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Sammanfattning/Summary  
 
Titel/Title: Är företagets lönsamhet och finansiella ställning avgörande för beslut beträffande 
företagets expansion?  

/ Is the companies profitability and financial position a determining factor for the companies 
growth?      
 
Författare/Writer: Martin Rosenqvist 
 
Handledare/Supervisors: Stefan Hellmer och Henrick Gyllberg  
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/ School of Management, Blekinge Institut of Technology. 
 
Kurs/Course: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng  
/ Bachelor´s thesis in Business Administration, 10 credits. 
 
Syfte/Purpose: Även om det primära syftet är att utreda frågeställningen kring om företagets 
lönsamhet och finansiella ställning är avgörande för beslut beträffande företagets expansion, 
ska undersökningen också utröna om det finns några skillnader mellan de stora och de små 
företagens ekonomiska förhållanden vid expansionstillfället i den valda branschen. 
/ Even if the main purpose is to decide if the companies profitability and financial position is 
a determining factor for its growth, the purpose is to determine if there are any differences 
between big and small companies in there economical positions then they grow, in the 
selected industry.       
 
Metod/Method: Denna uppsats är i första hand en kvantitativ undersökning. Branschen som 
undersökningen har förlagts till är utvinning av torv. 
/ This thesis is mainly a quantitative study. The selected industry for the study is extraction of 
turf. 
  
Slutsatser/Conclusions: Det finansiella mått som tydligast skilde de expanderande företagen 
från företag som inte expanderade eller minskade antalet anställda var avkastning på eget 
kapital. Det var också avkastning på eget kapital som utgjorde den största skillnaden mellan 
de stora och de små företagen vid expansionen. Vinstmarginalen och soliditeten var inte 
påtagligt avvikande bland de undersökta företagen. 
/The financial measurement that most clearly differ the growing companies from the not 
growing companies or the companies that didn’t change there amount of employees was the 
returns of the companies own capital. It was also the returns of the companies own capital 
there the main difference existed between the big and the small companies. The profit margin 
and the solvency didn’t differ a lot in the studied companies.   
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2 Bakgrund 
 
Tillväxt diskuteras idag i många olika sammanhang och utifrån en rad olika perspektiv. I 
denna uppsats är det tillväxt utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv som är av intresse. 
Ekonomisk tillväxt studeras inte sällan ur ett nationalekonomiskt perspektiv, där den 
ekonomiska tillväxten ofta ses som ett nödvändigt medel för att utveckla ett lands välfärd.1 
Den ekonomiska tillväxten i en nation kommer inte av sig själv. Företagens tillväxt och 
effektivisering går förmodligen inte att överskattas i detta hänseende, alltså är troligtvis 
företagens tillväxt och ekonomiska effektvitet ur ett företagsekonomiskt perspektiv av stort 
intresse för nationens tillväxt. 
 
I näringsutskottets betänkande från 20032 kan en oro för Sveriges tillväxt utläsas, en av 
faktorerna som diskuteras kunna hämma tillväxten här i landet är att de riktigt små företagen 
växer dåligt. Det tycks alltså finnas en motvilja till att expandera i många mindre företag. Just 
nu arbetar regeringen med förslag som kan leda till mer gynnsamma förutsättningar för 
företagandet i Sverige. Fokus ligger på de små företagen, både de nyetablerade och de redan 
etablerade småföretagen. Syftet är att försöka åstadkomma en mer gynnsam miljö för de små 
företagen att växa i.  
 
Av alla företag i Sverige med någon anställd är det hela 68 % som anställer mellan en och 
fyra personer. Detta kan jämföras med företag som anställer mellan fem och nio personer, 
vilka är betydligt färre, nämligen 16 %. Endast 0,2 % av alla företagen anställer mellan 500 
och 999 personer.3 Detta visar hur stor del mycket små företag det finns i Sverige och dess 
viktiga roll i den svenska ekonomin. 
 
De områden som mest har präglat debatten om vad som kan vara avgörande för de små 
företagens tillväxt är tillförsäkring av utbudet av kapital (särskilt i tidiga utvecklingsfaser), 
åtgärder som gynnar ökat entreprenörskap, tydligare och tillgängligare information och 
rådgivning, enklare regler för företagare, enklare administrativa rutiner vid företagsstart samt 
gynnsamma konkurrensvillkor.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Bengt Johannison & Leif Lindmark , (1996), ”Företag, företagare och företagsamhet” 
2 Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU1  
3 www.scb.se 
4 Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU1  
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3 Problemdiskussion 
 
Tillväxt har intresserat en hel del företagsekonomiska forskare genom tiden. Ofta är det 
studier av vad som är specifikt för företag som expanderar som intresset riktas mot. Det kan 
på så sätt misstankas att det bland fler finns en ogrundad uppfattning om att företag som växer 
är framgångsrika företag, inte minst ur ekonomisk synvinkel. Det tycks följaktligen finnas en 
uppfattning om att ett växande företag kännetecknas av att företaget är välmående på flera 
sätt, alltså att företaget har något som ett icke expanderande företag saknar.        
 
Ekonomisk tillväxt ur ett nationalekonomiskt perspektiv är ofta inriktat på 
produktivitetsökningar, medan tillväxt ur ett företagsekonomiskt perspektiv mer är inriktat 
mot att företaget växer storleksmässigt. Synen på tillväxt hos företagen som synonym med 
framgång i företaget har kritiserats för att ge en bild av att företag som växer storleksmässigt 
under alla förutsättningar är framgångsrika, inte minst ekonomiskt.5 Kritiken kan anses väl 
underbyggd då det t.ex. förmodligen finns företag som tillförskaffat sig en dålig ekonomisk 
ställning, t.ex. likviditetsmässigt, genom att växa för fort. Det företag som uppvisar brister i 
likviditeten p.g.a. att det växt för fort kommer förmodligen inte att lösa sina 
likviditetsproblem genom att växa ytterligare. Detta och givetvis en rad andra förhållanden 
gör att vissa forskare menar att det inte finns någon uppenbar koppling mellan expansion och 
framgång.  
 
Varför tillväxten bland företag är intressant att studera är här en viktig fråga. Om ett 
nationalekonomiskt perspektiv än en gång antas så kan intresset för tillväxt kanske främst 
spåras till att tillväxt hos företagen leder till en högre sysselsättning i landet som helhet, men 
då är det underförstått att tillväxten hos ett företag inte skapas på bekostnad av något annat 
inhemskt företags nedskärning i verksamheten. Även om det uppenbart inte är lätt att utan 
opposition sätta ett likamedtecken mellan tillväxt och framgång finns det flera anledningar till 
att studera tillväxt i företagen och de faktorer som är avgörande för expansionen. Två 
anledningar kan vara att det för det första finns ett intresse för företagets expansion från 
samhällets och det enskilda företagets sida, samt för det andra att förståelse kan fås kring 
varför företaget agerar som det gör.6 Vidare är ämnet av betydelse då kännedom av de olika 
faktorerna gör det lättare för politiker och andra av företagets intressenter7 att bestämma vilka 
hjälpåtgärder som företaget behöver för att lättare kunna expandera sin verksamhet.           
 
Expansion av företag har studerats på många olika sätt och utifrån en mängd olika perspektiv. 
Beroende på val av perspektiv kan expansionen studeras mot bakgrund av en mängd olika 
faktorer, som kan vara avgörande för expansionen. Expansionen skulle kunna avse den 
verksamhet som ett företag är sysselsatt med, alltså expansion i mening att företaget börjar 
tillverka eller tillhandahåller fler produkter. Expansion skulle också kunna mätas genom 
                                                
5 Johannisson, B & Bång, H, (1992B) ”Nyföretagande och regioner” 
6 jämför Olofsson, C & Wahlbin, C, (1994), ”Firms Started by University Researchers in Sweden – Roots, Roles, 
Relations and Growth patterns.”  samt Strömqvist, U & Ahrens, T, (1993) ”Hjärtoperationen – Ett 
tillväxtföretags uppgång och fall. Berättelse och analys.”  
7 Jan Olsson & Per-hugo Skärvad (2002), ”Företags ekonomi 99” 
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ökning i omsättningen hos ett visst företag, alltså ökning i det nominella värde som företaget 
säljer produkter eller tjänster för under en viss period. Det som ligger till grund för 
expansionen i denna uppsats är ökningen av antalet anställda i de undersökta företagen. 
 
En hel del forskning har genomförts kring företags expansion, men det tycks som att det i 
flera studier inte tagits hänsyn till de ekonomiska sifferupplysningar som är relevanta för 
lönsamhet och finansiellt oberoende. Många av studierna som är gjorda grundar sig endast i 
de upplysningar som representanter för företagen själva lämnar i frågan kring expansion. I 
denna undersökning är det de faktiska ekonomiska förhållandena som ligger till grund för 
studien kring företagens expansion. Olika ekonomiska förhållandens påverkan för företagets 
expansion ska utredas för företag i en viss specifik bransch. Även skillnaderna mellan stora 
och små företag ska studeras. 
 
Om det är så att de små företagen har en ovilja att expandera, är det då ett problem? Svaret på 
denna fråga beror på flera omständigheter. Det kan som ovan nämnts vara ett hinder för 
tillväxten i landet att de små företagen förblir små, men det behöver inte vara ett problem ur 
ett företagsperspektiv. Ur ett företagsperspektiv är sannolikt inte landets tillväxt av intresse i 
det korta perspektivet, kanske är företagen mer intresserad av hur en expandering påverkar 
lönsamheten i företaget.  
  
