupptäckten kan ske. Att det inte 

alltid behöver vara ett problem först utan att lösningen gör att problemet uppstår och 

företagaren vill göra en förändring. Då lösningar på problem även kan komma från externa 

källor spelar deras engagemang stor roll, om det är deras lösningsförslag som väljs eller om 

det blir något annat. Med hjälp av kalkyler, icke-finansiella aspekter och finansieringsteorier 

kompletteras beslutsprocessens tredje fas, analys och val. Litteraturen anser att det används 

alldeles för lite investeringskalkyler i småföretagen och småföretagen svarar med att det 

saknas resurser och kompetens. De icke-finansiella aspekterna anser småföretagen vara 

viktigare än värdemaximeringen. Detta blir då även ett problem när det kommer till 

finansieringen. Då banker vill finansiera i de investeringarna som ger bra avkastning och 

säker återbärning av kapitalet.  Finansieringsteorierna menar att banker vill se väl uträknade 

investeringskalkyler för att kunna godkänna lån, men småföretagarna tycker det är en riskabel 

del i företagandet att ge för mycket information till banker, då det kan skada företaget om 

informationen råkar spridas. 
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4 Empiri 
 

Jag har genomfört intervjuer med sex stycken ägare inom mjölkproducerande företag. Vissa 

av dem äger företaget helt medan vissa delar ägandet tillsammans med andra 

familjemedlemmar. Mjölkbönderna har byggt nytt stall för mjölkproduktion under de senaste 

elva åren. Skillnader mellan företagen när det kommer till djurstallen och mjölkproduktionen 

är vilken modell på robot som används och även utformningen av inredningen och 

djurhållningen sker på olika sätt beroende på vilken robot som används2. 

 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 

       Robot modell DeLaval Lely DeLaval DeLaval Lely Lely 

Antal Robotar 2st 1st 2st 3st 2st 2st 

Antal Mjökkor 140st 70st 150st 170st 150st 140st 

Totalt antal djur 300st 200st 250st 330st 170st 300st 

Areal som brukas 270ha 300ha 500ha 350ha 250ha 250ha 

Ekologiskt eller 

konventionell 

produktion? 

Konven-

tionell 
Ekologisk 

Konven-

tionell 

Konven-

tionell 
Ekologisk Ekologisk 

 

Valet mellan Lely och DeLaval robot har ingenting med odlingssättet att göra. Företagarna 

förklarade att valet av mjölkrobot hade att göra med säljare, pris och vilket system dem trodde 

fungerade bäst. 

4.1 Investeringsprocess och investeringsbeteende 

När jordbruksföretagarna skulle svara på frågan hur det kommer sig att de investerade i ett 

mjölkstall, även kallat ladugård, blev svaret hos dem alla att det handlade om att investera 

eller sluta med verksamheten. De gjorde en problemupptäckt att den ekonomiska situationen 

och arbetsmiljön inte fungerade för dem längre. Företagare nr två berättade att den största 

anledningen till att han investerade i ett nytt mjölkstall var för att hans knän och axlar inte 

längre klarade av arbetet som det var innan. Han konstaterade att det bästa sättet var att 

investera i mjölkrobot och på så sätt slippa det tunga momentet med att mjölka. 

Problemdefinitionen blev alltså att förbättra arbetsmiljön för honom. För de andra företagarna 

                                                 
2 För DeLaval robot används ett system som kallas styrd kotrafik. Grindar ser då till att kon passerar roboten för 

att komma vidare från liggplatserna till foderplatserna.  

För Lely robot används ett system som kallas fri kotrafik. Kon väljer då helt själv när den vill mjölkas.  
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handlade det till största del om att effektivisera och göra företaget mer lönsamt. De berättade 

att roboten gör att djurbesättningen kan vara större och att djuren är inkomstkällan på 

gårdarna. Jag frågade sedan om hur de tog reda på vilken robotmodell de skulle välja, vilken 

storlek på stall dem skulle bygga och hur de bestämde hur inredningen skulle vara placerad. 

Alla företagen sa att när det gäller informationsinhämtningen sker den löpande och väldigt lite 

undersökningstid läggs ner. Alla respondenterna berättade att de sällan gjorde fokuserad 

informationsinhämtning. De menar alla på att de lever med arbetet dygnet runt vilket medför 

att det alltid finns tankar och funderingar om olika investeringar. Automatiskt läser de artiklar 

i tidningar, går på mässor, pratar med grannar och bekanta men även söker på nätet, utan att 

veta när eller om investering kommer att ske. De menade även på att investeringarna inte sker 

spontant om det inte handlar om haverier och akuta behov av nya maskiner. Även vid sådana 

tillfällen har informationsinhämtning skett under flertalet år och ofta vet jordbrukaren vilket 

val de vill göra. Att använda sig av konsulter för att få hjälp med investeringsbeslutet gjorde 

bara företagare nr fem och sex. De båda tog hjälp med ritning av mjölkstallets inredning, 

utöver hjälpen som försäljarna kunde bidra med. De hade upplevt hjälpen positiv och var 

nöjda med slutresultatet. Företagare nr ett däremot hade haft kontakt med en konsult för att 

rita inredningen, men kom inte alls överens. Han tyckte inte att konsulter var någonting 

positivt att använda sig av, bättre att göra arbetet själv. 

