
Kandidatuppsats 
Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet 180hp

Investeringsbeslutsprocessen vid
nyproduktion av bostäder i privata
familjeägda bygg- och fastighetsföretag

Hur kan investeringsbeslutsprocessen i nyproduktion av
bostäder förklaras med hjälp av rationellt och begränsat
rationellt beslutsfattande?

Företagsekonomi 15hp

Halmstad 2018-07-22

Emelie Lundmark och Matilda Lööv



 

 
 
 
 
 

Investeringsbeslutsprocessen vid nyproduktion av 
bostäder i privata familjeägda bygg- och 

fastighetsföretag. 
 

- Hur kan investeringsbeslutsprocessen i nyproduktion av bostäder 
förklaras med hjälp av rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande? 

 
 
 
 
 
 
 
Författare: 
Emelie Lundmark 930509 
Matilda Lööv 950104 
 
Handledare: 
Jan-Olof Müller 
Examinator: 
Jonas Gabrielsson 
 



 

Förord  
 
Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi författades under vårterminen 2018 inom Bygg- 
och fastighetsekonomprogrammet på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap vid 
Högskolan i Halmstad. 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Jan-Olof Müller samt till vår 
examinator Jonas Gabrielsson som har gett oss bra konstruktiv kritik och väglett oss genom 
hela processen att skriva en kandidatuppsats.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter som under seminarierna har tagit sig tid att 
engagera sig i vårt ämne samt besvarat våra frågor och funderingar.   
  
Högskolan i Halmstad  
Maj 2018 
 
 
 
 
 
 
 

  
_________________________            _________________________ 
 
 Emelie Lundmark     Matilda Lööv  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
Titel: Investeringsbeslutsprocessen vid nyproduktion av bostäder i privata familjeägda bygg- 
och fastighetsföretag. 
 
Problembakgrund: Ett investeringsbeslut anses vara ett av de mest avgörande besluten för ett 
företags framtida utveckling och ses därför inom företagsekonomin som en av de mest centrala 
frågorna. Under de senaste decennierna har intresset ökat för att studera familjeägda företag 
och ett skäl till det är att de sägs skilja sig från andra företag gällande vissa faktorer. Familjeägda 
företag sägs bland annat lägga mer fokus på icke-finansiella mål, ha tillgång till snabbare 
kommunikationsmöjligheter, ha mindre formaliserade och kortare beslutsprocesser samt färre 
beslutsfattare. Kunskap om investeringsbeslutsprocessen i privata familjeägda företag kan ha 
implikationer för styrning samt ha konsekvenser för hur företag väljer att organisera processer. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera investeringsbeslutsprocessen i 
nyproduktion av bostäder hos ett antal beslutsfattare i privata familjeägda bygg- och 
fastighetsföretag. Investeringsbeslutsprocessen studeras med hjälp av verktygen rationellt och 
begränsat rationellt beslutsfattande. 
 
Problemformulering: Hur kan investeringsbeslutsprocessen i nyproduktion av bostäder hos 
beslutsfattare i privata familjeägda bygg- och fastighetsföretag förklaras med hjälp av rationellt 
och begränsat rationellt beslutsfattande? 
 
Metod: Vår studie är huvudsakligen av deduktiv natur men vi anser oss också ha inslag av ett 
induktivt tillvägagångssätt då vi fått ändra vårt metodupplägg efter att vi genomfört ett antal 
intervjuer. Vårt syfte med denna studie är att göra en analytisk generalisering. Vi har valt att 
göra en individstudie där vi ska positionera in beslutsfattare på tre olika bygg- och 
fastighetsföretag. En individstudie kännetecknas av att undersökare och uppgiftslämnare 
samtalar som i en vanlig dialog. De data som samlas in kommer i form av ord, meningar och 
berättelser, i denna studie är det historien som är poängen. 
 
Slutsats: Beslutsfattarna på de privata familjeägda bygg- och fastighetsföretagen i denna studie 
är till största del preskriptiva i sitt beslutsfattande i och med att de uppvisar både normativa och 
deskriptiva drag vilket kan förklaras med hjälp av både ett rationellt och ett begränsat rationellt 
beslutsfattande. Som en slutsats av denna studie tror vi att beslutsfattare i grund och botten 
behöver ha någon form av formalitet i form av rationellt beslutsfattande i sin 
investeringsbeslutsprocess men utifrån den kan de göra avsteg och bli mindre rationella. Att 
försöka göra investeringsbeslutsprocessen normativ med ett rationellt beslutsfattande i privata 
familjeägda bygg- och fastighetsföretag, anser vi skulle kunna hämma kreativitet, nytänkande 
och entreprenörskap. Förutbestämda processer kan riskera att kväva innovationskraften. 
 
Nyckelbegrepp: Bygg- och fastighetsföretag, privata familjeägda företag, 
investeringsbeslutsprocess, rationellt beslutsfattande och begränsat rationellt beslutsfattande. 
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Kapitel 1 

1. Inledning 
 

I det första inledande kapitlet ska läsaren få en uppfattning om uppsatsens ämne och om vad 
denna forskning kan ha för betydelse för framtida praktik och teori. I inledningen presenteras 

problembakgrunden till ämnet vilken sedan övergår i en problemdiskussion. 
Problemdiskussionen mynnar ut i en problemformulering som uppsatsen syftar till att 

besvara. 
 

1.1 Problembakgrund 
Ett investeringsbeslut anses vara ett av de mest avgörande besluten för ett företags framtida 
utveckling och ses därför inom företagsekonomin som en av de mest centrala frågorna. Smarta 
investeringsbeslut sägs kunna generera höga värden för företag (Yard, 2012). En investering 
som ofta skapar debatt är bostadsbyggande. Till exempel gav den socialdemokratiske 
statsministern Tage Erlander år 1968 ett råd till ungdomar som saknade bostad att ställa sig i 
bostadskö men kön blev så lång att bostadsfrågan blev en mycket stor valfråga (Lind & Persson, 
2015). Varje bostadsinvestering är unik, innefattar stora ekonomiska värden och har en lång 
varaktighet och ekonomisk livslängd. Ett sådant investeringsbeslut kan vara förknippat med 
osäkerhet och risk. Nyproduktion av bostäder, till skillnad mot redan etablerat 
fastighetsbestånd, är komplexa förmögenhetsobjekt i och med en ännu inte etablerad produkt. 
En av anledningarna till det är att lagar och regler ligger till grund för vad den potentiella 
framtida bostadsinvesteringen ska uppfylla (Nordstrand, 1998). För bygg- och 
fastighetsföretag kan investeringar i nyproduktion av bostäder vara av stor betydelse för 
företagens överlevnad (Lind & Persson, 2015). 
 