Lönsamhetsperspektivet är förvisso ett centralt begrepp inom företagsvärden, men det är inte 
självklart att det är det enda om ens det viktigaste perspektivet i alla företag. Det kan finnas en 
mängd faktorer som är avgörande för ett företags expansionstakt. Faktorer, förutom 
kapitalvinster, som kan tänkas spela en avgörande roll för företagens benägenhet att 
expandera är: riskvillighet, det sociala sambandet mellan de anställda och ägarnas syn på 
företagets storlek m.m.8   
 
3.1 Problemformulering och avgränsningar 
 
Problemdiskussionen leder fram till följande konkreta frågeställning; är företagets lönsamhet 
och finansiella ställning avgörande för beslut beträffande företagets expansion? Då också 
frågan kring om det finns några skillnader mellan stora och små företag ska försöka urskiljas  
blir påföljande följdfråga angelägen: vilka skillnader finns mellan de små och de stora 
företagens ekonomiska krav för beslut beträffande expansion? 
  
Det är i första hand de ekonomiska förhållandena då företagen expanderar som är intressanta i 
denna uppsats. Kontexten som företagen befinner sig i är av betydelse och granskas därför i 
förväg för att sedan bekräftas eller dementeras av företagens egna uttalanden. De ekonomiska 
faktorer som har studerats är soliditet, avkastning på eget kapital och vinstmarginal på 
omsättningen. Branschen som studien är förlagd till är utvinning av torv. 
 
 
                                                
8 Pia Mattsson, (2001) ”Perspektiv på tillväxt – en studie av småföretagens tillväxtintentioner”  
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4 Syfte 
 
Syftet är att först ge en bild av vilka faktorer som skulle kunna tänkas påverka de undersökta 
företagen i dess expansionsöverväganden, för att sedan bidra något ytterligare med kunskap i 
ämnet genom att undersöka grundläggande ekonomiska förhållandens påverkan för 
expansionen.  
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5 Metod  
 
5.1 Kvantitativt och kvalitativt angreppssätt 
 
Ofta diskuteras undersökningsmetoder utifrån om de är kvantitativa eller kvalitativa. Med 
kvantitativa undersökningar menas undersökningar där svaren från de olika 
undersökningsobjekten är möjliga att koda så att en granskning av den insamlade empirin kan 
analyseras siffermässigt. Det kan vara uppgifter om ålder, antal barn eller ett företags 
omsättning. Som en kontrast till det kvantitativa angreppssättet finner vi det kvalitativa. 
Anledningen till varför det kvalitativa angreppssättet används är förmodligen oftast att mer 
speciell information begärs av undersökningsobjektet. Det är t.ex. svårt att besvara en fråga i 
stil med; vilken produkt tycker Ni är bäst och varför?, med endast en sifferuppgift. Även om 
den kvalitativa ansatsen ofta kräver mer utförliga svar kan ofta vissa delar i svaret omvandlas 
till kvantifierbara värden.9   
 
I denna uppsatts har båda ansatserna använts. En kvantitativ undersökning har genomförts där 
företagens ekonomiska förhållanden vid expansionstillfället undersökts. Samtidigt har en 
kvalitativ undersökning gjorts. Den kvalitativa undersökningen har till syfte att underlätta 
processen att ge en bild av vilka faktorer som skulle kunna tänkas påverka de undersökta 
företagen i dess expansionsöverväganden. 
 
5.2 Den kvantitativa insamlingen av empiri 
 
Den kvantitativa insamlingen av empiri har sin bakgrund i att viss information från varje 
företag i torvutvinningsbranschen var nödvändig. Den kvantitativa informationen har använts 
för att klarlägga fundamentala skillnader i företagens ekonomiska situation vid 
expansionstillfället. En viktig jämförelse är naturligtvis storleken, vidare behövdes mått så 
som soliditet och avkastning på eget kapital. För att kunna bedöma företagens storlek 
fordrades uppgifter beträffande antalet anställda i företaget. Vidare krävdes följande uppgifter 
från företagen; bolagsnamn, omsättning, resultat före bokslutsdispositioner, totala långa och 
kortfristiga skulder, totala bokslutsdispositioner, balansomslutning, företagets egna kapital, 
sni-klassificering, telefonnummer, samt uppgifter om bokslutsperiod.  
 
Själva insamlingen av den kvantitativa empirin underlättades av att alla aktiebolag enligt lag 
ska redovisa de uppgifter som behövs. Av Sveriges Patent och registreringsverk (PRV) kan 
den som är intresserad hämta resultat och balansräkningar från alla svenska aktiebolag. 
För att underlätta processen att få fram den mest intressanta ekonomiska uppgifterna 
(nyckeltalen) har en del företag specialiserat sig på att presentera uppgifter om olika 
aktiebolag på ett smidigt sätt. Ett sådant företag är AffärsData AB10, det är från AffärsData:s 
hemsida som empirin från den kvantitativa undersökningen är hämtad.  
                                                
9 Jacobsen Dag Ingvar (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen” 
10 AffärsData AB (www.ad.se) 113 90 Stockholm Besöksadress:Torsgatan 21   Telefon: 08 - 736 59 19   e-mail: 
info@ad.se 
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Den information som har samlats in genom det kvalitativa angreppssättet att samla in empiri 
är ekonomisk information från företagen. De ekonomiska nyckeltalen som ingår i den 
kvantitativa undersökningen är; soliditet, avkastning på eget kapital, vinst per omsättning och 
antalet anställda. Då företaget inte varit aktivt i fyra år har förändringen över de år företaget 
varit aktivt beaktats.  
 
Det faktum att det endast fanns årlig information om den ekonomiska ställningen i de olika 
företagen leder till att de exakta ekonomiska förhållandena då företaget expanderade är svåra 
att fastslå. Detta leder till att det väsentliga antagandet om att företagets ekonomiska 
förhållanden mellan de tidpunkter då de redovisar sin ekonomiska information kan ses som en 
jämn övergång dem emellan. För att konkretisera detta något svårförklarade antagande 
beskrivs det utifrån ett exempel. Om t.ex. ett företag lämnar ekonomisk information som leder 
till att soliditeten i företaget utgången 2000 kan beräknas till 50 % och att det ett år senare, 
utgången 2001, lämnar uppgifter som leder till att soliditeten är 60 % antas soliditeten jämt 
under året ha ökat från 50 till 60. Antagandet om att övergången går jämt över året får till 
följd att den beräknade ”medelsoliditeten” under året (2001) beräknas till 55 % i det beskrivna 
exemplet.    
 
5.3 Insamlingen av den kvalitativa empirin 
 
För att få grepp om vilka faktorer som företagsledningen beaktar när de beslutar i 
expansionsfrågor behövde de uttala sig om detta. Företag är ju inte tvingade enligt lag att 
uppge vilka motiv de har som underlag för sina beslut. Den kvalitativa undersökningen består 
av telefonintervjuer med företag i torvbranschen.  
 
Syftet var att företagsrepresentanter skulle få tillfälle att motivera sig till varför de har den 
expansionstakt de hade. Dessa uppgifter var tänkta att användas som bakgrund till analysen av 
de kvantitativa uppgifterna. Eftersom att svaren på frågan ”vilka överväganden ligger till 
grund för ert företags beslut angående expansion av verksamheten?” kunde ge många olika 
svar genomfördes ”öppna”11 intervjuer. Detta för att intervjuobjekten skulle kunna peka på de 
faktorer som avgör just det företagets expansionsöverväganden så exakt som möjligt. 
    
För att undanröja en motvilja från företaget att utge mer eller mindre hemliga uppgifter 
medgavs det i telefonintervjun att alla uppgifter som lämnades var anonyma. För att ge 
intervjuobjekten större incitament att svara på frågorna gavs också möjlighet till att ta det av 
den färdiga uppsatsen.  
 
Viktigt för att bedöma svarens relevans är vem som besvarar frågorna som ställs. Eftersom att 
de flesta företag som ingår i undersökningen är små företag (en t.o.m. fem anställda) var det 
naturligt att ställa frågorna till den person som är huvudsaklig ägare av företaget. För att 
jämförelsen ska bli så exakt som möjligt ställdes frågorna även till den huvudsaklige ägaren i 

                                                
11Jacobsen Dag Ingvar (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen”  
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de större företagen. Var inte den huvudsakliga ägaren tillgänglig för en intervju kontaktades 
en företagsrepresentant med insyn i frågan kring företagets expansion.    
  
Tyvärr uppkom det en hel del svårigheter med att genomföra telefonintervjuer på det 
beskrivna sättet. Anledningar till att undersökningen inte föll ut som planerat var flera. Dels 
ville många intervjuobjekt inte besvara frågorna som syns i bilagan (”underlag för kvantitativ 
undersökning”). Dels var en del företagsrepresentanter inte anträffbara. Under de intervjuer 
som kunde genomföras framkom också att flera företagsrepresentanter hade svårt att besvara 
de ställda frågorna. Detta gjorde att den kvalitativa undersökningen inte kunde användas som 
bakgrund till den kvantitativa, istället fungerar den kvalitativa undersökningen som en viktig 
del i undersökningen kring vilka faktorer som kan vara avgörande för företagets expansion.  
  
5.4 Deduktiv eller induktivt angreppssätt? 
 
I det deduktiva förhållandet till omvärlden har den som genomför undersökningen en 
uppfattning kring hur saker kan förhålla sig, en viss förutfattad mening finns alltså hos den 
som gör en undersökning. Motsatsen till detta tillvägagångssätt är det induktiva sättet att 
samla information, där den som utför undersökningen försöker att vara fri från föreställningar 
innan empirin samlas in.12 Angreppssättet som har används för genomförandet av 
undersökningen i denna uppsats är deduktivt. Då ett deduktivt angreppssätt används är det 
viktigt att ha i åtanke att valda teorier kan färga resultatet av undersökningen.  
 
5.5 Varför torvutvinningsbranschen? 
 
Informationen kring torv och dess utvinning är hämtad från Sveriges torvproducenters 
förening13, hädanefter kallat STPF, samt från personer som är insatta i branschen om inte 
andra hänvisningar har gjorts. STPF är till för sina medlemmar vilka är ett 20-tal 
torvproducenter. Anledningen till varför informationen är hämtad från de angivna källorna är 
flera, dels kommer informationen från dem som är insatta i branschen, dels finns det inte 
mycket traditionell litteratur skriven om de exakta förhållandena kring torvens uppkomst och 
dess utvinning. 
 