4.2 Investeringskalkyler 

Fasen analys och val som finns i investeringsprocessen kommer att förklaras uppdelat i tre 

delar. Först kommer företagarnas syn och användning av investeringskalkyler att återges. 

Efter det kommer jag återge vad företagen ansåg vara viktiga aspekter att tänka på vid 

investeringen och vad som kunde avgöra valet mellan olika modeller och försäljare. Sist 

kommer finansieringen av investeringarna. Hur investeringarna finansieras och vilka 

svårigheter företagarna stött på.  

Investeringskalkyler används i begränsad utsträckning av de intervjuade företagen. Alla 

respondenterna svarade att kalkylerna används vid investeringar i byggnationer, där det finns 

löpande utgifter som kan påverkas och vid investeringar i byggnader och maskiner, som kan 

generera inkomst. Olika exempel där investeringskalkyler användes var vid byggnation av 

mjölkstall och beräkning av djurbesättningens storlek och antalet robotar som skulle 

monteras. Alla respondenterna berättade att investeringskalkyler och beräkningar var ett 

måste för att kunna få finansiering från bankerna, men även när det kom till ansökning av 

investeringsstöd, krävdes det utförliga beräkningar. Företag nr fyra kallade kalkylerna för 
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payback-kalkyler medan företagare nr ett mena på att det oftast handlade om ”kökskalkyler”, 

som syftar till hemmagjorda kalkyler. Företagare nr ett menade även på att de som gör stora 

välutformade kalkyler och beräknar allt in i minsta detalj, oftast inte bygger eller investerar. 

Han hade fått uppfattningen att de blir för rädda att de inte törs satsa. Medan de som gör enkla 

överslagsberäkningar och förstår sig på livet som bonde, vågar satsa och ofta klarar sig på ett 

eller annat sätt. Investeringskalkylerna som företagen använde sig av, hade som syfte att räkna 

fram vilken storlek på djurbesättningen som var mest effektiv för att bära kostnaderna för 

gården. Inkomsten beräknades på det dåvarande mjölkpriset som de fick och på en 

genomsnittlig mjölkmängd som varje ko kunde producera. Det gjordes även kalkylering när 

det kom till foderhantering och dessa lagerutrymmens energiförbrukning. Företagare nr tre 

berättade att han gjorde beräkningar på om det fanns pengar att spara om de bytte ut 

värmekällan till fodertorken. Även denna typ av beräkning handlade om en form av payoff-

kalkyl. Han beräknade hur mycket energikostnader den nya värmekällan kunde spara in och 

sedan dividera den besparingen med investeringskostnaden i den nya värmekällan. Då fick 

han fram hur lång tid det skulle ta innan investeringen var återbetald. Kalkyler eller 

beräkningar gjordes däremot inte på maskiner, som traktorer och redskap. Alla 

respondenterna ansåg att det inte fanns mycket att räkna på. Som företagare nr fyra sa, ”det är 

lite som att köpa bil, man köper det som faller en i smaken och som har rätt utrustning”. 

Avgörandet för vilken maskin eller traktor som respondenterna köpte handlade till största del 

om vilken service som kunde erbjudas och hur bra försäljaren var att förhandla med. 

Företagare nr sex menade på att maskiner och traktorer måste finnas på gården för den dagliga 

driften, ”det måste finnas en väldigt bra anledning till att vi ska byta och oftast sker det när en 

maskin är helt förbrukad och kostar mer att laga än vad räntan och amorteringen gör”. 

Liknande uttalanden gjordes även från de andra respondenterna, tilläggas kan att gemensamt 

hos de alla var även att det kunde förekomma kalkyler och beräkningar på vissa maskiner när 

det kom till transportkostnader kontra jordpackning ute på fältet3. Vilket som var bäst fanns 

det olika åsikter om. Några menade på att det sliter mer på maskinerna att köra ett högre antal 

gånger på vägen och att det kostar mer än att jorden blir packad och skörden sämre. Vissa 

valde då större maskiner för bättre kapacitet. 

4.3 Icke-finansiella aspekter 

De icke-finansiella aspekterna som alla respondenter nämnde var att valet av leverantör i stor 

utsträckning handlade om servicegrad och personlig kontakt. En annan väldigt viktig aspekt 