Under de senaste decennierna har intresset ökat för att studera familjeägda företag på grund av 
att de sägs skilja sig från andra företag. Mellan 50–75 procent av alla företag i Sverige är 
familjeägda, vilket utgör en stor del av landets alla företag (Brundin et al., 2012). Familjeägda 
företag kännetecknas i många fall av en lägre grad av formalitet eftersom det finns ett högre 
förtroende mellan familjemedlemmar (Senftlechner och Hiebl, 2015). De sägs lägga mer fokus 
på icke-finansiella mål, de har ofta tydligt uttalade och mer socialt inriktade mål vilket till 
exempel innebär ansvarstagande gentemot lokalsamhället. Familjeägda företag har även 
tillgång till snabbare kommunikationsmöjligheter, har mindre formaliserade beslutsprocesser 
samt färre beslutsfattare. En annan aspekt som gör att familjeägda företag utmärker sig är att 
de sägs drivas av entreprenörskap och känslan för lokalsamhället vilket eventuellt inte leder till 
det mest lönsamma investeringsbeslutet. Familjeägda företag kan sammanfattas i en särskild 
ägarlogik, den så kallade familjeägarlogiken, vilken till stor del står i motsats till 
aktieägarlogiken som är framträdande hos många ägare på börsen. Aktieägarlogiken innebär 
framförallt ett fokus på lönsamhet och publika företag har externa intressenter, aktieägare som 
intresserar sig för de investeringar företaget väljer att genomföra (Brealy, Myers & Allen, 
2016). I ett privat familjeägt företag läggs inget fokus på aktiekurs och aktieägares förväntade 
avkastning. Detta är samtliga aspekter som skulle kunna påverka investeringsbeslutsprocessen 
i nyproduktion av bostäder för privata familjeägda företag. 
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1.2 Problemdiskussion 
“If you can’t measure it, you can’t manage it”. Siffror utgör ett tryggt och bekant språk i 
samband med beslutsfattande men det kan riskera att ske på bekostnad av viktig information 
(Kaplan & Norton 1996, ref. i Gullberg & Lindvall, 2016, s.193). Ett möjligt tillvägagångssätt 
för att komma fram till ett investeringsbeslut är med hjälp av det rationella beslutsfattandet. En 
lyckad investering sägs enligt detta perspektiv börja med ett omfattande arbete med 
beräkningsmodeller där syftet är att avgöra om en investering ska genomföras eller inte (Yard, 
2012). Ett rationellt beslutsfattande är en procedur där beslutsfattaren tycks känna till samtliga 
utfall och som sägs leda till goda resultat. Denna teori antar att alla beslutsfattare delar en 
gemensam uppsättning grundläggande preferenser och att beslutsfattaren har perfekt kunskap 
om alternativen och deras konsekvenser. En rationell beslutsprocess har ifrågasatts för att 
människan sägs ha en begränsad kognitiv förmåga och ha tillgång till ofullständig information. 
Därmed sägs människans handlingar inte kunna vara helt rationella i en beslutsprocess (March 
1994).  
 
Ett annat möjligt tillvägagångssätt för att komma fram till ett investeringsbeslut är med hjälp 
av det begränsat rationella beslutsfattandet. Denna teori anser att inte alla alternativ är kända, 
att inte samtliga konsekvenser övervägs och att inte alla preferenser beaktas. Istället för att 
överväga samtliga alternativ tycks beslutsfattare enbart beakta ett fåtal och studera dem i följd 
snarare än samtidigt. I stället för att beräkna "bästa möjliga" handling söker de efter en åtgärd 
som är "tillräckligt bra" (March, 1994). Det sägs finnas ett behov för chefer att våga gå utanför 
den rationella sfären och agera utifrån intuition (Olve 1985 se Gullberg & Lindvall, 2016 
s.183). Intuition innebär förmågan att göra en omedelbar bedömning med medvetande utan att 
ha tillgång till alla fakta (Abelin & Allén, 1987). Ett för stort fokus på siffror sägs kunna riskera 
att skapa uppmärksamhetsproblem, för att minska den risken kan siffror kombineras med ord 
(Kaplan & Norton 1996, ref. i Gullberg & Lindvall, 2016, s.193). Beslutsfattare kan behöva ha 
en balans mellan känsla, förnuft och ord i beslutsprocessen för att kunna fatta ett beslut (Herbert 
Simon, 1945/1976; James March, 1994). Människor sägs lita på ett begränsat antal heuristiska 
principer. En heuristik är en enkel metod, procedur eller tumregel som kan ge ofullständiga 
men för situationen tillfredsställande kunskapsunderlag inför ett beslut (Kahneman, 2014). En 
begränsat rationell beslutsfattare kan beakta intuition, magkänsla och tidigare erfarenheter vid 
ett beslut. 
 
Vår tolkning av ett rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande konkretiseras här nedan i 
en förenklad vardagsnära berättelse. Föreställ dig att du befinner dig i din lokala matbutik en 
dag mitt i veckan på jakt efter varor till kvällens middag. I ett så simpelt vardagsbeslut handskas 
din hjärna med en rad frågeställningar vilka samtliga kräver svar för att du ska kunna fatta ett 
beslut. Dina intressenters behov ska tillgodoses, alltså dina familjemedlemmars behov. 
Samtidigt brottas du med alla de externa omvärldskrav vilka du till viss del vill tillgodose. Din 
måltid ska rymmas inom din budget, vara hälsosam, råvarorna närodlade samtidigt som det ska 
smaka bra. All denna information processas i ditt huvud och du vill inte riskera att missa någon 
viktig ingrediens för att i sin tur behöva återvända till butiken. Hur fattar du ett sådant beslut, 
vilka faktorer väljer du att beakta? Vår personliga tolkning är att en rationell beslutsfattare 
söker efter information, strävar efter att optimera beslut och välja det bästa alternativet. Givet 
pris och kvalitet väljs det alternativ där beslutsfattaren får ut mest givet en summa pengar. En 
begränsat rationell beslutsfattare skiljer sig från den rationella beslutsfattaren genom att inte 
bearbeta all information, inte väga för- och nackdelar mellan samtliga alternativ och inte 
ingående studera vilken vara som ger mest givet en viss summa pengar. Den begränsat 
rationella beslutsfattaren kan söka efter det alternativ som anses vara “good enough”, det som 
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för situationen anses vara tillfredsställande. I den ovannämnda beslutssituationen leder ett 
beslut inte till några större konsekvenser. Hur ser en beslutsprocess ut för privata familjeägda 
bygg- och fastighetsföretag vid investeringar i nyproduktion av bostäder där bland annat de 
ekonomiska konsekvenserna kan vara stora? 
 
Intresset växer för hur mänskliga beslut kan omvandlas till organisatoriska lösningar som 
förbättrar förutsättningarna för ett långsiktigt agerande. Företag använder sig av styrning i olika 
former för att uppnå strategiska mål och visioner samt för att kunna påverka olika aktiviteter 
inom företaget (Davila & Foster, 2007). Investeringsbeslutsprocessen är en aktivitet som är av 
stor betydelse för företagets framtida utveckling. Kunskap om investeringsbeslutsprocessen 
kan ha implikationer för styrning samt ha konsekvenser för hur företag organiserar olika 
processer. Om investeringsbeslutsprocessen visar sig kunna förklaras med hjälp av rationellt 
beslutsfattande, begränsat rationellt beslutsfattande eller en kombination av båda delar kan 
denna kunskap därmed öka möjligheterna att kunna kontrollera denna aktivitet och på så sätt 
kunna uppnå strategiska mål och visioner. Det finns mycket tidigare forskning gjord på 
investeringsbeslutsprocessen, familjeägda företag samt på rationellt och begränsat rationellt 
beslutsfattande. Idag finns det en etablerad förståelseram på de fyra forskningsområdena var 
för sig. I denna studie kopplas de fyra områdena ihop och undersöks tillsammans i ett nytt 
sammanhang med privata bygg- och fastighetsföretag. 

1.3 Problemformulering 
Hur kan investeringsbeslutsprocessen i nyproduktion av bostäder hos beslutsfattare i privata 
familjeägda bygg- och fastighetsföretag förklaras med hjälp av rationellt och begränsat 
rationellt beslutsfattande? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera investeringsbeslutsprocessen i 
nyproduktion av bostäder hos ett antal beslutsfattare i privata familjeägda bygg- och 
fastighetsföretag. Investeringsbeslutsprocessen studeras med hjälp av verktygen rationellt och 
begränsat rationellt beslutsfattande. 
 