Orsakerna till att undersökningen är förlagd just till torvutvinningsbranschen är åtskilliga. En 
viktig anledning är att branschen består av företag med varierande storlek. 
Torvutvinningsbranschen är också en bransch där produkterna som företagen tillverkar är 
lika, produkterna från två olika företag är alltså mer eller mindre substitut till varandra. Trots 
att de små och de stora producenterna inte har liknade leveransvillkor till sina kunder m.m. är 
det inte halt orimligt att utgå från att produkterna är likartade, inte minst beroende av att 
produktionssätten är likartade. 

                                                
12 Jacobsen Dag Ingvar (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen” 
13 Svenska Torvproducentföreningen Torsgatan 12, 111 23 Stockholm Phone +46 0(8)441 70 
73, Fax +46 0(8)441 70 89 Internetadress: www.torvproducenterna.se  
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Vidare anledning till varför torvutvinningsbranschen valdes är att branschen som helhet kan 
tänkas expandera framöver. Då en bransch upplever en kraftig ökning av i efterfrågan är det 
lättare att undersöka vilka ekonomiska förhållanden som kan vara avgörande då företaget 
beslutar i expansionsfrågan, eftersom att det då finns ett utrymme för expansion bland en 
bredare massa av företagen.14      
 
5.6 Urval av undersökta företag 
 
De företag som ingår i undersökningen utvinner torv som främst används till två olika 
ändamål: 1 syfte till att användas som jordförbättring, 2 syfte för att användas för 
energiutvinning. För att kunna identifiera vilka företag som är sysselsatta inom 
torvutvinningsbranschen används det SNI-nummer som företaget antagit.  
 
SNI står för svensk näringsgrensindelning och kan härledas ur EU:s standard, NACE.15 SNI-
numret avser att beskriva företagets huvudsakliga verksamhet och är ett officiellt 
klassificeringssystem. Då företagen är sysselsatta inom flera typer av verksamhet bestäms 
SNI-numret i princip utifrån den verksamhet som sysselsätter flest anställda.16  
 
SNI-klassificeringen är ett omfattande klassificeringssystem som noggrant delar in företag 
efter deras verksamhet. De två SNI-numren som är aktuella här är 10301; utvinning av torv 
och vidareförädling för jordförbättringsändamål, samt 10302; utvinning av torv och 
vidareförädling för energiändamål. Företagen som ingår i undersökningen har antingen 
lämnat uppgift om att de är sysselsatta med en av verksamheterna eller båda. 
 
Fördelarna med att endast ta med de företag som har antaget ett eller båda av de två SNI-
numren är att företag som även är sysselsatta med helt avvikande verksamheter undantas från 
undersökningen. Skälet till varför det är gynnsamt att inte ta med dessa företag i 
undersökningen är att då företagen inte uteslutande är sysselsatta i samma bransch, kommer 
faktorerna som ligger bakom en eventuell expansion att bero på flera faktorer än de som är 
aktuella i just torvutvinningsbranschen.  
 
Av de totalt 40 företag som för verksamhetsåret 2002 lämnat uppgift till patent och 
registreringsverket att de är sysselsatta med en eller båda av de ovan beskrivna 
verksamheterna, sorteras sex företag bort då det är uppenbart att de inte endast är sysselsatta 
med de beskrivna verksamheterna. Det som gör det uppenbart att dessa företag inte enbart är 
sysselsatta med de aktuella verksamheterna är att omsättningen per anställd är orealistiskt 
hög. Det kan alltså misstänks att dessa företag även bedriver försäljning av torv m.m., vilket 
driver upp omsättningen. De sex exkluderade företagen är bortvalda på grund av att de 
avviker mer än 1,5 standardavvikelser17 från den standardavvikelse som fås av de 
                                                
14 Gandemo, B & Lundström, A, (1991) ”Medium-Sized Industrial Firms – Financial Performance, Growth and 
Change.” 
15 www.scb.se (http://www.scb.se/templates/Listning2____35024.asp) 
16 www.scb.se (http://www.scb.se/templates/Standard____24571.asp) 
17 Svante Körner & Lars Wahlgren (1998), ”Statistiska metoder” 
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ursprungliga 40 företagen. Det värde som beräkningen av standardavvikelsen bygger på är 
omsättning per anställd.  
 
Rosendala Torv AB och Svenska Düsovit AB plockas bort från undersökning då deras 
extrema finansiella läge kan göra hela undersökningen missvisande. Undersökningen är en 
totalundersökning av alla kvarvarande 33 företag med en eller fler anställda. Företagen som 
ingår i undersökningen är aktiebolag, samtliga aktiva och registrerade i Sverige. Tidsmässigt 
avgränsas undersökningen av att empirin utgörs av företagens fyra senast lämnade bokslut, 
samt att intervjuerna är gjorda under senare halvan av vårterminen 2004. 
 
5.7 Gränser mellan små och stora företag 
 
Eftersom att det är förändringen i antalet anställda som styr expansionen i de undersökta 
företagen är ett resonemang kring satta gränser mellan stora och små företag aktuell. Små 
företag brukar traditionellt klassas som företag med mellan noll och 49 anställda. Medelstora 
företag brukar anställa mellan 49 och 500 personer, medan stora företag anställer fler än 499 
personer18.  
 
Denna mer traditionella indelning av stora och små företag går inte att tillämpa i 
undersökningen av företagen i torvutvinningsbranschen. Anledningen är att det största 
företaget endast anställer 74 personer samt att majoriteten av företagen anställer färre än fem 
personer. Avsikten i denna uppsats är att undersöka skillnaden i faktorer som avgör företagens 
expansionsöverväganden mellan verkligt små företag och något större. Därför har gränsen för 
”små företag” satt till företag som anställer från en t.o.m. fem personer. 
  
Det kan tyckas en aning olyckligt att definiera ett företag med fyra anställda som större an ett 
företag med tre anställda, då företaget med tre anställda har en högre omsättning. Att 
omsättningen per anställd varierar har förmodligen sin främsta förklaring i att olika företag 
använder arbetskraft och kapital i olika proportioner för att åstadkomma den totala 
produktionen19. Detta är inget problem, då det är utökningen av antalet anställda som 
undersökningen inriktar sig på oberoende hur företagets kapitalstruktur ser ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Jan Olsson & Per-hugo Skärvad (2002), ”Företags ekonomi 99” s. 29 
19 Perloff Jeffrey M. (2001), ”Microeconomics” 
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6 Teori  
 
För att få en uppfattning av vad som kan påverka företagens överväganden kring expansion är 
det viktigt att reda ut relevanta teorier som beskriver troliga anledningar till varför företaget 
agerar som det gör i frågan. En teoretisk referensram behövs också för att öka relevansen i 
analysen där empirin från de torvproducerande företagen ställs mot de företagsekonomiska 
teorierna. Teorikapitlet innehåller en allmänt accepterad teori kring hur företagets makromiljö 
kan delas upp för en strukturerad studie. Denna teori motiveras av att en studie av de 
torvproducerade företagens makromiljö ska genomföras, för att delge en uppskattning av 
vilka andra faktorer än rent ekonomiska som kan vara avgörande för företagets expansion.   
 
Det har forskats en hel del kring företags expansion, i synnerhet de mindre företagens 
expansion. Davidsson har studerat frågan kring de små företagens tillväxt under en längre tid. 
1989 kunde han visa en del viktiga faktorer som var avgörande för små företags expansion. 
Bland de drygt 500 tillfrågade företagen med 2-19 anställda var de viktigaste faktorerna som 
motiv till expansion ökad lönsamhet och ökat oberoende. Bland de viktigaste faktorerna som 
talade mot en expansion hos de undersökta företagen märkes risken att förlora kontrollen över 
företaget när det växer, något som alltså sågs som negativt i många fall.20 Det är just de 
positiva effekterna som Davidson pekar på som här antas vara motivet till att företag 
överhuvudtaget vill expandera, alltså ökad lönsamhet. Det antas således att större företag har 
en bättre förutsättning att ge högre kapitalvinster än mindre företag, samtidigt antas ett större 
företag kunna orsaka större förluster än ett mindre företag, vilket talar mot en expansion. 
 
Betydelsen av individen eller individerna i det lilla företaget motiverar en studie av gjorda 
undersökningar kring den enskilde entreprenörens roll för företagets tillväxt, därför följs 
teorin kring företagets makromiljö av en presentation av företagsekonomiska studier utifrån 
ett personperspektiv. Därefter framställs i korta drag studier som kan vara relevanta för 
tillväxten av ett företag ur ett organisationsperspektiv. Teorikapitlet avslutas med en studie av 
väsentliga och mer traditionella ekonomiska teorier kring företagets lönsamhet. Inledningsvis 
behandlas de granskade nyckeltalen. 
 
6.1 Företagens soliditet  
 
Kassaflödet kan sägas avgörande för ett företags kortsiktiga expansion.21 I denna uppsats är 
den något mera långsiktiga expansionen av intresse, därför är det motiverat att studera 
företagets soliditet. Soliditetsmåttet som används för att jämföra företagen har definierats med 
följande formel; (0,72*obeskattade reserver + summa eget kapital * 100) / summa skulder och 
eget kapital.22 Soliditeten används som ett mått på företagets förmåga till nyinvesteringar, 
både i det långa och det korta perspektivet.      
 

                                                
20 Per Davidsson, (1989), “Entrepreneurship – And After? A Study of Growth Willingness in Smal Firms” 
21 McKinsey & Company (2001) ”Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag”  
22 Ross Stephen A., Westerfield Randolph W. & Jordan Bradford D. (2001) “Essentials of Corporate Finance” 
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Skillnaden mellan ett företag med hög soliditet och ett med låg soliditet är att företaget med 
hög soliditet äger procentuellt mer av sina tillgångar. Just att ett företag äger mer av sina 
tillgångar skapar inte direkt någon större investeringsförmåga. Att företag med hög soliditet 
har en generellt sätt bättre situation på lånemarknaden är av större betydelse för företagets 
investerings och expansionsmöjligheter23. 
 