                                                 
3 Jordpackning är ett område som diskuteras hos jordbrukare. Vissa menar på att om jorden blir för tillpackad av 

tunga maskiner så blir det sämre avkastning och dåligare skörd.  
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vid val av maskiner och anläggningarnas utformning handlade om ergonomi, arbetsmiljö och 

att det skulle vara enkelt att arbeta. På frågan om de var villiga att investera i en maskin med 

märkvärt bättre komfort, men att den kostar 100 000kr mer så svarade alla, utan att tveka att 

så var fallet. Då handlar det om maskiner som kostar mellan 700 000kr till strax över 

miljonen. Pristillägget är alltså märkvärt. Sällan föll avgörandet, av vilken modell, tillverkare 

eller försäljare som skulle väljas, på det lägsta priset. Ingen av respondenterna ansåg att 

värdemaximeringen eller att köpa det billigaste var prioritet. Anledningen var att investeringar 

gjordes även för framtiden, framtida generationer och gårdens framtida marknadsvärde. De 

ansåg då att om dem köper billigaste maskinerna, blir det dyrare i längden. Erfarenhet från 

flera av respondenterna var att billigare maskiner går sönder tidigare, kräver mer service och 

har sämre andrahandsvärde. Andra exempel på där investeringar inte gjordes för att expandera 

eller effektivisera gården är att alla gjorde renoveringar av byggnader för att behålla gårdens 

utseende och skick, istället för att riva och spara pengar. Exempel på byggnader var sådana 

som inte spelade någon roll för verksamheten om de fanns kvar eller inte, utan det handlade 

mer om att bevara det gamla utseendet på gården. 

4.4 Finansiering 

Finansiering skedde nästan bara med hjälp av eget kapital och banker. Från företag nr fyra 

framgick det att banken hade satt krav på 30 % eget kapital för investeringen i den tredje 

roboten. Vad banken vid övriga investeringar ställde för krav framkom aldrig under 

intervjuerna. Företagare nr tre hade provat leasing men gått ifrån det. Varför företaget slutade 

med leasing visste han inte själv, mer än att leasingtiden gick ut och ingen ny leasing har 

tagits efter det. Jag frågade om han hade någon uppfattning eller tankar kring lånesättet, men 

det hade han inte reflekterat över. En viktig del när det kommer till finansiering är förtroendet 

till och från bankerna och även relationen där emellan. Företagare nr fyra berättade om hur 

deras bank orsakat dem 10 000kr i räntekostnader i månaden i ett år, helt i onödan på grund av 

en dålig bankkontakt. Bankmannen hade gått på tjänstledighet och ingen annan tog över hans 

ärenden vilket resulterade i att företagaren fick betala ränta för ett topplån som hade kunnat 

värderas om till ett bottenlån på 2,5 miljoner. Lånet togs när byggnationen av mjölkstallet 

skedde och när bygget var slutfört skulle lånen läggas om, vilket inte gjordes. Företaget 

tappade allt förtroende för banken och övervägde att byta bank. Det genomfördes däremot 

aldrig, då de ansåg att det var mer arbete och krångel än vad det gav nytta. Svårigheter till lån 

förekom under lågkonjunkturen då bankerna inte ville låna till jordbrukarna för att bygga nytt, 

trots att kalkylerna visade positiva resultat. Detta problem förekom främst för företag nr fyra. 
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Deras mjölkstall byggdes under 2008 och stod klart 2009. När bygget beräknades la de till 

några extra meter på byggnaden för att i framtiden kunna införskaffa den tredje roboten, och 

installerade bara två robotar i början. När det sedan blev svårt ekonomsikt för företaget 2012 

konstaterade de att enda sättet att få ordning på ekonomin var att öka omsättningen på gården. 

Det gjordes lättast med hjälp av en till robot då plats fanns. De fick tag i en begagnad robot 

vilket gjorde att priset var märkvärt lägre. Trots att alla kalkyler och beräkningar visade bra 

resultat, ville inte banken ge dem lån. De försökte med flera banker men det var stopp. Tillslut 

fick de tag i en bank som gick med på att ge dem lånet, räntan blev lite högre än hos deras 

ordinarie bank, men de fick lånet i alla fall. Idag är de väldigt glada över investeringen, då 

mjölkpriset har stigit och företaget mår ekonomiskt bra. 

Bankerna krävde väl- uträknade och utformade kalkyler och beräkningar när det gällde lån för 

att bygga mjölkstallen, berättar alla respondenterna. Bankerna hade bra uppfattning själva om 

vad som kunde anses rimligt gällande storlek och belåning. Företag nr två hade lite problem 

med banken och dem var inte så förtjusta i att han bara skulle bygga för en robot. De ansåg 

inte att det skulle bära sig lika bra som två. Problemet var att det bara fanns betesmark till en 

besättning med det antalet kor som en robot klarar av. Han lyckades till slut att övertyga 

banken och fick lån för att bygga mjölkstall för en robot. Företagare nr fem byggde sitt stall i 

flera etapper och hade då hunnit spara pengar i företaget inför varje etapp.  Han började år 

2008 att bygga stommen för stallet och räknade då med två robotar. Under tiden använde han 

sig av den gamla mjölkgropen som fanns sedan tidigare. År 2010 köpte han robotarna som 

idag sköter mjölkningen. Banken krävde inte utförliga kalkyler av honom då lånen inte blev 

lika omfattande när byggnationen skedde i etapper och han använde stor del eget kapital för 

att finansiera. Han är även den enda som nämnt att han använt sig av investeringsbidrag från 

länsstyrelsen. 
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4.5 Sammanfattning av empirin 

4.5.1 Figur investeringsbeteende framtagen av empirin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att sammanfatta kapitlet har jag ritat denna figur. Informationsinsamlingen ligger i 

grunden till alla investeringar. Högst upp finns de största målen och anledningarna till att 

investeringar genomförs. När investeringar i anläggningstillgångar genomförs använder sig 

företagarna av investeringskalkyler, dels för att bankerna kräver det vid stora byggnationer 

men även för att kunna se vilken storlek och kapacitet som är bäst att bygga. 