Det rationella och begränsat rationella beslutsfattandet är två konkurrerande teoretiska 
modeller. I uppsatsens teoretiska referensram kopplas de två teoretiska modellerna till tre olika 
beslutsprocesser vilka är normativ, deskriptiv och preskriptiv. När vi studerar 
investeringsbeslutsprocessen hos beslutsfattare i privata familjeägda bygg- och 
fastighetsföretag kommer vi att använda detta ramverk som återfinns i den teoretiska 
referensramen. 

1.5 Nyckelbegrepp 
●      Bygg- och fastighetsföretag 
●      Privata familjeägda företag 
●      Investeringsbeslutsprocess 
●      Rationellt beslutsfattande 
●      Begränsat rationellt beslutsfattande 
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Kapitel 2 

2. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen presenterar tidigare forskning. Den inleds med fastigheter som 
investeringsobjekt och följs sedan av information om privata familjeägda företag. Sedan 
presenteras tre olika beslutsprocesser, den normativa, deskriptiva och preskriptiva samt 

tidigare forskning om rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande.  Kopplingar mellan 
de olika beslutsprocesserna och de olika beslutsfattandena kommer att visas och förtydligas 

med hjälp av modeller. 
 

2.1 Kännetecken för privata familjeägda företag 
Mellan 50–75 procent av alla Sveriges företag är familjeägda företag, det mer precisa antalet 
beror på hur man definierar ett familjeägt företag. Vår tolkning av definitionen familjeägt 
företag i denna studie är att en ägarfamilj har ägarmajoritet, att minst en familjemedlem är aktiv 
i företagets ledning och att ägarna också betraktar företaget som ett familjeägt företag (Brundin 
et al., 2012). Familjeägda företag sägs ofta vara kännetecknade av en lägre grad av formalitet 
eftersom det finns ett högre förtroende mellan familjemedlemmar. Egenskaper som 
kännetecknar familjeägda företag, oavsett storlek, ålder och branschtillhörighet, kan 
sammanfattas i en ägarlogik som benämns familjeägarlogiken. Familjeägarlogiken står till stor 
del i motsatt ställning till aktieägarlogiken som framgår hos många ägare på börsen. Privata 
företag har inte specifika krav på förväntad avkastning från aktieägare. Aktieägare investerar i 
företag för att de tror på en framtida tillväxt och lönsamhet, därmed bör företagsledare i publika 
företag ta hänsyn till deras förtroende. I publika företag finns externa intressenter i form av 
aktieägare som bland annat intresserar sig för aktiekurs och de investeringar företaget väljer att 
genomföra. Externa aktieägare kräver att företag arbetar utifrån deras bästa intressen och 
maximerar deras förmögenhet (Brealy, Myers & Allen, 2016). Aktieägarlogiken innebär fokus 
på tillväxt, lönsamhet och avkastning, samtidigt som de representerade ägarna i 
aktieägarlogiken är ganska osynliga. Aktieägarlogiken innebär frekventa vd-byten, i många fall 
förknippade med strategibyten och en hög omsättning av aktier (Brundin et al., 2012). 

2.2 Fastigheter som investeringsobjekt 
Överlåtelse av fastigheter, fast egendom, innebär en mer reglerad marknad än de flesta andra 
marknader. Den främsta anledningen till det är att fastigheter innefattar en stor ekonomisk och 
strategisk betydelse för såväl individen som för samhället i stort. Fastighetsinnehav har 
historiskt ansetts ge prestige och makt åt fastighetsägare. Fastighetsägande omfattas av styrning 
och reglering med anledning av fastigheternas speciella karaktär och betydelse. 
Bostadsbyggande är en företeelse som ofta skapar debatt. Sällan sägs det byggas “lagom” 
mycket. Produktion av bostäder sker i en miljö där processen drivs parallellt med en 
demokratisk process. Varje objekt är unikt vilket innebär att det inte finns två likadana 
fastigheter, värderingsobjekt. Fastigheter har en lång varaktighet och mark betraktas som “evigt 
bestående”. Det innebär att fastighetens avkastning förväntas fortgå under en lång tidsperiod 
vilket kan innebära en trygghet men även risker. Fastighetsförvärv är stora investeringar som 
innebär en stor kapitalinsats. För många privatpersoner är det den största investeringen som 
görs under en livstid och för företag är fastighetsinvesteringar även av stor betydelse (Lind & 
Persson, 2015). Lagar, regler och bestämmelser ställer krav som en potentiell framtida 
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bostadsinvestering ska uppfylla. Till exempel regleras en byggnation av kommunens 
områdesbestämmelser och detaljplaner. Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bland annat 
bestämmelser om bygg- och marklov. Det finns även bestämmelser i Boverkets byggregler 
(BBR) och i Miljöbalken vilka ställer krav på bostäders utförande och utformning samt den 
omgivande miljön. Det finns därmed många aspekter att beakta inför en bostadsinvestering 
(Nordstrand, 1998). Några av utmaningarna med att investera i nyproduktion av bostäder är att 
det innefattar en lång framtida tidsaspekt, myndighetskrav, ett stort resursbehov och en 
svårighet att förutbestämma en framtida produkt samt räkna på framtida kassaflöden. För bygg- 
och fastighetsföretag kan investeringar i nyproduktion av bostäder vara av stor betydelse för 
företagets överlevnad (Lind & Persson, 2015). 
  
Familjeägarlogiken har en motsatt syn på ägande och kunskap om denna logik kan bidra till en 
bättre förståelse för familjeägda företag och deras unika karaktärsdrag. Samtidigt uttrycker 
familjeägarlogiken en komplexitet som inte finns i andra företag. Familjeägda företag drivs av 
entreprenörskap vilket handlar om att utveckla och förbättra affärer genom att matcha produkt 
med kundens behov. Entreprenörskap kombineras med att familjeägda företag är drivna av 
bland annat känslor, bygden och miljön där det inte alltid leder till de mest lönsamma besluten. 
Familjeägarlogikens mest tydliga karaktärsdrag är att företagen har ett aktivt och synligt 
ägande vilket innebär att ägaren syns och visar sig i verksamheten. Anställda, kunder och 
leverantörer vet vem det är som äger företaget. Det framgår extra tydligt i de företag där ägarens 
namn och företagets namn är samma. Företagen har en stabilitet i ägande och ledning. I 
familjeägda företag där samma ägarfamilj är verksam under flera generationer är det vanligt 
att en familjemedlem och delägare har befattning som VD i minst 15–20 år. Företaget har ett 
industriellt och långsiktigt fokus. Företagsledningen är intresserad av att göra långsiktiga 
satsningar. Familjeägda företag sägs ha multipla ägarmål, utöver finansiella mål har de ofta 
mer socialt inriktade mål, till exempel ansvarstagande gentemot lokalsamhället (Brundin et al., 
2012). Familjeägda företag sägs bland annat lägga mer fokus på icke-finansiella mål och sägs 
ha en hög tillförlitlighet till företagets familjemedlemmar. Familjeägda företag sägs ha tillgång 
till snabbare kommunikationsmöjligheter, ha mindre formaliserade och kortare 
beslutsprocesser samt färre beslutsfattare. De har visat sig vara entreprenörsdrivna och 
förändringsbenägna (Senftlechner & Hiebl, 2015). Familjeägda företag representerar en 
mycket heterogen grupp med olika nivåer av familjeansvar och olika inslag av emotionella 
aspekter (Berrone et al., 2012). Socioemotional wealth innebär att familjeägda företag inte 
enbart fokuserar på ekonomiska mål och kortsiktigt beslutsfattande. De lägger istället ett större 
fokus på ett antal icke-finansiella mål, intressenters intressen och beslutsfattandet. Ett företags 
prestanda kan inte längre bedömas endast i form av finansiella resultat som lönsamhet och 
kassaflöde. Det sägs vara ett krav att företag ska ta hänsyn till icke-finansiella aspekter som till 
exempel familjens och företagets rykte bland sina intressenter. Detta på grund av att företaget 
ska kunna överleva som ett familjeägt företag på lång sikt (Songini et al., 2013).  
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2.3 Investeringsbeslutsprocessen 
Inom beslutsteori finns det tre vanligt förekommande beslutsprocesser. 
Den normativa beslutsprocessen- fokus på hur beslutsfattande bör ske. 
Den deskriptiva beslutsprocessen- fokus på hur beslutsfattande faktiskt sker. 
Den preskriptiva beslutsprocessen- kombination av den normativa och deskriptiva 
beslutsprocessen. 
 