Lönsamhet och soliditet i ett företag följer ett visst samband. Om avkastningen från företagets 
tillgångar är hög är detta en omständighet som kan leda till att företaget har möjlighet att öka 
sin soliditet. Även om avkastning från tillgångar över tiden ofta är avgörande för soliditeten, 
bestäms soliditeten också av de nettolån som företaget gör samt nettoinbetalningar från ägare 
m.fl. För att få grepp om företagets förmåga till nyinvesteringar är ett soliditetsmått av stor 
betydelse. Soliditeten tar till skillnad från likviditetsmått och räntabilitetsmått hänsyn till 
inbetalningar från aktieägare och avkastningen från tillgångarna i företaget. Soliditet tar i 
många hänseenden även hänsyn till tidigare ekonomiska förhållanden i företaget, då 
soliditeten är beroende av tidigare års vinster m.m.24 Förändringen i soliditet, och de faktorer 
som ligger bakom, går inte att bortse från vid en jämförelse mellan olika företags ekonomiska 
ställning.  
 
6.2 Avkastning på eget kapital  
 
Om två företag har samma soliditet kan de tyckas ha liknande ekonomiska förhållanden vid 
en expansion, men så är inte alltid fallet. Ett företag kan vara betydligt mindre lönsamt än ett 
annat och därigenom uppleva en fallande soliditet. De nyckeltal som används för att beskriva 
företagens ekonomiska förhållanden måste säga något om företagets förmåga att expandera 
sin verksamhet. Anledningen till varför just avkastningen på eget kapital används som 
lönsamhetsmått i den kvalitativa undersökningen är att de flesta företagen i branschen är 
mycket små och att det leder till att det egna kapitalet i företaget ofta ägs av endast en eller ett 
fåtal personer. Detta gör att avkastning på det egna kapitalet blir ett viktigt lönsamhetsmått för 
företagens expansion. Avkastning på eget kapital bestäms här genom att multiplicera 
resultatet före bokslutsdispositioner med 0,72 (0,28 eller 28 % av vinsten avser bolagsskatten) 
och dividera den erhållna produkt med det totala egna kapitalet i företaget.25  
 
6.3 Resultat före bokslutsdispositioner i förhållande till omsättningen  
 
När avkastning på eget kapital beaktas för att jämföra företag är det mycket viktigt att komma 
ihåg att avkastningen på det egna kapitalet är beroende av hur mycket eget kapital de olika 
företagen har. Två företag med samma lönsamhet på identiskt lika tillgångar, kommer inte att 
uppleva samma avkastning på eget kapital om det egna kapitalet inte är exakt lika stort.  
 

                                                
23 Tegin Åke (1993) “Kridithandboken” 
24 Ross Stephen A., Westerfield Randolph W. & Jordan Bradford D. (2001) “Essentials of Corporate Finance” 
25 Ross Stephen A., Westerfield Randolph W. & Jordan Bradford D. (2001) “Essentials of Corporate Finance”  
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Denna problematik gör att ett mått som inte varierar med företagets skuldsättningsgrad blir 
nödvändigt. Vinsten per omsättning tar hänsyn till förhållandet mellan två variabler, dels 
vinsten före bokslutsdispositioner, dels den omsättning som gav upphov till vinsten. Vinst per 
omsättning ger ett bättre mått på företagets lönsamhet än avkastning på eget kapital om 
företagets lånegrad inte är intressant. Vinstmarginalen fås genom att dividera vinsten före 
bokslutsdispositioner med aktuell bruttoomsättning. 
 
6.4 Företagens makro-miljö (the PESTEL framework) 
 
Då frågor kring varför ett specifikt företag agerar som det gör utreds är det viktigt att förstå 
omgivningen som företaget verkar i. En teori om hur en analys av hur företagets omvärld kan 
genomföras beskrivs av Gerry Jonson och Kevan Scholes.26 Författarna pekar på olika 
faktorer som kan delas in i grupper beroende på typ. Dessa olika typer av faktorer som kan 
påverka företaget är inte på samma sätt avgörande för alla företagets agerande, speciellt inte 
företag inom olika branscher. Teorin för att beskriva företagets makromiljö kallas på engelska 
”the PESTEL framework” och beskriver företagets omgivning utifrån sex huvudtyper av 
faktorer; politiska (political), ekonomiska (economic factors), demografiska (sociocultural 
factors), tekniska (technological), miljömässiga (environmental) och juridiska faktorer (legal). 
Nedan visas typiska faktorer som kan påverka företaget i varje grupp. 
 

• Ekonomiska faktorer  
 
De ekonomiska faktorerna är ett centralt intresse i denna uppsats. Ekonomiska faktorer som 
påverkar ett företag kan vara branschens tillväxthastighet, utvecklingen av 
bruttonationalprodukten, räntor, inflation och arbetslöshet m.m.  
 

• Politiska faktorer 
 

Politiska faktorer kan vara politisk stabilitet, beskattning och regler kring utrikeshandel m.m. 
 

• Tekniska faktorer 
 
När teknik används som ett ord för att beskriva en omständighet som kan påverka företaget 
menas den produktionsteknik som används. Faktorer som kan vara avgörande är hur mycket 
pengar som spenderas på forskning på de angelägna tekniska produktionsmedlen m.m.  
 

• Demografiska faktorer  
 
Ett företag behöver inte bara teknisk utrustning för att kunna producera sin output, det behövs 
också anställda i företaget. Detta gör att demografiska faktorer, så som befolkningsstatistik 
m.m. blir en viktig faktor för företagens tillgång på personal.     
 
                                                
26 Gerry Johnson & Kevan Scholes (2002) “Exploring Corporate Strategy” 
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• Miljömässiga faktorer  
 
Många företag producerar produkter där dels själva produkten kan vara miljöfarlig eller dels 
produktionsprocessen som används för att producera produkterna han ha miljöskadande 
effekter. Det gör att olika miljömässiga faktorer så som bl.a. miljöskyddslagar blir en viktig 
faktor för en del företags expansion. Miljön kan också påverkan företaget.  
 

• Juridiska faktorer 
 
De olika politiska, ekonomiska och miljömässiga faktorerna som påverkar ett företag 
manifesteras ofta i olika lagar för att tydliggöra vad företagen har att rätta sig efter. 
 
6.5 Individens inflytande på företagets tillväxt 
   
I mycket små företag eller i företag med endast en person sysselsatt är det självklart att det är 
individerna/individen i företaget som till stor del direkt präglar företaget i många avseenden, 
inte minst i frågor kring expansion. Detta starka beroende av individen bakom företaget kan 
göra att väsentliga antaganden i många företagsekonomiska teorier blir en aning uddlösa då 
många individer, till skillnad från större byråkratiska27 organisationer, inte domineras av 
systematisk analys, optimering, rationellt handlande, strategi och vinstmaximering. Det som 
kan ses som den största skillnaden mellan ett litet företag kontra ett större mer byråkratiskt 
företag är att företagets expansion i större utsträckning präglas av individernas förtroende till 
de ekonomiska spelreglerna på marknaden och på deras skaparkraft, bestämdhet och villighet 
till risktagande m.m.28       
 
Den enskilde entreprenörens inflytande i det lilla företaget är som nämnts betydande, alltså 
kan företagets agerande i stor utsträckning tänkas bero på den enskilde personens egenskaper. 
Det har forskats en del just kring den enskilde entreprenören och slutsatserna av forskningen 
är inte helt entydiga. Johannisson pekar på att entreprenören i det lilla företaget ofta är något 
av en revoltör men på samma gång ofta en organisatör. Vidare menar Johannisson att 
entreprenören ofta är en visionär och handlingsmänniska. Då det gäller egenskaper hos 
entreprenören som kan vara viktiga för företagens expansion kan man av Johannisons studie 
dra slutsatsen att entreprenören slits mellan viljan att bli en större aktör på marknaden genom 
att expandera sin verksamhet och en vilja att bibehålla kontrollen över företaget, vilket ofta 
talar emot en expansion.29 Det kan tyckas som om forskningen kring entreprenören är ganska 
enhetlig då endas några forskares syn på entreprenören framhålls, men så är inte fallet. Synen 
på vad som karaktäriserar en entreprenör är betydligt mer varierande.30  
 
 
 
                                                
27 Max Weber,  (1947), “The theory of social and economic organization”  
28 Per Davidsson, (1989), “Entrepreneurship – And After? A Study of Growth Willingness in Smal Firms” 
29 Bengt Johannisson, (1992A), “Företagaranda – en resurs vid lokal utveckling.” 
30 Svante Andersson (2001) ”Det växande företaget” 
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6.6 Företagens expansion med utgångspunkt ur ett organisationsperspektiv 
 
Då ett företag startas sysselsätter det ofta en eller endast ett fåtal personer. När företaget sedan 
växer krävs ofta en mer formell organisation. Denna formellicering av organisationen skulle 
kunna ses som en faktor som avskräcker småföretagare från att expandera sin verksamhet. 
Fenomet har studerats av Gandemo & Lundström, de såg att andelen företag som hade fler än 
tio anställda i relativt nystatade företag var betydligt mindre än de som hade färre.31 Liknande 
”trappor” i antalet anställda kunde urskiljas av Lemar i en senare studie.32  
 
6.7 Lönsamhetsförbättringar genom stordriftsfördelar  
 
En grundläggande tanke i många företagsekonomiska teorier är att företaget, direkt eller 
indirekt, vill minimera kostnaderna och maximera vinsterna. En anledning till varför ett 
företag vill expandera kan vara att företagen kan dra nytta av s.k. stordriftsfördelar då den 
totala produktionen ökar, vilket leder till att den total kostnaden i förhållande till 
omsättningen minskar. Anledningen till att teorier kring stordriftsfördelar lyfts fram här är att 
det finns skäl att anta det möjligt för företagen i torvutvinningsbranschen att sänka sina 
genomsnittliga kostnader genom att expandera verksamheten.  
 