Investeringskalkylerna är oftast Payback eller hemmagjorda. Investeringar i maskiner sker 

oftast när de gått sönder eller är utslitna. Maskinerna anser dem inte går att göra så mycket 

kalkyler på och därför finns inte det steget med i figuren. Vissa beräkningar görs däremot för 

att jämföra om största maskinen är bäst eller om jordbackningen blir för stor och företaget 

tjänar på mindre maskiner. Banken har en viktig roll i processen och används nästan 

uteslutande av alla respondenterna. När banken godkänt lån för investering kan de genomföra 

antingen byggnation, installation eller inköp för att uppnå de övergripande målen. Som är att 

underlätta arbetet, att få bättre ergonomi och komfort när arbetet utförs och att få mer tid med 

familjen. 
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5 Analys 
 

Detta kapitel kommer att analysera den insamlade empirin utifrån den teoretiska 

referensramen. Först kommer det att diskuteras allmänt om hur investeringsprocesserna ser ut. 

Sedan kommer det fortsätta med de tre olika fokusområdena; investeringskalkylering, 

finansiering och icke-finansiella faktorer. 

5.1 Investeringsprocessen 

Problemupptäckt, problemdefinition och val mellan olika åtgärder sker i princip samtidigt hos 

de svenska mjölkbönderna. Att göra uppdelningen mellan de olika stegen som Öhlmér m 

fl.(2000) gör är svårt för mig som studerar böndernas investeringsbeteende. Respondenterna 

berättar att när ett problem uppstår så finns även problemdefinitionen och samtidigt har val 

mellan olika lösningar börjat göras. Detta kan förklaras med soptunnemodellen som beskriver 

informationsinhämtningen som ett konstant flöde, vilket även mjölkbönderna håller med om. 

Information hämtas hela tiden in utan att vara medvetet. Automatiskt sorteras onödig 

information bort och redan då börjar valen mellan olika valmöjligheter som företaget har. 

Respondenterna berättade hur de var tvungna att investera i mjölkrobot eller sluta med 

företaget för att situationen de befann sig i inte fungerade längre. Den delen menar däremot 

Öhlm´r m fl (2000) är ett tecken på att en problemupptäckt uppstår. Det förklaras i deras 

modell att, jordbruksföretagarna upptäcker inte problemen om de själva inte anser att det finns 

en bättre situation att vara i, än den de redan befinner sig i. Problemupptäckten att upptäcka 

skillnaden mellan situationen som jordbrukaren befinner sig i och situationen han/ hon vill 

befinna sig i. Denna upptäckt går ihop med problemdefinitionen och valen som redan 

påbörjats. Jordbrukaren har redan sorterat bort information och gjort vissa val innan han/ hon 

erkänner problemupptäckten och att situationen skulle kunna se annorlunda ut.  

Jordbrukarens situation kan förklaras med soptunnemodellen och modellens olika flöden som 

förekommer. Soptunnemodellen handlar om hur de olika flödena i företaget möts och 

sammankopplas för att bilda ett beslut. Strömmen av beslutsmjöligheter, att fortsätta med 

företagets verksamhet eller inte. Strömmen av deltagande, vill jag vara delaktig och fortsätta 

som mjölkbonde? Strömmen av problem, det är inte ekonomiskt eller ergonomiskt hållbart 

som situationen ser ut idag, och till sist, en ström av lösningar, genom att bygga kan företaget 

fortsätta med mjölkproduktion. Tillslut samlas alla dessa tankar, idéer, problem och 
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eventuella lösningar på samma ställe för att kunna fatta ett beslut om åtgärd på problemet 

(Watson, 2006). Samtidigt måste jordbrukaren bestämma sig för när informationsinsamlingen 

är tillräcklig. När finns det tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut som jag 

kan känna mig nöjd med måste företagaren ställa sig. 

Respondenterna berättar hur de konstant gör informationsinhämtning från olika källor, utan 

att det finns något definierat problem. Genom att de får information om vad som är nytt på 

marknaden, vilka valmöjligheter som finns på olika områden och hur olika, kanske 

kommande, problem kan lösas blir det svårt att dela upp deras investeringsbeteende i 

processens olika faser. Dessutom var det ingen av respondenterna som pratade någonting om 

uppföljning och utvärdering av beslutet som skett. Alla verkade i allmänhet nöjda med sina 

val och beslut. Sammantaget i det stora hela är investeringsprocessen för jordbruksföretag 

svårt att se i det empiriska materialet. Den normativa modellen fungerar inte lika bra som den 

begränsat rationella soptunnemodellen, som förklaring till hur mjölkbönderna tänker vid en 

investering.  