En normativ beslutsprocess har ett rationellt tillvägagångssätt, den grundar sig på hur 
beslutsfattande bör ske. Beslutsfattaren lägger fokus på matematiska beräkningar och kalkyler 
och håller isär mål, medel, värderingar och fakta (Atherton, French & Gabrielli, 2008; French, 
2001; French & French, 1997). Beslutsfattarna tillhandahåller information som de behandlar 
logiskt och givna normer och kriterier ligger sedan till grund för investeringsbeslutet. Den 
normativa beslutsprocessen kan ses som en systematisk process där beslutsfattare tar ett steg i 
taget (Edlund, Högberg & Leonardz, 1999). Trots att beslutsprocessens ordning på stegen kan 
skilja sig åt är innebörden av den totala processen i stort sett densamma. Nedan presenteras ett 
exempel på hur en normativ beslutsprocess kan gå till. Det första steget i den normativa 
beslutsprocessen kan bestå av fastställning av lönsamhetsmål, beslutskriterier och strategiska 
mål för en investering. Sedan formuleras strategin för beslutsfattandet, det sätts upp mål för 
avkastning samt görs en riskbedömning. I nästa steg söker beslutsfattaren efter potentiella 
investeringar för att i sin tur samla in relevant information och göra prognoser över förväntat 
utfall. I nästa steg utvärderas tidigare fastställda prognoser gällande avkastning och risk. Sedan 
görs en jämförelse och avvägning mellan olika potentiella investeringsobjekt. Det görs även en 
riskjustering av avkastning kopplat till de specifika objekten. Nästa steg innebär en eliminering 
av de investeringar som inte uppfyller de tidigare fastställda beslutskriterierna. Beslutsfattaren 
tar ett beslut gällande vilken/vilka investeringar som ska genomföras. Det näst sista steget 
innebär att det sker en förhandling och sedan genomförs fastighetsinvesteringen. Det sista 
steget innebär en granskning av utfallet av den genomförda investeringen (Roberts & 
Henneberry, 2007; Roberts, Rowley & Henneberry, 2012; Farragher och Savage, 2008). 
  
Den deskriptiva beslutsprocessen, även kallad den beteendevetenskapliga beslutsmodellen, 
skiljer sig från det rationella synsättet och fokuserar på hur beslutsfattandet faktiskt sker i det 
empiriska (Atherton, French & Gabrielli, 2008; French, 2001; French & French, 1997; Edlund, 
Högberg & Leonardz, 1999; Parker, 2014). Beslutsfattaren beaktar preferenser och värderingar 
samtidigt som det uppmärksammas att beslutsfattare inte alltid agerar rationellt (Roberts & 
Henneberry, 2007; Edlund, Högberg & Leonardz, 1999; Gallimore, Hansz & Gray, 2000; 
French, 2001; Atherton, French & Gabrielli, 2008). Vid informationsinsamling har 
beslutsfattarens tidigare erfarenheter och intuition en stor påverkan i den deskriptiva 
beslutsprocessen (Parker, 2014). Mintzberg, Raisinghani och Théorêt (1976) ifrågasätter den 
normativa, rationella beslutsprocessen och menar att beslut ofta sker genom en ostrukturerad 
oförutsägbar process som ständigt förändras. Beslutsprocessen präglas av komplexitet och 
därför kräver beslutsfattaren flexibilitet i sitt tillvägagångssätt (Mintzberg, Raisinghani & 
Théorêt, 1976). 
 
På senare tid har det vuxit fram en tredje beslutsprocessmodell som är benämnd preskriptiv 
beslutsmodell. Den preskriptiva beslutsprocessen är en kombination av den normativa och 
deskriptiva beslutsprocessen (Atherton, French & Gabrielli, 2008; French, 2001; French & 
French, 1997; French, 1986). Den preskriptiva modellen grundas i den normativa modellen om 
hur beslutsfattande bör ske samtidigt som den integreras med den deskriptiva modellen om hur 
beslutsfattande faktiskt sker (French, 2001; Atherton, French & Gabrielli, 2008). 
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2.4 Det rationella beslutsfattandet 

2.4.1 Rationellt beslutsfattande 
Begreppet rationalitet har en snäv och exakt betydelse kopplad till processer i beslut. 
Rationalitet definieras i detta sammanhang som en bestämd procedur för att fatta ett beslut och 
sägs kunna leda till goda resultat. Inom rationella processer beror valet på vilka alternativ som 
beaktas på två antaganden om framtiden. Det första antagandet handlar om vad beslutet 
kommer att resultera i framöver. Det andra antagandet handlar om hur beslutsfattaren kommer 
att känna kring beslutets utfall och resultat. Rationellt beslutsfattande antar att alla 
beslutsfattare delar en gemensam uppsättning grundläggande preferenser och har perfekt 
kunskap om alternativen och deras konsekvenser. Ett rationellt tillvägagångssätt följer en logik 
av konsekvenser som följer nedan.  

 
Figur 2. Egenkonstruerad figur över hur ett rationellt tillvägagångssätt följs av en logik av konsekvenser, baserad 
på March 1994. 
 
Det första steget för beslutsfattaren är att besvara vilka handlingar som är möjliga. När samtliga 
alternativ är kända är nästa fråga vilka förväntningar beslutsfattaren kan ha på varje enskilt 
alternativ och vilka framtida konsekvenser som kan vara en följd av varje alternativ. Hur 
sannolik är varje möjlig konsekvens? Hur värdefulla är konsekvenserna förknippade med var 
och en av alternativen utifrån beslutsfattarens preferenser? En rationell beslutsfattare jämför 
samtliga alternativ med varandra och väger för- och nackdelar mellan olika alternativ. För en 
rationell beslutsfattare grundar sig beslutsunderlaget vid investeringsbeslut bland annat på ett 
omfattande kalkylarbete. I kalkylmodeller kan investeringens risk återspeglas i en kalkylränta, 
ju större risk, desto högre kalkylränta. Räntan sägs vara riskjusterad för att den innehåller en 
premie för den specifika risken (Greve, 2016). Enligt teorin om rationellt beslutsfattande sägs 
beslutsfattaren känna till samtliga utfall (Yard, 2012). Det rationella beslutsfattandet har visat 
sig vara bristfälligt för att det inte tar hänsyn till människans begränsade kunskap, intellektuella 
kapacitet eller kostnaden för att analysera (Braybrooke & Lindbolm, 1963). Rationellt 
beslutsfattande har gradvis anpassats genom att införa idén att rationaliteten är begränsad. 
Människan sägs ha en begränsad kognitiv förmåga och ofullständig information och därmed 
kan deras handlingar inte vara helt rationella (March, 1994). Historiskt sett har litteraturen lagt 
fokus på ett rationellt beslutsfattande. Teorin utgår från ett idealtillstånd där en beslutsfattare 
har fullständig information för att kunna analysera och utvärdera olika alternativ (King, 1975).  
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2.5 Det begränsat rationella beslutsfattandet 