En troligt viktig faktor som kan påverka företaget i dess expansionsövervägande är hur den 
totala produktionsvolymen påverkar företagets kostnader. När kostnaden som ett företag 
möter som en funktion av dess totala produktion studeras, är det naturligt att undersöka hur 
genomsnittskostnaden för den totala produktionen varierar med produktionsvolymen. 
 
Genomsnittskostnaden fås av att dela den totala kostnaden för produktionen med antalet 
enheter som produceras. Genomsnittskostnaden kommer givetvis att vara högre i de branscher 
där man tillverkar eller tillhandahåller kostsamma produkter/tjänster än i de branscher där 
man tillverkar eller tillhandahåller billiga produkter/tjänster. Detta är inget problem då det är 
den relativa skillnaden i genomsnittskostnad för den totala produktionen i olika totala 
produktionsvolymer som är väsentlig.     
 
Den tekniska definitionen av stordriftsfördel är; stordriftsfördel infinner sig då kostnaden att 
producera en enhet ytterligare minskar då den totala produktionen ökas.33 
Produktionsvolymen kan påverka genomsnittskostnaden på tre olika sätt. De är; minskande 
genomsnittskostnad, oförändrad genomsnittskostnad och ökad genomsnittskostnad. Dessa tre 
olika händelserna är resultatet av att det i nämnd ordning finns kostnadsfördelar med växande 
produktionsvolym, att produktionsvolymen inte påverkar genomsnittskostnaden samt att en 
ökning i produktionsvolymen ökar genomsnittskostnaden. 
 

                                                
31 Gandemo, B & Lundström, A, (1985) “Mindre företags ekonomiska utveckling – Analyser av ett 60-tal 
företag.”  
32 Lemar, B, (1982), “Tillväxtvallar I små och medelstora företag” 
33 Parkin Michael et.al (2000), ”Economics”  
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Som stordriftsfördel benämns alltså händelsen av att genomsnittskostnaden minska då den 
totala produktionen ökar (se den grafiska presentationen nedan). Genomsnittskostnaden kan 
också hållas oförändrad när produktionen ökar, denna händelse benämns skaloberoende. Det 
sista som kan hända med genomsnittskostnaden då den totala produktionen ökas är att 
genomsnittskostnaden ökar, detta betecknas stordriftsnackdel.34   
 
En förklaring till att stordriftsfördelar uppkommer inom vissa branscher har sin bakgrund i att 
de fasta kostnaderna för produktionen kan ”spridas ut” över flera tillverkade enheter.35 Denna 
förklaring, eller snarare delförklaring, till varför stordriftsfördelar infinner sig i vissa 
branscher har alltså sin förankring i att det finns en överkapacitet i de produktionsmedel som 
genererar fasta kostnader, det går alltså att öka de rörliga kostnaderna utan att behöva öka de 
fasta, på så sätt sjunker de genomsnittliga kostnaderna. Men denna överkapacitet möter förr 
eller senare en mättningspunkt, där fördelarna med att sprida ut de fasta kostnaderna minskar 
för att senare helt avta. Nedan visas hur den totala kostnaden (C), marginalkostnaden (MC) 
och genomsnittskostnaden (AC) kan förändras då produktionsvolymen ökar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: 6.1 
 
Som ytterligare förklaring till varför stordriftsfördelar uppkommer kan specialisering av 
arbetskraft nämnas. Begreppet har diskuterats av många ekonomer,36 främst med inriktning på 
organisation. Då ett företag växer kommer det att anställa flera, vilket leder till att det totala 
antalet arbetsuppgifter kommer att kunna delas upp inom företaget. Effekten av denna 
specialisering är att genomsnittskostnaderna sjunker. På samma sätt kan företagets kapital 
(maskiner och byggnader m.m.) specialiseras med jämförlig verkan.  
 

                                                
34 Perloff Jeffrey M. (2001), ”Microeconomics”  
35 Panzar, John C. & Robert D. Willig, “Economies of Scope” Journal: American Economic Review, Maj 1981 
36 jämför Thompson, James (1976), ”Organization in action.”  New York: McGraw-Hill. samt 
Woodward, Joan (1965), “Industrial organization: Theory and practice.” London: Oxford University Press. 
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Norman kunde 1979 påvisa stordriftsfördelarnas påverkan på genomsnittskostnaden för de 
cementtillverkande företagen i England.37 Han fann att genomsnittskostnaden först sjönk 
mycket snabbt för att sedan avta och sedan helt plana ut då den totala produktionen ökades. 
Efter två miljoner tons produktionsvolym var stordriftsfördelarna obetydliga. Företag som 
hade en produktionsvolym över två miljoner ton upplevde alltså inte några märkbara 
stordriftsfördelar om de ökade produktionen, men de kunde producera cementen med mindre 
kostnader än de företag som hade en inte obetydligt mindre produktion. 
 
6.8 Tillgång/efterfrågan 
 
Ett faktum som inte behöver bevisas är att om det inte finns någon som vill köpa ett företags 
produkter kommer det inte att kunna bedriva sin verksamhet med vinst. Detta gör att det i en 
bransch med låg efterfrågan inte kan finnas ett stort utbud. Ett företag kan alltså inte med 
fördel expandera i en bransch där den totala efterfrågan är mindre än vad expanderingen av 
företaget genererar mer i produktion, detta just för att ingen vill köpa de ”extra” varor som 
företaget kan producera p.g.a. expansionen. Vidare måste den totala efterfrågan finnas inom 
det område där företaget, med kvarhållen lönsamhet, kan distribuera produkterna för att 
företaget på samma sätt inte ska komma att missgynnas av att öka produktionsvolymen.38   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 Norman, G. (1979), ”Economies of Scale in the Cement Industry” Journal: Journal of industrial Economics, 
June 1979 
38 Parkin Michael et.al (2000), ”Economics” 
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7 Faktorer som kan vara avgörande för de undersökta företagens 
expansion enligt ”the PESTEL framework”  
 
Det är viktigt att känna till de undersökta företagens specifika förhållanden, utöver de 
ekonomiska som undersöks genom den kvantitativa undersökningen. Därför beskrivs nedan 
olika förhållanden som kan vara avgörande för företagets expansion i just 
torvutvinningsbranschen utifrån Gerry Jonson och Kevan Scholes teori, som framställts i 
punkt 6.4 ovan. 
 
7.1 Ekonomiska faktorer: tillgång och efterfrågan på torv 
  
Av Sveriges yta består hela 16 % av torvmark. De sammanhängande områdena av torvmark 
är ofta mycket stora, så stora att det är lönsamt att prospektera torv i områdena. Torvmarker 
återfinns nästan över hela landet. Småland är förmodligen det län som uppbär mest torvmark i 
förhållande till sin totala yta.  På de områden där torven utvinns brukar torvlagret vara mycket 
tjockt, med djup mellan en till tio meter 
 
Den torv som producerats i syfte att tjäna som jordförbättringsmedel, har under senare tid 
varit stabilt uppåtgående. Den torv som producerats i syfte att användas till energiproduktion, 
har varit betydligt mer ryckig, men kraftigt uppåtgående under de senaste åren. Den kraftiga 
nedgången 1998 berodde på extrema väderförhållanden. De nedan redovisade uppgifterna om 
energitorvproduktionen är insamlade av Sveriges Geologiska, som mäter produktionsvolymen 
enligt lagen om vissa torvfyndigheter (SFS 1985:620). Uppgifterna om odlingstorv är 
insamlade av svenska torvproducentföreningen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Den totala mängd som används för förbränning är idag helt underordnad kol och andra typer 
av bränslen. Av alla de bränslen som användes för att tillgodose Sveriges energibehov under 
2002 svarade torven för endast ca 1 procent. Det är främst förbränning i syfte att värma vatten 
i värmeverk som torven har använts.39  
 

                                                
39 scb.se (I korta drag -statistik från SCB) 
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Att endast tio procent av den totalt arealen av torvmark som går att använda i 
utvinningsändamål används idag talar för fortsatt stabilitet i tillgången på torv av detta slag. 
Idag finns det inte något egentligt konkurrenskraftigt material till torven, detta för att inget 
annat material för jordförbättring har samma förmåga att lagra lika stora mängder vatten i 
fibrerna m.m.40  
 
Det kan tyckas märkligt att Svenska användare måste importera en mycket stor del av den 
torv de använder idag, men så är faktiskt fallet. Det märkliga ligger i att Sverige är ett mycket 
torvrikt land. Den totala impoten av torv uppgick 2002 till ca 329 000 tusen ton torv. Detta är 
en betydande ökning mot föregående år. Det som importeras är i huvudsak torv som är avsedd 
att eldas med. Exporten av torv har under de senaste fem åren varit betydligt mindre än 
importen. Den exporterade torven är i huvudsak torv som är avsedd att användas som 
jordförbättring. Exporten uppgick  2002 till 91 000 tusen ton.41 
 
 

 
 
 
 
 

Import och export 
av torv 1980-2002 
i 1 000 ton42 

 
 
 
7.2 Politiska faktorer 
 
Den första april 2004 trädde väsentliga ändringar i lag (2003:113) om elcertifikat i kraft. 
Detta medför att förbränning av torv nu främjas av staten på samma sätt som t.ex. vindkraft 
solenergi, vågenergi och geotermisk energi. Regeringen har inte velat klassificera torv som en 
förnybar energikälla men har på samma gång påpekat att vikten av att torv fortlöpande 
nybildas.43 Anledningen till varför riksdagen beslutade sig för att införa kvotbaserat 
elcertifikatsystem är för att öka tillförseln av el producerad med förnybara energikällor. De 
orsaker som ligger till grund för att just torven och inte andra biobränslen så som kol och olja 
har delgivits denna fördelaktiga ställning är av miljömässiga skäl. Andra skäl som inte går att 
bortse från är sysselsättningsaspekter. Det har också ansetts som en risk att torv kan bli 
utkonkurrerad av kol som bränsle i kraftvärmen.44 
 
                                                
40 Marie Kofod Hansen ”Förnybart” nr.4 2003 
41 SCB, Utrikeshandel 
42 SCB, Utrikeshandel 
43 Lag 2003:113 om elcertifikat 
44 scb.se (I korta drag -statistik från SCB) 
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7.3 Tekniska faktorer: Produktionsprocessen 
 
Gemensamt för de små och stora torvproducenterna är att de prospekterar torven på ungefär 
samma sätt. Även om teknikerna skiljer sig åt en del, använder samtliga undersökta företag 
sig av liknande maskiner för att åstadkomma sin output. Därigenom kan det antas att 
kapitalintensiviteten i företagen är ungefär lika. 
 