5.2 Investeringskalkyler 

Mjölkbönder använder sig av investeringskalkyler i en mycket begränsad utsträckning. 

Undersökningen visar att svenska mjölkbönder använder sig av investeringskalkyler för att 

kunna övertyga en finansiär om att låna pengar. Investeringskalkyler som används är 

Payback. Tidigare undersökningar som gjort på småföretag har även de visat att Payback är 

den mest använda metoden, även om investeringslitteraturen anser att det bästa sättet att 

värdera en investering är att använda sig av nuvärdesmetoden (Peel & Bridge, 1998). 

Litteraturen menar även på att Payback är lättast att räkna på. Kanske kan det vara en 

förklaring till varför bönderna använder den metoden. En annan förklaring kan vara den att 

beräkningar i Payback-metoden fokuserar på det som oftast är intressant för företagaren. När 

och vilken investering är lönsam. Investeringar som skedde i maskiner var däremot oftast 

svåra att göra investeringskalkyler på menade respondenterna. När det kom till maskiner 

används de utan att ge någon direkt inkomst och därmed blir det svårt att göra Payoff 

beräkning då dessa bygger på kostnad dividerat med inkomst eller besparing, för att se hur 

lång tid det tar innan investeringen är återbetald. Anledningen till att dem är svåra att göra 

dessa beräkningar på är för att de användes som en del av den dagliga driften för att kunna 

driva företaget. För att då värdera vilken maskin som var bäst så gjordes överslagsberäkningar 

i huvudet eller enkla hemmagjorda kalkyler som kallades för kökskalkyler. Dessa gjordes för 

att kunna se vilken av maskinerna som lämpade sig bäst på gården för den dagliga driften och 
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på så sätt ändå försöka finna den lämpligaste. De menade även på att när det kom till 

maskiner var de icke-finansiella aspekterna viktigare än avbetalningstiden.  

Danielsson & Scott (2006) hade i sin undersökning kommit fram till att 50 % av småföretagen 

de undersökte, inte genomgått någon högre utbildning och då även saknade kunskaper kring 

kalkylering. Om detta är en förklaring till varför mjölkbönderna inte gör mer kalkyler kan 

mycket väl stämma. Samtigit har Ekanem (2005) funnit att det inte fanns ett enda spår av 

investeringskalkyler i de två branscher han undersökte. Dessa branscher var mogna på 

marknaden och investeringar gjordes bara när maskiner var utslitna för att kunna fortsätta den 

dagliga driften. Jordbruksföretagen verkar i en mogen bransch där investeringar sker för att 

kunna fortsätta den dagliga driften när det gamla måste bytas ut. Kanske kan det sistnämnda 

vara en förklaring till varför investeringskalkyler sällan förekommer hos jordbruksföretagarna 

tillsammans med att det ibland kan vara svårt att genomföra kalkyler då det saknas underlag 

och kompetens.  

5.3 Icke-finansiella aspekter 

När det kommer till de icke-finansiella aspekterna har det visat sig i undersökningar att: 

Istället för att investeringen ska vara värdemaximerande för ägaren/ägarna kan de tekniska 

aspekterna kring till exempel en maskin vara avgörande. Det handlar då om hur maskinen 

uppfyller de funktionskrav som är uppställda och inte hur snabb återbetalningen är. Till 

exempel när företaget behöver göra en investering för att överleva är det inte alltid helt troligt 

att företagsledaren eller företagsledningen ser vad som maximerar värdet på företaget, utan 

istället ser till vad som kan anses vara mest effektivt, prestanda och kvalité före pris 

(Danielson & Scott, 2006). Även detta styrker min undersökning då det visar sig att 

mjölkproducenterna hellre köper maskiner och utformar byggnader på ett sätt som ser till 

ergonomi och enkelhet i arbetsutförandet, än att bygga och investera i de billigaste 

alternativen för att få snabbast och störst avkastning.  Företag vänder sig allt mer till säljare 

och nyckelpersoner i företaget för råd om vilken investering som är bäst. Istället för att 

använda sig av investeringskalkyler för att räkna fram vilken maskin företaget ska investera i, 

rådfrågar dem experter och nyckelpersoner för att få veta mer ingående vad maskinen klarar 

av att göra och vad som är bäst för företaget (Ekanem, 2005). Detta är någonting som är 

väldigt avgörande i min undersökning. En viktig del i mjölkböndernas informationshämtning 

handlar om just detta som Ekanem (2005) kommit fram till. Att investeringskalkylerna inte är 

avgörande, utan hur andra inom branschen upplevt det. Investeringskalkyler kan inte tala om 
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vart problem och fel ligger, hur mycket det krånglar och vilken maskin som fungerar bäst för 

ändamålet och förhållandet. 