2.5.1 Begränsat rationellt beslutsfattande 
Beslutsfattandet i det empiriska verkar skilja sig från det som framställs i beslutsteorin. Delar 
av det normativa tänkandet kring ekonomiska beslut bygger på antaganden som har ett 
begränsat empiriskt stöd. När forskare har undersökt beslutssituationer har det visats att 
ekonomiska beslut i många situationer bygger på andra metoder än ett rationellt 
tillvägagångssätt (Gullberg & Lindvall, 2016). Studier av beslutsfattande tyder på att inte 
samtliga alternativ är kända och att inte alla konsekvenser av samtliga alternativ beaktas. I 
stället för att överväga samtliga alternativ tycks en begränsat rationell beslutsfattare betrakta 
några och titta på dem i följd snarare än samtidigt. En begränsat rationell beslutsfattare 
överväger inte samtliga konsekvenser av deras alternativ utan de fokuserar på vissa och 
ignorerar andra. I stället för att beräkna "bästa möjliga" handling söker den begränsat rationella 
beslutsfattaren efter en åtgärd som anses vara "tillräckligt bra" (March, 1994). 
 
Det har påvisats svårigheter med att fatta ett beslut för att problem ofta uppkommer redan i ett 
tidigt skede. Svårigheter med att fatta beslut kan bland annat bero på felaktiga antaganden och 
en bristfällig informationsinsamling. För att kunna fatta ett beslut finns ett behov av diskussion, 
dels för att lägga fram fakta och även för att väga principer och värderingar mot varandra. Två 
huvudtyper av beslut är kalkylerbara och värdeorienterade. Kalkylerbara beslut bygger på 
tydliga orsak-verkan-samband där det är möjligt att resonera sig fram till vilket agerande som 
är det mest effektiva. Värdeorienterade beslut bygger istället på vad som anses legitimt i egna 
och i andras ögon. Många beslut kan inte enkelt fattas baserat på kalkyler och därför ökar 
behovet av värdeorienterade bedömningar. I många situationer sägs ett legitimt slutresultat vara 
viktigt. I dag ställs det högre krav på att företag till exempel ska agera miljömässigt och etiskt, 
något som ibland behöver ske på bekostnad av finansiella prestationer. Inom det begränsat 
rationella beslutsfattandet kan inte alla beslut enkelt kalkyleras och uttryckas i siffror, utan 
behöver diskuteras utifrån värderingar som ställs mot varandra. Att enbart intressera sig för de 
finansiella måtten riskerar att ge ett för snävt perspektiv. Den begränsat rationella 
beslutsfattaren beaktar även icke-finansiella aspekter som ett beslutsunderlag.  
 
Det finns ett påtalat behov för chefer att våga gå utanför den rationella sfären och agera utifrån 
intuition och magkänsla. Den begränsat rationella beslutsfattaren kan använda magkänsla och 
personliga preferenser som beslutsunderlag (Herbert Simon, 1945/1976; James March, 1994 
ref. i Gullberg & Lindvall, 2016 s.189). Den begränsat rationella beslutsfattaren sägs lita på ett 
begränsat antal så kallade heuristiska principer. En heuristik är en enkel metod, procedur eller 
tumregel som kan ge ofullständiga men för situationen tillräckligt tillfredsställande 
kunskapsunderlag inför ett beslut (Kahneman, 2014). Heuristiska principer ska minska 
komplexiteten i uppgiften att bedöma sannolikheter och förutsäga värden av enklare 
bedömningsprocesser (Kahneman och Tversky, 1974). Heuristiska principer kan användas för 
att “ta ett beslut under osäkerhet”. Den begränsat rationella beslutsfattaren kan bedöma 
sannolikheter och frekvenser av olika alternativ och utfall bland annat baserat på tidigare 
erfarenheter. 
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2.6 Summering av ett rationellt och begränsat rationellt 
beslutsfattande 
En rationell beslutsfattare undersöker och jämför samtliga alternativ med varandra. Det 
rationella beslutsfattandet innebär att beslutsfattaren väger för- och nackdelar mellan olika 
alternativ. Till exempel kan en rationell beslutsfattare fråga sig vilket alternativ som resulterar 
i högst avkastning i förhållande till nedlagda kostnader. En rationell beslutsfattare har 
förväntningar på framtida utfall och försöker förutsäga vad de olika alternativen kommer att 
resultera i. Den rationella beslutsfattaren lägger stor vikt vid kalkylerbara beslut som bygger 
på tydliga orsak-verkan-samband och där det är möjligt att resonera sig fram till vilket agerande 
som är det mest effektiva. Beslutsfattaren genomför ett tydligt kalkylarbete och gör noggranna 
lönsamhetsberäkningar. Det är i sin tur preferenser som avgör vilket alternativ beslutsfattaren 
bör välja. En rationell beslutsfattare använder sig av en riskjusterad ränta i sina beräkningar 
vilket innebär att räntan ska avspegla risken i projektet. En begränsat rationell beslutsfattare 
jämför inte samtliga potentiella alternativ med varandra och väger inte för- och nackdelar 
mellan samtliga alternativ. En begränsat rationell beslutsfattare har inte specifika förväntningar 
på framtida utfall i alla beslutssituationer och försöker inte alltid förutsäga vad olika alternativ 
kommer att resultera i. En sådan beslutsfattare tar inte hänsyn till att riskjustera räntan i 
beräkningsmodeller utan använder sig av samma ränta som av erfarenhet har fungerat bra i 
tidigare projekt. Till exempel använder beslutsfattaren sig alltid av en kalkylränta på 8% i sina 
kalkyler och beräkningsmodeller och situationsanpassar den inte. En begränsat rationell 
beslutsfattare kan ta ett beslut baserat på känslan att det är “good enough” och kan välja det 
alternativ som magkänslan säger är bra. En begränsat rationell beslutsfattare kan ha gjort 
liknande val tidigare och kan därför basera sitt beslut på tidigare erfarenhet. Den begränsat 
rationella beslutsfattaren lägger utöver kalkylerbara beslut även vikt vid värdeorienterade 
beslut som istället bygger på vad som anses legitimt i egna och i andras ögon.  

2.7 Koppling mellan beslutsprocess och beslutsfattande 
I modellen nedan visas förenklade kopplingar mellan de tre olika beslutsprocesserna och de 
olika typerna av beslutsfattande som har beskrivits tidigare i detta kapitel. En normativ 
beslutsprocess kan anses ha ett rationellt tillvägagångssätt, den grundar sig på hur 
beslutsfattande bör ske. Beslutsfattaren lägger fokus på matematiska beräkningar och kalkyler 
och håller isär mål, medel, värderingar och fakta (Atherton, French & Gabrielli, 2008; French, 
2001; French & French, 1997). Den normativa beslutsprocessen kan därför tänkas ha en 
koppling till det rationella beslutsfattandet. Den deskriptiva beslutsprocessmodellen skiljer sig 
från det normativa synsättet och fokuserar på att beskriva hur beslutsfattandet faktiskt sker i 
praktiken (Atherton, French & Gabrielli, 2008; French, 2001; French & French, 1997; Edlund, 
Högberg & Leonardz, 1999; Parker, 2014). Den deskriptiva beslutsprocessen är mest lik det 
begränsat rationella beslutsfattandet. Rationellt beslutsfattande har gradvis anpassats genom att 
införa idén att rationaliteten är begränsad. Det begränsat rationella beslutsfattandet kan tänkas 
kopplas till den deskriptiva beslutsmodellen för att det är två teorier som avviker från det 
rationella och normativa tillvägagångssättet. Det har vuxit fram en tredje beslutsprocessmodell 
som är benämnd preskriptiv beslutsmodell. Den preskriptiva beslutsprocessen är en 
kombination av de två tidigare beslutsprocessmodellerna normativ och deskriptiv (Atherton, 
French & Gabrielli, 2008; French, 2001; French & French, 1997; French, 1986). Den 
preskriptiva modellen grundas i den normativa modellen om hur beslutsfattande bör ske 
samtidigt som den integreras med den deskriptiva modellen om hur beslutsfattande faktiskt 
sker. Den preskriptiva beslutsprocessen kan därför tänkas kopplas till både rationellt- och 
begränsat rationellt beslutsfattande eftersom det är en kombination av två modeller.  
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Figur 3. Egenkonstruerad figur över kopplingen mellan beslutsprocess och beslutsfattande baserat på Atherton, 
French & Gabrielli, 2008; French, 2001; French & French, 1997; Edlund, Högberg & Leonardz, 1999; Parker, 
2014. 
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Kapitel 3 