För att få en inblick av torvutvinningsbranschen inifrån har en studie av torvproduktionen hos 
Unitorv AB:s torvtäkter i Älmhult och Diö genomförts. Från detta ”inifrånperspektiv” är 
syftet att få grepp om hur torvproduktionen går till rent praktiskt samt att genom en 
diskussion med insatta i branschen få en någorlunda uppfattning om, vilka faktorer som kan 
påverka ett torvutvinningsföretags överväganden kring expansion.  
  
7.3.1 Iordningställande av torvtäckt 
 
Ett torvlager uppstår genom att växtlager år från år lägger sig på varandra och hindras från att 
helt brytas ned genom att syretillförseln är under den normala. Då syre inte tillförs i 
tillräckliga mängder kommer s.k. humus45 att bildas. Denna process kallas humusifiering. Då 
det är avsaknaden av syre som är avgörande för att de förmultnade växtdelarna ska bilda torv, 
uppkommer torvlager ofta under sjöar och sumpområden där tillförseln av syre är begränsad.  
 
Då växtligheten från år till år bildar torvlagret kommer torven att bildas över det ursprungliga 
jordlagret. Om djupet av torvlagret är större än 30 cm klassificeras ett område som 
"torvmark". Torvmarken klassas vidare som myrmark om den används huvudsakligen för 
utvinning av torv, alltså ska ingen skogsproduktion ske på området. 
 
Torven används som jordförbättring då fibrerna i materialet håller fukten i jorden bättre än 
vanlig mineraljord. Torven höjer också syrehalten kring växternas rötter då den används som 
jordförbättring. Torv kan också användas som bränsle i värmekraftverk, denna torv brukar 
vara mer humusifierad.    
 
Innan prospekteringen av torv kan starta måste området för prospekteringen iordningställas. 
”Bild 1” bland de bifogade bilderna visar hur en vårtmark kan se ut innan den iordningställs 
för prospektering. Processen med iordningställandet börjar med att de träd och buskar som 
lyckats växa på våtmarken tas bort. Då en ny torvtäckt arrangeras kan anslutningsvägar, 
upplagsplatser och andra byggnader behövas. Beroende på vilken prospekteringsmetod som 
används kommer dikning att vara av varierande betydelse i detta skede. Väsentligt är dock att 
dränera tillräckligt mycket vatten från täkten så att de speciella maskiner som används för 
prospekteringen inte ska sjunka ner i mossen p.g.a. marktrycket.  
 
Kostnaderna för att iordningställa våtmarken så att det går att starta utvinningen av torven kan 
variera mellan 10 000 och 35 000 kronor per hektar beroende på mossens beskaffenheter. 
Mossen brukar kunna användas för utvinning i ca 20 till 30 år.  

                                                
45 Inga-Lill Peinerud, Eva Almlöf, Lotta Lager-Nyqvist (1995) ”Biologi A med miljölära” 



 23 

7.3.2 Prospektering av torven 
 
Torv kan prospekteras på i huvudsak tre sätt; som frästorv, stycketorv och blocktorv. Frästorv 
framställs genom att harvas upp ur marken med pinnfräsar eller liknande. Uppsamlingen kan 
sedan ske genom olika metoder. Stycketorv produceras ofta då torven bryts för ändamål att 
användas för energiutvinning. Stycketorven framställs genom att ett specialredskap monteras 
på en vanlig traktor som tar upp torv ur marken för att sedan omvandla de till lagom stora 
cylindriska bitar.  
 
Den största mängden torv som prospekteras i Sverige är torv som ska tjäna som 
jordförbättringsmedel. Då torv skördas som stycktorv är torven ofta tänkt att tjäna som 
jordförbättring. Stycktorvsskörden är den mest förekommande sättet att utvinna torv på i 
landet. Med standardgrävmaskiner som utrustats med breda band för stor bärighet, samt 
speciella grävaggregat, grävs torvstycken upp ur mossens ytlager (bild 2). Grävmaskinen 
lämnar efter sig prydligt uppställda block av torv på myren (bild 3). Dessa block lämnas kvar 
över vintern för att det mesta av vattnet i torven ska rinna ur blocken. Ett år senare har 
blocken tappat en stor mängd vatten och har fått ett helt annat utseende (bild 4). 
 
När torven ska skördas som stycktorv grävs endast kant- och huvuddiken, då våtmarken 
iordningställs, detta för att dräneringsdiken skapas som ett resultat av själva 
prospekteringsmetoden. Den utgrävda torven måste sedan samlas upp och transporteras till en 
anläggning där den mals ner. Uppsamlingen av torven sker med specialbyggda maskiner (bild 
5). Utanför anläggningen där torven mals ner och bearbetas samlar man stora högar med torv, 
som fungerar som ett primärt lager. Sedan mals torven i olika grovlek, i de olika facken (bild 
6) faller torv med olika grovlek ner och kan på så sätt säljas till kunder med avvikande 
önskemål på torvens egenskaper. 
 
Efter att torven satts samman på bästa sätt efter husificeringsgrad, tillsätts bland annat 
gödningsmedel, lera och kalk för att den färdiga produkten skall få de önskvärda 
egenskaperna. Då de behövliga materialen har tillsatts är torven klar för att packas in i balar 
för att transporteras till kund. 
 
7.3.3 Nya forskarrön 
 
Ett forskningsprojekt som pågår i Umeå har visat på goda effekter då torv sameldats med 
övriga biobränslen. Ett värmekraftverk i Västerås har nappat på idén och hat konstaterat goda 
resultat. För tillfället vet forskarna inte vilken sorts torv som ger det bästa resultatet, men 
förhoppningen är att kunna ta reda på det. Forskarna har också kunnat påvisa att då torv 
tillsätts vid förbränning av halm och andra energigrödor minskar de skadliga effekterna från 
de utbrända ämnena. Detta har lett till att efterfrågan ökat på energitorv.46  
 
 
                                                
46 Marie Kofod Hansen ”Förnybart” nr.1 2004 
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7.4 Miljömässiga faktorer: utsläpp av olika slag  
 
Efter att ha varit i kontakt med länsstyrelsen i Kronoberg kan det konstateras att många av de 
tillstånd som ligget till grund för rättigheterna att utvinna torv är utfärdade på 80-talet. På 
senare år har toleransen av utsläpp allmänt sätt minskat från samhällets sida, även för utsläpp 
av humusifierat material. En minskade toleransen kan göra att en del företag får svårt att få 
förnyade tillstånd i fortsättningen, men ansvarig för miljöfrågor på länsstyrelsen i Kronoberg 
menar att det inte är enkelt att bevisa att ett företag överskrider de värden som är sätta, då det 
är svårt att härleda vad som är orsak till föroreningarna. 
 
Varje företag beviljas enskilt rätt till utsläpp med utgångspunkt efter omgivningen där mossen 
är belägen. Detta gör att de värden av förgreningar som får släppas ut varierar kraftigt mellan 
olika prospekteringsområden. På en del håll får utsläppen knappt vara mätbara, medan det på 
andra håll inte finns någon övre gräns för hur höga värdena för vara.    
 
7.5 Juridiska faktorer: naturvårdslagen och miljöbalken 
 
Utvinningen av torv kan skapa miljöproblem, samhället kontrollerar därför utvinningen av 
torv i landet. Kontrollen syns genom att det krävs tillstånd för att kunna skörda torv. Då en ny 
torvtäckt ska skapas klassas området på en fyrgradig skala utefter hur känslig omgivningen 
kan tänkas vara. Betyget från berörd myndighet avgör om det är någon mening att upprätta en 
torvtäckt. Även när en torvtäckt är i bruk görs kontinuerligt mätningar av olika värden i 
framförallt vattnet som rinner ut från myren, dessa värden ligger till grund för förnyade 
tillstånd för torvbrytning.  
 
Naturvårdslag (1964:822) styr rättigheter för utvinning av odlingstorv. Lag (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter används kring miljöfrågor rörande torv som utvinns för 
energiutvinningsändamål. De markägare som äger mark på de områden där torv utvinns ska 
enligt lag tåla intrång på markerna för torvutvinningsändamål, men de är berättigade till 
ersättning för detta. Ersättningen är dock endast åberopbar då det gäller torv som utvinns för 
jordförbättringsändamål. 
 
Miljöbalken är ett viktigt juridiskt material i detta hänseende, denna lag har minskat 
naturvårdslag (1964:822) inflytande på företagen markant. Genom miljöbalken sätts ett större 
krav på att företagen själva ska bevisa vilken påverkan de har på miljön i dess omgivning. 
Trots att bevisbördan ligger på företagets sida har länsstyrelsen även i föresättningen en 
kontrollerande funktion. 
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8 Analys 
 
För de exakta uppgifterna om företagens soliditet, avkastning på eget kapital och 
vinstmarginal m.m. hänvisas till bifogat häfte ”underlag för kvantitativ undersökning”. Nedan 
redovisas endas de mest intressanta uppgifterna. 
 