Undersökningen som Peel & Bridge (1998) gjort visade att företag värderar kvantitativa mål 

högre än kvalitativa. Men att det däremot visar sig företagens strategiska planering att det 

finns en starkare koppling till företagens kvalitativa mål istället (Peel & Bridge, 1998). Hur 

den strategiska planeringen ser ut hos jordbruksföretagen har jag inte undersökt, men att de 

värderar de kvalitativa målen högre än kvantitativa kan konstateras. Alltså går det emot Peel 

& Bridges (1998) undersökning i hur företagen värderar olika mål. Det framkommer i 

undersökningen att jordbruksföretagarna värderar kvalité, teknisk utrustning och 

miljötänkande högre än vad de värderar marknadsandelar, omsättning och avkastning. Då de 

hellre köper en maskin som klarar de tekniska funktionskraven och klarar av ergonomikrav än 

att avkastningen på investeringen är hög. De pratar inte heller någonting om marknadsandelar, 

istället hjälper de varandra att lyckas som företagare vilket är en unik situation bland företag. 

5.4 Finansieringskällor 

Finansiering skedde enbart med hjälp av eget kapital, banker och maskinföretagens krediter 

och lån. Men även dessa är utformade som banklån bara att det finns en mellanhand. Problem 

som Winborg & Landström (2000) funnit när det sedan kommer till att låna pengar av en 

finansiär är att genom företagets storlekt (fallande skala) ökar risken med finansiering. Då 

företaget inte är stort och stabilt, medför de att utförligare information om företagets 

verksamhet krävs från låntagaren. Ägaren får då svårt att ge ifrån sig all information, då det 

finns en potentiell risk att känslig information läcker vidare till konkurrenterna genom 

finansiären. Finansiären törs då inte investera då denne anser att information saknas och 

företagaren blir utan finansiering. Skulle finansiering ändå bli möjlig är kostnaden för det 

oftast betydligt högre, i form av ställda säkerheter och högre räntor. Detta kunde jordbrukarna 

inte relatera till då risken att viktig information inom branschen läcker ut, inte finns.  

Konkurrensen finns inte mellan jordbrukarna på det sättet förklarar en av respondenterna. 

Istället för hemligheter menar respondenten på att de hjälper varandra och visar olika 

lösningar. Däremot kan de hålla med om att finansieringen kan bli ett problem på grund av att 

investeringarna är stora i förhållande till företagets omsättning. Som företag nr fyra berättade 

fanns det problem att genomföra en investering, trots att beräkningarna visade positiva siffror 

och det var det säkraste och snabbaste sättet för företaget att få ordning på sin ekonomi, ville 

inte vissa banker gå med på att finansiera investeringen i en till robot. Det handlade alltså inte 
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om att kalkylerna var dåliga eller att det fanns information som var känslig att dela med sig 

av. Det handlade om att investeringen var stor i förhållande till omsättningen och att företaget 

redan hade lånat stora summor pengar. 
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6 Slutsats 
 

Detta arbete har som utgångspunkt haft syftet att beskriva investeringsbeteendet bland 

svenska mjölkbönder. Med tanke på de speciella förutsättningar denna grupp av företag ställs 

inför och den uppenbara bristen på studier inom området, kan denna studie ses som ett försök 

att lyfta dessa frågor. Så hur ser investeringsbeteendet, specifikt med avseende på kalkylering, 

icke-finansiella aspekter och finansiering, ut för svenska mjölkbönder? 

 

Övergripande skiljer sig investeringsprocessen åt på flera sätt mot den normativa modellen 

som Öhlmér m fl.(2000) föreslagit för investeringar inom jordbruksföretag. Framförallt sker 

informationsinsamling löpande och inte fokuserat när problem upptäckts. Analys och val sker 

även det löpande vart efter som ny information når företagaren och det gör även att 

uppdelningen mellan olika faser och steg blir svåra att definiera. I flera fall kan 

investeringstankar utvecklas under flertalet år innan de börjar realiseras och mycket av 

tankearbetet formas genom kontakt med andra jordbruksföretag. Jordbrukaren är genom detta 

utbyte oftast mycket väl uppdaterad, långt innan själva inköpsprocessen sätter igång, vilka 

investeringsalternativ och vilka för- och nackdelar som de för med sig. I detta arbete, där 

fokus legat på mjölkrobotar, var jordbrukarna tidigt medvetna om att det i praktiken fanns två 

olika investeringsalternativ där framtida planerna och filosofier kring djurhanteringen 

avgjorde vilken robot de investerade i. 

 

I förhållande till litteraturen om investeringsbedömning i små företag (tex Danielson & Scott 

2006; Ekanem 2005; Peel & Bridge 1998; Chittenden & Derregia, 2013) bekräftar denna 

studie ett relativt lågt användande av formella investeringskalkyler. Faktum är det endast i 

några av företagen förekom någon form av Payback-beräkning. Dessa konstruerades i första 

hand för att visa upp för finansiärerna, som krävde detta som underlag vid låneansökan. 

Däremot förekom en hel del vad som kan kallas "kökskalkyler", d v s enkla uppställningar av 

belopp och summeringar, som gör att jordbrukaren snabbt och enkelt har tillgång till central 

finansiell information vid behov. 