3. Metod 
 

Metodkapitlet presenterar det vetenskapliga arbetssätt som har använts i denna studie för att 
samla in tidigare forskning och empirisk data. Inledningsvis redogörs de metoder som har 
använts för att samla in sekundärdata. Därefter redogörs urvalsmetoden där val av företag 

och intervjupersoner presenteras. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens giltighet och 
tillförlitlighet samt hur materialet analyserats för att komma fram till studiens slutsatser. 

 

3.1 Val av ämne 
Under sista året på högskolan har vi läst företagsekonomi med inriktning 
fastighetsekonomi/verksamhetsstyrning. I denna inriktning ingick fördjupningskursen 
fastighetsvärdering vilken väckte ett intresse för ämnet investeringsbeslut. I samband med ett 
PM i denna kurs gjordes en studie om hur ett privat familjeägt fastighetsföretag tillämpade 
investeringskalkylering vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av hyresrätter. Under en 
intervju med en beslutsfattare på ett privat familjeägt företag framkom det att han inte använde 
sig av kalkyler och beräkningsmodeller i särskilt stor utsträckning utan istället baserade sitt 
investeringsbeslut mycket på magkänsla och tidigare erfarenhet. Det väckte ett intresse för hur 
ett sådant beslutsfattande tillämpas vid ett investeringsbeslut och vi ville undersöka detta 
vidare. 

3.2 Val av metod 
Vi ska överföra en analogi och logik från en tidigare studie gjord av Anette Mikes år 2009 och 
tillämpa den på vår studie. Vi ska utifrån Mikes analogi positionera in ett antal beslutsfattare 
på tre olika företag. Vi ska undersöka hur företagens investeringsbeslutsprocess går att 
förklaras med hjälp av verktygen rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande. Vi ska inte 
göra en riskmätning som Mikes gjorde i sin studie, utan vi ska föra över den grundläggande 
logiken på vår studie och undersöka två olika typer av beslutsfattande. Vi utgår i denna studie 
från att det finns ett rationellt beslutsfattande och ett begränsat rationellt beslutsfattande. Anette 
Mikes talar om så kallade kalkulativa kulturer. Vi använder oss av Mikes logik där 
beslutsfattandet kan ses som två olika kulturer för att identifiera vilket beslutsfattande som kan 
förklara beslutsprocessen i bygg- och fastighetsföretagen i denna studie. I Mikes studie 
undersöktes två stora banker och det visade sig att det fanns stora skillnader i riskhanteringen 
i två företag. Mikes presenterar upptäckten och skillnaderna som två stycken så kallade 
kalkulativa kulturer (Mikes, 2009). Vår tolkning av Mikes studie är att den visar att det 
förekommer en rationell riskhantering och en begränsad rationell riskhantering. Utifrån Mikes 
logik utgår vi från att denna logik går att tillämpa när investeringsbeslutsprocesser studeras.  
 
Vi har valt att göra en individstudie där vi ska positionera in beslutsfattare på tre olika bygg- 
och fastighetsföretag. En individstudie kännetecknas av att undersökare och uppgiftslämnare 
samtalar som i en vanlig dialog. De data som samlas in kommer i form av ord, meningar och 
berättelser, det är historien som är poängen. Parterna samtalar om olika situationer och 
undersökaren noterar vad respondenten säger. Besöksintervjuer är en form av individstudie där 
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intervjuaren får fram den enskildes inställning och uppfattningar (Jacobsen, 2002). Syftet med 
denna studie är att försöka fånga, avbilda och beskriva en verklighet. Vi tror inte att det är fullt 
möjligt att avbilda en objektiv verklighet ute på företagen i denna studie. Vi tror att verkligheten 
är subjektiv och att beslutsfattare kan vara färgade av sin roll på företaget, de kan dölja saker 
och säga en sak men faktiskt göra en annan. Vi var medvetna om att intervjupersonerna under 
våra intervjuer eventuellt skulle kunna framföra den mest tilltalande bilden av sitt företag och 
beslutsfattande. I vår teoretiska referensram beskriver vi tre vanligt förekommande 
beslutsprocesser. Den normativa beslutsprocessen har ett fokus på hur beslutsfattande bör ske 
och den deskriptiva beslutsprocessen har fokus på hur beslutsfattande faktiskt sker i det 
empiriska. I denna studie ska vi försöka positionera in beslutsfattares beslutsprocesser på tre 
bygg- och fastighetsföretag. Vi ska i sin tur förklara företagens beslutsprocesser med hjälp av 
rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande.  
 
Denna studie baseras på tidigare forskning och uppsatsens ämne undersöks enligt en deduktiv 
ansats. En deduktiv ansats innebär att man går från “teori till empiri”. Valet av en deduktiv 
ansats kan riskera att begränsa uppsatsens omfattning för att den teoretiska referensramen i 
många fall endast innefattar teorier som enligt författarna anses vara relevanta. Forskaren 
riskerar att begränsa sig från vad som kan vara viktig information. Det kan uppstå 
generaliseringsproblem när kvalitativa studier genomförs för att metoden är tidskrävande, det 
vill säga att författarna måste nöja sig med ett fåtal intervjuobjekt (Jacobsen, 2002). Vår studie 
är huvudsakligen deduktiv men vi anser oss ha inslag av ett induktivt tillvägagångssätt. Vi har 
inte ändrat vår teoretiska referensram utifrån intervjupersonernas svar. Däremot har vi ändrat 
vårt metodupplägg efter att ha genomfört ett antal intervjuer. Efter den första intervjun fick vi 
en känsla av att respondent 1 kunde vara färgad av sin roll på företaget. Respondent 1 var ny 
på företaget och vi fick känslan av att han ville framföra den mest tilltalande bilden av företaget 
och beslutsfattandet. Vi gjorde en bedömning att företagets beslutsprocess gick att förklaras till 
stor del med hjälp av det rationella beslutsfattandet och vi ville undersöka detta vidare och se 
om det verkligen var så. Vi valde därför att intervjua ytterligare en person på detta företag.  

3.3 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata kring uppsatsens forskningsområde har inhämtats från Halmstad Högskolas 
databas. Med hjälp av befintliga teorier, tidigare forskning och relevant teori kan vi få en 
djupare förståelse kring forskningsämnet. Den teoretiska referensramen bygger på fem 
nyckelbegrepp vilka är: fastighetsinvestering, privat familjeägt företag, 
investeringsbeslutsprocess, rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande. Det finns 
tidigare studier gjorda på de här områdena var för sig men få studier har gjorts på områdena i 
kombination med varandra. För att göra denna studie unik görs den på privata bygg- och 
fastighetsföretag. Den teoretiska referensramen baseras i huvudsak på tidigare forskning från 
vetenskapliga artiklar och litteratur. Med hjälp av sökmotorerna OneSearch och Google 
Scholar har vetenskapliga artiklar sökts fram. För att stärka slutsatsernas trovärdighet i denna 
studie har kravet vid val av artiklar varit att de ska vara peer-reviewed. Med hjälp av Halmstad 
Högskolas sökfunktion hittades litteratur som vi i sin tur kunde låna på biblioteket. 