8.1 Mer uppsägningar än anställningar under perioden 
 
Under de senaste fyra åren har de flesta företagen dragit in på antalet anställda, om detta beror 
på den allmänna konjunkturen eller marknadsläget i den aktuella branschen kan förbli 
obestämt. Den sammanlagda minskningen av antalet anställda i alla undersökta företag var 
mellan 1999 och 2002 hela 13 anställningar, detta är ca fem procent av det sammanlagda 
antalet anställda i de berörda företagen under 2002. Trots att det totala antalet anställda i 
företagen har minskat finns det ett flertal företag som under perioden har gått mot trenden och 
ökat antalet anställda, iallafall under något år under perioden. 
 
8.2 Soliditeten i företagen 
 
Då den genomsnittliga soliditeten under året studeras i de små företagen går det inte urskilja 
några direkta skillnader i soliditet hos de företag som under perioden 1999 till 2002 anställde 
fler i sin verksamhet, jämfört med dem som avskedade personal eller inte ändrade antalet 
anställda. Samma sak gäller för de stora företagen. Nämnvärt är kanske också att de stora 
företagen har något högre soliditet än de mindre företagen generellt sett. Att soliditeten är 
jämn kan bero på att det är medeltal som beaktas. Därför är det viktigt att studera hur 
förändringen av antalet anställda ter sig i de företag där soliditeten är mycket under medel 
samt mycket över.  
 
Bland de företag som har lägst soliditet märks RT Produkter i Sverige AB, Hörle Torv AB 
samt AB Sejle Myr. Av dessa företag är det endast ett som har ökat antalet anställda under de 
senaste fyra åren. Det faktum att endast ett av de fyra företagen med sämst soliditet har ökat 
antalet anställda under året är ingen avvikelse från de små företagen som helhet. Av de totalt 
24 små företagen har endast sju någon gång under perioden ökade antalet anställda. De stora 
företagen har en mer jämn fördelning i soliditet än de små samt en högre lägsta nivå i soliditet 
år från år. Noteras kan att Unitorv AB i början av perioden hade en extremt låg soliditet och 
att företaget inte gjort några förändringar av antalet anställda det året. 
 
Medelsoliditeten hos de små företag som ökade antalet anställda var 39,6 %. Det företag som 
hade den sämsta soliditeten bland de små företagen som ökade antalet anställda under 
perioden hade en soliditet på 25,0 %. Inget av företagen hade en direkt låg soliditet då 
expansionen genomfördes. Nedan redovisas den genomsnittliga soliditeten under perioden då 
de små företagen nyanställde personal. 
 
Pello Torv AB: 36,5 % (2002) 
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Vänertorv AB: 30,5 % (2001) 
Stockaryds Traktor AB: 54,0 % (2001) 
Hällaryds Torvindustri AB: 66,5 % (2000) 
Energi och Transport Entreprenad i Pjätteryd AB: 25,0 % (2002) 25,0 % (2001) 
Mullmäster AB: 39,5 % (2002) 
 
Då soliditeten studeras under de år då inga förändringar i antalet anställningar gjordes i de 
små företagen blir medelsoliditeten 40,1 %. Råsa Torv AB är det företag som hade högst 
soliditet som höll antalet anställda oförändrat under hela perioden. Under perioden hade Råsa 
Torv AB en genomsnittlig soliditet på 71,0 % (2002) 68,5 % (2001) 68,0 % (2000). Lägst 
soliditet av de företag som höll antalet anställda oförändrar under hela perioden hade Hörle 
Torv AB med en soliditet på 17,0 % (2002) 10,0 % (2001) 7,5 % (2000). Variationen i 
soliditet var mycket stor bland de företag som inte ändrade antalet anställda.     
 
Minst lika stor variation i soliditeten syns hos de små företagen som sa upp personal under 
perioden. De företag med den lägsta soliditeten som sa upp personal under perioden var RT 
Produkter i Sverige AB och AB Sejle Myr. Dessa två företag sa upp personal under 2001, 
under detta år var soliditeten 11,0 % samt 18,5 %. Det företag som hade den högsta 
soliditeten var Ulvö Torv AB med en soliditet på 70,0 % (2002) 71,5 % (2001) 68,5 % 
(2000).    
 
Hos de stora företagen är soliditeten mer jämn än hos de små företagen och inga direkta 
skillnader i soliditet går att urskilja mellan de företag som anställt ny personal, varken anställt 
eller sagt upp personal samt de som sagt upp personal. Anmärkningsvärt är att Unitorv AB 
inte ändrar antalet anställda under perioden då kraftiga ändringar har skett i soliditeten.  
  
8.3 Avkastningen på eget kapital 
 
Avkastningen på eget kapital är positivt avvikande under de perioder då företagen 
expanderade, denna avvikelse är särskilt märkbar bland de små företagen. Den genomsnittliga 
avkastningen på eget kapital var hela ca 46 % då de små företagen expanderade under 
perioden. Detta kan jämföras med att den genomsnittliga avkastningen på eget kapital hos de 
små företagen under de perioder då ingen förändring i antalet anställda gjordes samt under de 
perioder då företagen gjorde sig av med personal. Under dessa perioder var den 
genomsnittliga avkastningen ca nio samt endast en procent i de små företagen. De företag 
som ökade antalet anställda redovisas nedan, här redovisas också den aktuella avkastningen 
på eget kapital under de år ökningen av personal var aktuella. 
 
Pello Torv AB: 29,5 % (2002) 
Vänertorv AB: 52,0 % (2001) 
Stockaryds Traktor AB: 101,5 % (2001) 
Hällaryds Torvindustri AB: 17,5 % (2000)  
Energi och Transport Entreprenad i Pjätteryd AB: 50,0 % (2002) 29,0 % (2001)  
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Hällefors Ekobriketter AB: 50,5 % (2000)  
 
Avkastningen på eget kapital är extremt hög i vissa fall, Stockaryds Traktor AB hade under 
2001 en större avkastning än den totala mängden insatt kapital i företaget. Bland de små 
företagen var det Hällaryds Torvindustri AB som hade den lägsta avkastningen på eget kapital 
då en ökning av antalet anställda skedde. Hällaryds Torvindustri AB:s avkastning var då 17,5 
%, vilket också det kan anses som en god avkastning. 
 
De företag som någon gång under perioden minskade antalet anställningar i företaget uppvisar 
en betydligt större variation i avkastningen på eget kapital. Nedan visas avkastningen på eget 
kapital i de företag som någon gång under perioden avskedade personal.   
 
B Johansson i Nyköping AB: 6,5 % (2001) 
Tängertull AB: 44,5 % (2000) 
GA Torv- & Gräv AB: 3,5 % (2000) 
Garden Products i Åmotfors AB: 31,0 % (2002) 
Holmebo Torv AB: -10,0 % (2002) -27,0 % (2000) 
RT Produkter i Sverige AB: -42,0 % (2001) 
Ryd Torv AB: 41,0 % (2002) 
VTS Maskin AB: 15,5 % (2000) 
AB Sejle Myr: 3,0 % (2001) 
Ulvö Torv AB: -10,5 % (2002) -22,5 % (2001) -19,0 % (2000)  
 
Det är inte konstigt att företag med så pass dålig avkastning på eget kapital som RT Produkter 
i Sverige AB och Ulvö Torv AB gör nedskärningar i verksamheten. Mer besynnerligt är att ett 
företag som Tängertull AB sa upp personal under 2000 då avkastningen på eget kapital var så 
pass hög som 44,5 %. Anledningen till att Tängertull AB sade upp personal under året kan 
naturligtvis bero på flera orsaker som inte har framkommit i undersökningen. 
 
De största variationerna i avkastningen på eget kapital finns hos de företag som inte ändrade 
antalet anställda under året. Anmärkningsvärt är att Dala Flis AB med en mycket dålig 
avkastning på eget kapital under perioden inte ändrat antalet anställda. Maskinentreprenad 
Ljungby AB är ett exempel på ett företag med mycket god avkastning på eget kapital som inte 
ändrat antalet anställda under perioden. Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital blev 
8,6 % för de företag som inte ändrade antalet anställda under perioden. 
 
Samma starka påverkan av avkastning på eget kapital för expansionen går inte att urskilja för 
de för stora företagen. Viktigt att komma ihåg när en analys av de stora företagen genomförs 
är att p.g.a. att de endast är åtta till antalet kommer varje enskilt företag att påverka medeltalet 
för avkastningen på eget kapital i stor utsträckning. Detta berättigar en analys av de stora 
företagen var och ett för sig. 
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Bland de åtta stora företagen var det fem som någon gång under perioden minskade antalet 
anställda. Tre företag ökade någon gång under perioden antalet anställda, deras avkastning 
redovisas nedan. Alla de tre stora företagen som genomförde en ökning av antalet anställde 
uppvisar alla en god avkastning på eget under de år då ökningen av antalet anställda skedde.  
 
Örjan Thaléns Maskin AB: 43,5 % (2002) 
Emmaljunga Torvmull AB: 15,5 % (2002) 
Hasselfors Garden AB: 27,0 % (2002) 
 
Medelavkastningen på eget kapital hos de stora företagen under de perioder då förändringar i 
antalet anställda inte skedde blev -0,7 %. Variationen i avkastning är bland dessa företag 
mycket hög vilket också framgår nedan. 
 
Killebergs Torvindustri AB: 0,8 % (2002) 1,8 % (2001) 7,0 % (2000) 
Örjan Thaléns Maskin AB: -27,0 % (2001) 5,5 % (2000) 
Svenarums Torvprodukter AB: -27,0 % (2001) 
Emmaljunga Torvmull AB: 20,0 % (2001) 
Unitorv AB: 1,0 % (2002) -40,5 % (2001) -22,5 % (2000) 
Råsjö Torv AB: 10,5 % (2001) 14,5 % (2000) 
 
Något förvånande är att de stora företag som under perioden sa upp personal uppvisar en 
bättre avkastning på eget kapital än de företag som inte ändrade antalet anställda, i medeltal 
räknat. Medelavkastningen var 35,4 %. Återigen är det viktigt att komma ihåg att det ringa 
antalet storföretag göra en studie av varje företag för sig motiverad. Alla stora företag som 
sagt upp personal har uppvisat en god avkastning på eget kapital då uppsägningarna 
genomfördes. 
 