 

Finansiering sker i stort sett bara med hjälp av banker och eget kapital. Andelen lånat kapital 

var dock bland de studerade företagen högre än det som brukar rapporteras bland andra 
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småföretag (Ekanem, 2005). Detta kan bero på de relativt stora beloppen i förhållande till 

företagets storlek, att man tvingas använda mer lånat kapital än vanligt. Även om det förekom 

finansiering genom bidrag från länsstyrelsen har jordbrukarna inte använt sig av andra vanliga 

former av finansiering, såsom leasing. 

 

Störst fokus bland jordbrukarna, förutom kapacitet som ofta var den underliggande orsaken 

till investeringsbeslutet, ligger på ergonomi, arbetsmiljö och att investeringen minskar 

arbetsbördan. Eftersom jordbrukarna ofta har få anställda blir sådana frågor mycket centrala 

och ses generellt som viktigare än snabb avbetalning och hög avkastning. 

 

Övergripande är mjölkproducerande bönder en mycket speciell kategori av företag. Då 

företagen inte utsätts för konkurrens av varandra, då alla aktörer erhåller samma pris för 

mjölken, infinner sig en ganska unik situation där bönderna inte är lika känsliga för att lämna 

ifrån sig information om företaget, som andra typer av företag är. Snarare är det så att 

jordbruken i hög grad hjälper varandra med tips och idéer för att utveckla sin verksamhet. Det 

gäller inte minst deras investeringsbeslut. 

 

6.1 Diskussion kring resultatet och förslag till framtida forskning 

I flera avseende liknar jordbruken i denna studie andra småföretag vad gäller deras 

investeringsbeteende. Det finns dock några saker som skiljer sig ganska markant. 

Dessa företag gör relativt stora investeringar i anläggningstillgångar och det med relativt stor 

låneandel som finansiering. Det har också visat sig att bankerna inte alltid är positivt inställda 

till att låna ut pengar till deras verksamheter, trotts att beräkningar visar bra siffror. 

 

Unikheten att hjälpa varandra underlättar mycket vid investeringar och är någonting som 

företagen verkar uppskatta. Att kunna få komma till en gård som redan gjort en likande 

investering och lära sig av dennes misstag för att själv kunna lyckas bättre. Undra vart övriga 

företagstyper skulle hamna med sina verksamheter om de gjorde likadant, lärde av varandras 

misstag så att företagens ekonomiska situation blev bättre. 

 

Det konstiga är att jordbrukarna inte alls är ekonomiskt rationella, men varför inte? När 

investeringarna är så stora  borde de kanske tänka lite mer ekonomiskt rationellt och fokusera 

på investeringens ekonomiska hållbarhet och återbetalningstid.  
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Det samma gäller investeringskalkyler. De vet om att banker och finansiärer vill se ordentligt 

gjorda kalkyler. Varför görs då inte mer kalkyler för att kunna beräkna vilket som är både 

ekonomiskt rationellt och samtidigt uppfyller deras kvalitativa krav? Undersökningen visar att 

alla respondenterna resonerar på liknande sätt, många gånger kan det ses som ett tecken på att 

det bör vara en positiv sak, frågan är om den normen borde ändras.  

 

Forskning inom området investeringar skulle kunna fokuseras på finansieringsdelen. 

Perspektivet som denna undersökning utgått ifrån är från företagens perspektiv. Hur andra 

jordbrukare går till väga vid en investering som sedan sammanställts för att se om det finns 

likheter och vilka slutsatser som kunde dras från resultatet. Vidare studier skulle kunna se 

problemet från långivares perspektiv. Värderar dem jordbruksföretagen på annat sätt än 

övriga småföretag, är det svårare för jordbruksföretag att få låna pengar, ställer de andra kvar 

på jordbruksföretagen gentemot andra småföretag? Finns det andra kreditrisker och 

kreditvärderingsmetoder och hur ställer sig långivarna till vinstmarginaler och lönsamheten 

hos de svenska mjölkbönderna när de fokuserar på icke-finansiella aspekter före 

värdemaximering? Det är trotts allt en samhällsviktig fråga. Beroende på vilka lånevillkor och 

vinstmöjligheter som mjölkbönderna har, påverkar det antalet verksamma inom området och 

om vi ska kunna fortsätta köpa svensktillverkad mat eller inte. Om mjölkpriserna fortsätter 

vara dåligt för mjölkbönderna och räntorna höga så finns det ingen möjlighet att fortsätta 

driva företagen. Detsamma gäller djurskyddsregler i Sverige och övriga Europa. Det finns 

många samhällsfaktorer som påverkar jordbrukarnas vardag och företagens överlevnad. 
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Bilaga 1 
 

Individuell reflektion 

Bestämde mig tidigt för att skriva examensarbetet själv. Jag valde att lägga till ett år extra i 

mina studier på Högskolan i Skövde, därmed flyttade jag fram examensarbetet till året efter 

mina dåvarande klasskamrater. Då jag inte kände någon i klassen som jag idag skriver arbetet 

samtidigt som, valde jag att genomföra det själv istället för att göra det med någon som hade 

andra tankar och idéer. Genom mina gamla klasskamrater fick jag veta att det var en fördel att 

bestämma ämnesval innan kursen började. När kursen började och vi skulle skicka in 

ämnesval så började jag med avskrivningar i jordbruksföretag. Hade under mina studier blivit 

att fundera över hur det kommer sig att jordbrukarna kan köpa maskiner och göra 

avskrivningar på fem år, men äga maskinerna i tjugofem år. Tyckte inte att det gav en 

rättvisande bild i redovisningen. Fick veta av min examinator och handledare att ämnet och 

frågan som jag börjat formulera, hade för dålig teoretisk grund och att det skulle bli svårt att 

genomföra en bra studie. Där fick jag lära mig, den hårda vägen, att den teoretiska grunden i 

ett examensarbete måste uppfyllas. Det var bara att börja om med problembakgrund och 

informationsinsamlingen. Blev då tipsad att skriva om investeringsprocesser för små företag. 