3.4 Valda beslutsfattare på privata familjeägda bygg- och 
fastighetsföretag  
I denna studie har tre privata familjeägda bygg- och fastighetsföretag i regionerna Skåne och 
Halland valts ut. När företag valts ut sökte vi efter respondenter med bred kunskap kring 
företagets investeringsbeslutsprocess. För att nå fram till rätt kontaktpersoner presenterades 
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uppsatsens problemformulering och syfte vid första kontakt med företaget. Tid bokades sedan 
för personliga intervjuer med respektive företag. Vi anser att rätt kontaktpersoner på företagen 
för att besvara uppsatsens problemformulering är VD, finanschef, fastighetschef och 
fastighetsutvecklare. Företagen är homogena när det kommer till aspekter som att de är 
familjeägda, privatägda, arbetar med investeringar i nyproduktion av bostäder och är aktiva i 
regioner i södra Sverige. De tre bygg- och fastighetsföretagen i denna studie är heterogena och 
skiljer sig åt gällande ett antal aspekter. Företagen är olika rent storleksmässigt, de har olika 
antal anställda och de omsätter olika mycket. BAB och Backahill skiljer sig från Derome för 
att företagens ägare innehar stora koncerner bestående av olika verksamheter. BAB och 
Backahill är enbart delar av koncernerna vilket innebär att det är komplexa verksamheter på 
grund av att ägarnas fokus inte enbart ligger på bygg- och fastighetsföretagen. Ett exempel på 
detta är när vi frågade BAB angående avkastningskravet för investeringsbeslut i nyproduktion 
av bostäder. Respondenten svarade då att BABs värld lite extra komplex i och med att de gör 
andra saker än bara fastigheter. Ägaren får även tänka på vad det hade inneburit om de hade 
tagit sin “pengapåse” och satt den i förvärv i ett av deras andra bolag så att de hade kunnat 
utveckla sin verksamhet. De får försöka avgöra var pengarna resulterar i högst avkastning. 
Ägarna mäter varje enhets avkastning på eget kapital och sysselsatt kapital, för att på så sätt 
kunna lägga företagets pengar på rätt saker. Det här påvisar att företagets ägare fokuserar på 
koncernen som helhet och inte enbart på BAB. Beslutsfattandet skulle kunna skilja sig åt 
beroende på någon av de ovan nämnda aspekterna som skiljer sig åt mellan företagen.  

3.4.1 Respondent 1 
Affärsutvecklare på Derome Hus AB i Varberg. Respondent 1 tillhör inte företagets ägarfamilj 
vilket eventuellt skulle kunna medföra att han framför en normativ bild av företagets 
investeringsbeslutsprocess. Respondent 1 tar inga slutgiltiga investeringsbeslut men är delaktig 
under hela beslutsprocessen. Han tar fram underlag och gör en första bedömning för att sedan 
ta det vidare till ledningsgruppen där bland annat finanschef, VD och koncernchef sitter med 
och tar det slutgiltiga investeringsbeslutet. Genom att komplettera affärsutvecklarens intervju 
med en intervju med finanschefen på Derome Hus och Derome Fastigheter anser vi att vi fick 
ett likvärdigt svar som från de andra respondenterna på de två andra företagen.  

3.4.2 Respondent 2 
VD/Ägare på BAB Byggtjänst AB i Åstorp. Respondent 2 tillhör företagets ägarfamilj och 
skiljer sig därför från studiens resterande beslutsfattare som inte tillhör företagets ägarfamilj. 
Respondent 2 och hans två bröder vilka har rollen som VD på andra företag i koncernen har 
valt att fatta investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder gemensamt. Vi tror att det i denna 
studie är tillräckligt att intervjua VD/ägare på BAB på grund av att de andra två 
bröderna/ägarna inte hade kunnat ge oss någon ytterligare information som skulle vara till nytta 
för denna studie. Att vi har valt att intervjua en beslutsfattare som både är ägare och VD på 
företaget skulle kunna påverka svaren i vår studie eftersom denna respondent riskerar att vara 
färgad av sin yrkesroll där han vill framföra och förmedla en så bra bild som möjligt av sitt 
företag. Under intervjun med respondent 2 upplevde vi självinsikt, en tydlighet och ärlighet i 
hans svar. 

3.4.3 Respondent 3 
Fastighetschef på Backahill AB i Ängelholm. Respondent 3 tillhör inte företagets ägarfamilj. 
Han har tillsammans med fyra kollegor ansvaret när det kommer till att fatta investeringsbeslut 
i nyproduktion av bostäder för företaget. Beslutsfattarna på Backahill är få till antalet, arbetar 
nära varandra och har därför tillgång till snabba kommunikationsmöjligheter. Vi anser att det 
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är fastighetschefen på detta företag som är den person som kan ge oss mest utförlig och korrekt 
information om investeringsbeslutsprocessen samt företagets beslutsfattande för att han har ett 
helhetsansvar och deltar under hela investeringsbeslutsprocessen. De andra beslutsfattarna som 
är delaktiga i beslutsprocessen är inte lika delaktiga i den investeringsbeslutsprocess denna 
studie undersöker. Under intervjun med respondent 3 uppfattade vi honom som en ärlig person 
som gav oss raka och tydliga svar. Vi upplevde en självinsikt hos respondent 3 som ökar 
svarens tillförlitlighet i denna studie. 

3.4.4 Respondent 4 
Finanschef på Derome Hus AB i Varberg. Respondent 4 tillhör inte företagets ägarfamilj. 
Företagets VD som tillhör företagets ägarfamilj fattar det slutgiltiga investeringsbeslutet men 
respondent 4 är delaktig i denna beslutsprocess och är även med i bedömningen gällande vilka 
projekt företaget ska satsa på. Gällande vissa specifika investeringsbeslut är den tidigare 
koncernchefen delaktig och fattar det slutgiltiga beslutet tillsammans med VD och respondent 
4. Respondent 4 har i och med detta en nära kontakt med företagets ägarfamilj. Som finanschef 
på Derome Hus AB och Derome Förvaltning AB anser vi att respondent 4 har ett brett 
ansvarsområde och är med och beslutar i flera olika investeringsbeslutsprocesser. Under 
intervjun med respondent 4 upplevde vi ett stort engagemang och en stor kunskap om företaget 
och dess beslutsprocesser vid investeringar i nyproduktion av bostäder. 