Svenarums Torvprodukter AB: 32,0 % (2002) 32,0 % (2000) 
Emmaljunga Torvmull AB: 20,0 % (2000) 
Råsjö Torv AB: 10,0 % (2002) 
Weibull Torv AB: 42,0 % (2002) 52,0 % (2001) 57,0 % (2000) 
Hasselfors Garden AB: 35,0 % (2001) 39,0 % (2000) 
   
8.4 Vinstmarginalen på omsättningen 
 
Vinstmarginalerna varierar endast lite mellan de små och stor företagen generellt sätt, alltså 
när vinstmarginalen på omsättningen studeras som ett medeltal hos de små respektive de stora 
företagen. Däremot skiljer sig vinstmarginalen på omsättningen i högsta grad mellan stora och 
små företag om endas de företag som under perioden ökade antalet anställda studeras.  
 
Vinstmarginalen på de stora företagens omsättningar blev 12,5 % de år under vilka 
nyanställningar skedde. Detta kan jämföras med den vinstmarginal som uppkom under de år 
då de små företagen anställde fler, vilken var 13,6 %. Vinstmarginalen var inte mycket 
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mindre vid slutet av de år då företagen minskade antalet anställda, vinstmarginalen var då 
12,6 % för de små företagen samt 12,3 % för de stora. Lägst var vinstmarginalen i de företag, 
stora och små, som under året hade inte ändrade antalet anställda, 5,1 % för de små företagen 
samt 0,9 % för de stora.  
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9 Slutsatser 
 
Det har i denna undersökning framkommit att vissa ekonomiska förhållanden inte verkar 
avgörande för expansionen i någon direkt mening. Soliditet är en sådan faktor som inte tycks 
vara avgörande för företagens expansion i torvindustrin, varken för små eller stora företag. 
Det är självfallet så att en extrem dålig soliditet kan hindra företagen från att tillförskaffa sig 
ett lån som skulle kunna vara avgörande för expansionen men olika växlingar i soliditet inom 
rimliga gränser har inte undersökningen kunnat påvisa att vara viktig för expansionen. 
 
Olika typer av mått på lönsamhet verkar mer avgörande för företagens expansion och det är 
också här den största skillnaden mellan de stora och små företagen finns. Genom 
undersökningen kan förvisso inte vinstmarginalen sägas vara större i de stora företagen än i de 
små företagen, därigenom kan inte stordriftsfördelar påvisas bland de undersökta företagen. 
Slutsatserna om stordriftsfördelar kan visserligen vara en aning missvisande då det har 
konstaterats att företagen upplever skillnader i leveransvillkor m.m.  
 
Det finansiella mått där de största skillnaderna går att se mellan de företag som expanderat sin 
verksamhet och de som inte gjort det är avkastning på eget kapital. Det är också här som den 
största skillnaden ligger mellan de företag som i denna undersökning klassats som små och de 
som klassats som stora. Avkastningen på eget kapital var betydligt större i de små företagen 
under de år då företagen ökade antalet anställda jämfört med de stora företagen under de 
perioder de expanderade.  
 
Denna skillnad i avkastning på eget kapital kan bero på att det i branschen existerar relativt 
höga initialkostnader när företagen iordningställer ny torvmark, alltså att ett mindre företag 
behöver en relativt sätt bättre avkastning för att kunna expander. Torvindustrin är förvisso inte 
särskilt kapitalintensiv men för ett företag med mycket begränsade tillgångar krävs ändå en 
hög lönsamhet för att företaget ska kunna inventera i nya tillgångar, vilket skulle kunna vara 
en förklaring till varför de små företagen har en högre avkastning då de väljer att expandera.  
 
Avgörande politiska beslut och att det har blivit svårare för företagen att få tillstånd för att 
bryta torv är faktorer som kan tänkas påverka branschen som sådan. Det är svårt att bedöma 
de två sistnämnda faktorernas påverkan för expansionen. Efterfrågan och tillgången på torv 
har dock under perioden varit god, vilket förmodligen gjort att expansionen inte hämmats utav 
det.  
 
Det skulle kunna vara så att ägare av mindre företag, som beskrivits i teoridelen, ser ett 
egenvärde av att det är just ett litet företag de äger och att de därigenom är mindre villiga att 
expandera sin verksamhet. En annan skillnad mellan de stora och de små företagen skulle 
vidare kunna vara att det i de små företagen endast arbetar personer från en och samma familj 
och att det på så sätt uppstår en motvilja från de små familjeägda företagen att ”släppa in” 
utomstående i organisationen47. Detta är inget som kunnat bekräftas av den kvalitativa 
                                                
47 Per Davidsson, (1989), ”Continued Entrepreneurship and Small Firm Growth.”  
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undersökningen. Men som det beskrivits i teoridelen kan inte den enskilda entreprenörens 
påverkan för företagets expansion bortses från.  
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10 Självkritik och rekommendationer till fortsatta studier 
 
Det finns en hel del svårigheter med att genomföra telefonintervjuer på det beskrivna sättet, 
vilka förmodligen gjorde att den kvalitativa undersökningen inte kunde användas som 
bakgrund till den kvantitativa. För det första krävs det mycket engagemang och tid från 
intervjuobjekten för att den information som erhålls ska bli relevant i sammanhanget. För det 
andra är det troligt att prestigebias48 kan färga svaren som intervjuobjekten ger. Vem vill t.ex. 
inför en helt okänd telefonist erkänna att företaget inte kan expandera p.g.a. att banken inte 
vill ge ytterligare lån eller att man inte vill anställa någon obekant i företaget?  
 
Lärdomar som kan dras av svårigheterna med den kvalitativa undersökningen är att det är 
svårt att få intervjuobjekt att uttala sig om delvis invecklade frågor så direkt som det krävs vid 
en telefonintervju. Förmodligen hade det varit bättre att genomföra mer djupgående intervjuer 
med ett mindre antal företagare i branschen. Därigenom skulle antagligen kvaliteten i 
intervjumaterialet förbättras genom en fysisk närvaro m.m.    
 
Det kanske mest kritiska i den kvalitativa undersökningen är antalet ingående företag, vilka 
skulle kunna anses för få. Anledningen till att antalet företag är diskutabelt beror på att de 
undersökta företagen har isolerats till en specifik bransch. Orsaken till varför en isolerad 
bransch har valts är för att kunna avskilja de faktorer som skulle kunna vara avgörande för 
expansionen, och att de skall vara lika för alla. Om företag från flera branscher hade valts att 
studerats samtidigt skulle förmodligen företagen i de olika branscherna i dess makromiljö 
stöta på deriverande omständigheter som skulle kunna vara avgörande för expansionen. 
 
Ett annat problem är att sätta gränserna mellan stora och små företag. Avsikten i denna studie 
var att jämföra mycket små företag med något större företag. De något större företagen i 
denna uppsats var inte ”stora företag” om traditionella kriterier för ett stort företag används. 
Intressant hade också varit att studera även verkligt stora företag med hundratals anställda. 
Gränsen mellan ett litet företag och ett stort företag gick i denna studie vid fem anställda. 
Visserligen var mängden företag över och under denna gräns tämligen strikt fördelade, men 
något företag klassades som stora trots att de hade endast sju anställda. Det kan diskuteras om 
ett företag med sju anställda rätteligen kan klassas som ett stort företag till skillnad från ett 
företag som har fem anställda. Det här problemet, om det nu är ett problem, skulle kunna 
korrigeras genom att fler klasser användes för att dela in företagen efter storlek. En annan 
lösning skulle kunna vara att helt enkelt inte ta med företag som ligger på gränsen mellan att 
klassas som litet och att klassas som stort.    
 
    
 
 
 

                                                
48 Körner Svante & Wahlgren Lars (1998), ”Statistiska metoder”  
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Underlag för kvantitativ undersökning 
 
Kod:_______ Datum_______ Tid_______ Intervjuobjekts status______________ 
 
 

1. Är utvinning av torv företagets huvudsakliga sysselsättning? (mer än 50 % av de totala kostnaderna är 
ett krav för att företaget ska delta i undersökningen) 

 
Ja Nej 

 
 

2. Ägs företaget av en ensam ägare eller finns det flera ägare?, om det finns flera ägare är de medlemmar 
av samma familj eller liknande? 

 
En ägare  Flera ägare  
 
 

3.  Ingår företaget i en koncern ? 
 

Ja Nej 
 
 

4. Hur många fast anställda har ni? 
 

 
 
5. Har ni säsongsarbetare och i så fall hur många och under hur lång tid per år?  

 
     Ja       Nej  

 
 
 

6.    Har de anställda någon familjerelation eller liknande? (ställs till företag med mindre än 5 anställda) 
 
    Ja    Nej Fler än fem anställda 
 

 
7. Har antalet fast anställd förändrats under de senast åren. Och i så fall hur? (de senaste fem åren) 

 
    Ja  Nej 
 
 
8  Har antalet säsongsarbetare förändrats under de senaste åren? Och i så fall hur? (de senaste fem åren) 
 
   Ja    Nej 
  
 
9. Vad tror ni om efterfrågan på torv framöver jämfört med idag?  

 
  Stor ökning       ökning     oförändrat         minskning      stor minskning              Vet ej 
 
  
10. Har ni tillväxtplaner? 

 
Ja   Nej 
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11. Vad talar för en expansion? Vad talar emot en expansion?  

 
För: 1 
 
 2 
 
 3 
 
4 
 
5 
 
 
12. Vad talar emot en expansion? (Rangordna) 
 
Emot: 1 
 
  2 
 
 3 
 
4 
 
5 
 
 