Då småföretag i sig inte intresserade mig, utan jag gärna ville göra ett arbete riktat mot 

jordbruksföretag så skapades problemformuleringen. Hur ser investeringsbeteendet ut hos 

svenska mjölkbönder? 

För att komma fram till frågan så hade jag ett inledningskapitel framför mig. Att lyckas få till 

trattformen som lärarna pratar om och att finna en röd tråd, inte ta med sådant som inte är 

relevant och att göra bra avgränsningar kring ämnet var någonting jag tyckte var väldigt svårt. 

Blev otaliga gånger som det skrevs, suddades och gjordes om helt och hållet. När detta 

äntligen var genomfört så var det istället den teoretiska referensramen som skulle påbörjas 

och samtidigt skulle även metodkapitlet börja ta form. Metodkapitlet har blivit helt omändrat 

mot hur det såg ut vid första inlämningen. Det handlar om ändringar i hur jag förklarar mina 

val, inte så mycket ändring i hur själva arbetet gick till eller skulle gå till. Den teoretiska 

referensramen hade jag svårt med. Hittade ingen teori som jag kunde använda mig av. Till slut 

blev det att jag skrev om olika studier som mitt resultat kunde jämföras mot, diskuteras mot 

eller som kunde förklara den insamlade empirin. Dessa studier låg som grund för mina 

intervjufrågor och när intervjuerna var genomförda så lades teorin soptunnemodellen till. 
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Under intervjuerna så lärde jag mig en del om mig själv. Bland annat olika språkliga tix jag 

hade och försökte undvika vid efterkommande intervjuer. Analysdelen var svår att göra själv. 

Hade ingen kompanjon att diskutera med och halva analysen har blivit omskriven helt och 

hållet en gång på grund av det. Skrev tre sidor som raderades då det inte var bra, det kändes 

tungt men märkte att det var bäst att ta bort. Min handledare har varit ett stort stöd och min 

enda diskussionsmöjlighet och utan honom jag inte utvecklats på samma sätt. 

Nackdelen med att genomföra arbetet själv har varit att inte kunna diskutera med någon. Det 

har varit tungt att söka all information och läsa alla artiklar på engelska, då min engelska inte 

är den bästa. Däremot känner jag att min engelska blivit betydligt bättre, att jag lärt mig söka 

och hitta information på ett bättre sätt och att min förmåga att skriva blivit betydligt bättre. 

Om jag skulle backa tillbaka tiden till januari och frågan om jag verkligen ska skriva arbetet 

själv, skulle svaret fortfarande bli ja. Även om det varit tungt så har det varit lärorikt och jag 

har fått bestämma helt vad jag vill göra, hur jag vill ha det och fått skriva om ett område som 

intresserar mig. 

Arbetet har lärt mig mycket om informationsinhämtning, teorier kring 

informationsinhämtning och även hur ett examensarbete går till. Hade ingen större 

uppfattning om hur metoden skulle vara utformad, det samma gällde teoretiska referensramen. 

Idag har jag förstått att det handlar om teorier som kan förklara den insamlade empirin och 

användas som hjälpmedel vid analyseringen. Den största lärdomen jag fått är planering. För 

att lyckas med arbetet har planeringen varit viktig och även delmålen.  
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Bilaga 2 
 

Intervjumall 

 

Gård: 

Mark: ha Djur: St 

Robotmodell:  Antal robotar:  St 

 

Investeringen syftar till en kostnad större än 50 000. 

 

1. Senaste investeringen? När och vad? 

 

 

2. Kommande investering? När och vad? 

 

 

3. Hur uppstod behovet? Hur kom ni fram till att ni behöver göra investeringen? 

(Behov av att byta ut befintlig tillgång eller att expandera eller effektivisera) 

 

 

4. Vad är målet med investeringen? Vad är viktigast att investeringen uppfyller?  

(Miljökrav, design, funktion, märke, billigt, snabb avkastning, mm) 

 

 

5. Informationshämtning? Vart sökte ni information om vad som är bra att investera i? 

Modell, storlek, märke, osv? (JA, ATL, Land, Mässor, Konsult, Grannar, Försäljare, 

Internet) 

 

 

6. Kalkyler? Gjorde ni några beräkningar och i så fall på vilket sätt?  Har ni tidigare 

använt er av kalkyler när ni ska göra en investering? 

 

 

7. Finansiering? Hur finansierade ni investeringen? 

 