3.5 Insamling av primärdata 
När en kvalitativ studie görs finns det olika metoder och tillvägagångssätt för att samla in 
primärdata. Till exempel kan primärdata samlas in genom intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. Vårt syfte med en kvalitativ studie är att få en djupare förståelse i vår 
individstudie. Därför har vi valt att genomföra personliga intervjuer där det fördes öppna 
dialoger kring uppsatsens ämne, på grund av att det leder till djupgående, utförliga svar och en 
möjlighet för oss att ställa följdfrågor. Personer sägs ha lättare att prata om mer känsliga ämnen 
i intervjuer ansikte mot ansikte än via telefon. Det beror på att personer har lättare att få 
personlig kontakt när de sitter mitt emot varandra. Det skapar på så sätt lättare förtroende 
mellan parterna. Vi kunde med hjälp av besöksintervjuer observera hur respondenterna 
uppträdde, vad de hade för kroppsspråk och ansiktsuttryck. Insamling av primärdata har 
inhämtats genom att intervjua beslutsfattare på tre olika privata familjeägda bygg- och 
fastighetsföretag vilka samtliga genomför investeringar i nyproduktion av bostäder. Därmed är 
uppsatsens datainsamlingsmetod av kvalitativ natur. En kvalitativ ansats är lämplig när 
problemställningen är av explorativ art. Den kvalitativa ansatsen bringar möjlighet till en öppen 
och djupgående undersökning (Jacobsen, 2002). Denna studie innefattar mycket empiri på 
grund av att studien behandlar ett komplext ämne som kan vara svårt att fånga upp. En större 
mängd empiri ökar även chanserna för oss att finna “guldkornen” i respondenternas svar.  
 
Längden på intervjuerna låg mellan 40 till 60 minuter och utspelade sig på respondenternas 
arbetsplatser samt på Högskolan i Halmstad. Tidsaspekten har varierat lite beroende på hur 
djupgående respondenternas svar har varit. Intervjuerna har spelats in för att underlätta för oss 
så att vi kunde lägga mer fokus på respondenten under själva intervjutillfället. Att spela in 
intervjuerna medförde även att vi kunde hålla ögonkontakt med intervjupersonerna genom hela 
intervjuerna. En negativ aspekt med att spela in intervjuerna kan vara att respondenterna skulle 
kunna reagera negativt över att bli inspelade (Jacobsen, 2002). Vi var medvetna om det vid 
intervjuerna och frågade därför intervjupersonerna om det kändes okej för dem att vi spelade 
in. Vi insåg under intervjuerna att några av respondenterna inte tolkade ett antal frågor på rätt 
sätt. Det skulle kunna vara till nackdel för studiens validitet. Vi såg det därför som en fördel 
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att vi valt att göra personliga intervjuer och befann oss på plats hos intervjupersonerna för att 
på så sätt kunna förklara och förtydliga hur vi såg på frågorna. Under vår första intervju med 
affärsutvecklaren på Derome följde vi vår intervjuguide till punkt och pricka. Desto fler 
intervjuer vi genomförde desto mer bekväma blev vi med våra frågor och med situationen att 
intervjua respondenter. När respondenterna pratade om ett visst specifikt område ställde vi 
spontana följdfrågor vilket i sin tur ledde in dem på andra frågor i vår intervjuguide. Vi fick 
därmed en mer naturlig konversation som resulterade i mer utförliga svar. 
  
I intervjuguiden finns ett antal frågor som ungefär behandlar samma sak. Detta har varit till vår 
fördel för att vi genom att ställa relativt lika frågor har kunnat dubbelkolla respondenternas 
svar och även se så att respondenterna har uppfattat och förstått frågorna på rätt sätt. Vi använde 
oss även av en öppen fråga där vi frågade respondenten: Vilka faktorer beaktar ni vid ett 
investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder? Genom att se vad respondenten svarade på 
denna fråga kunde vi kontrollera deras tidigare svar på frågor rörande mer specifika saker. Till 
exempel frågan om lönsamhet som en faktor att beakta vid investeringsbeslut: Är det ett krav 
att en nyproduktion ska uppvisa ekonomisk lönsamhet för att ni ska välja att göra en 
investering? Om ja: Varför just detta krav? Om nej: Vilka faktorer gör att ni ändå väljer att 
investera? Genom att först ställa en bred fråga och sedan mer specifika frågor kunde vi 
komplettera respondenternas tidigare svar och få ett mer utförligt svar. Vi ställde en öppen 
fråga i början av intervjuerna angående vilka faktorer beslutsfattarna beaktar vi ett 
investeringsbeslut. Vi fick då en känsla för vilka faktorer respondenterna först kom att tänka 
på utan att ge dem ett antal givna faktorer som till exempel ekonomisk lönsamhet, magkänsla 
eller samhällsansvar. Ett annat syfte med att lägga en bredare fråga i början av intervjuerna är 
att respondenterna automatiskt och omedvetet svarade på frågor längre fram i intervjuguiden. 
Om respondenterna inte förstod någon av frågorna i intervjuguiden förklarade vi frågorna 
utifrån deras tidigare svar. På så sätt gav vi dem inga svar utan de fick fortfarande svara själva 
utan att bli ledda av oss. Ett exempel på detta är när vi ställde frågan: Hur får ni fram den 
information som ligger till grund för bedömningen av investeringsbeslutet? En av 
respondenterna frågade då vad vi menade för information. Respondenten hade tidigare svarat 
att de beaktade ekonomisk lönsamhet och samhällsansvar. Vi nämnde då: “som ni tidigare sagt, 
beaktar ni till exempel ekonomisk lönsamhet, hur får ni fram denna information för att göra en 
bedömning av ett investeringsbeslut?”. I slutet av vår intervjuguide la vi in två frågor i syfte att 
respondenterna skulle få en möjlighet att komplettera sina svar. Frågorna såg ut enligt följande: 
Finns det något mer man som beslutsfattare måste tänka på när man beslutar att göra en 
investering i nyproduktion av bostäder som vi inte har berört? Om ja: Vad för någonting? 
Finns det något i beslutsprocessen som man borde beakta men som vi inte berört? Det 
fungerade även som en kontroll för vår teoretiska referensram då vi fick svar på om den skulle 
behöva kompletteras. Det har vi efter genomförandet av intervjuerna bedömt att vi inte har 
behövt göra. 
  
Efter att vi hade genomfört en intervju med vardera respondent kände vi att vi ville gå närmare 
den data vi samlat in. Vi valde därmed att göra en uppföljning i form av ytterligare en intervju 
med respondent 2,3 och 4 via telefon. Syftet med ytterligare en intervju med respondenterna 
var att komplettera empirin med information om respondenternas relationer till företagets 
ägarfamilj. Vi misstänkte att vi kunde ha fått svar som var färgade av ett visst sammanhang, 
till exempel gällande beslutsfattaren på BAB, han är både VD och ägare. Familjeägda företag 
sägs ofta vara kännetecknade av en lägre grad av formalitet eftersom det finns ett högre 
förtroende mellan familjemedlemmar. Vi fick en känsla av att beslutsfattarens relation till 
ägarfamiljen skulle kunna påverka investeringsbeslutsprocessen och beslutsfattandet. Vi 
ställde oss därför frågan om det kunde vara så att nära relationer mellan beslutsfattare och 
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ägarfamiljens medlemmar kunde innebära mindre formaliserade beslutsprocesser? Vi 
utnyttjade att vi hade ett kvalitativt material genom att kunna gå djupare på det insamlade 
materialet. Eftersom denna studie bygger på personliga intervjuer hade vi möjligheten att 
kontakta respondenterna vid ytterligare ett tillfälle. Respondenternas roll till företagets 
ägarfamilj skiljde sig åt på grund av att beslutsfattaren på BAB även är företagets ägare. I och 
med en kvalitativ studie kunde vi anpassa våra frågor utefter om respektive beslutsfattare 
tillhörde företagets ägarfamilj eller inte. Här följer ett exempel på en fråga som ställdes under 
den andra intervjun med beslutsfattaren på BAB, som även är företagets ägare: Tror du att ditt 
beslutsfattande hade sett annorlunda ut om du inte hade tillhört företagets ägarfamilj? Om ja: 
På vilket sätt? Om nej: Varför? Att ta reda på hur relationen till företagets ägarfamilj såg ut 
hos de olika beslutsfattarna var av betydelse för att kunna förstå, tolka och analysera den empiri 
vi samlat in. Genom att undersöka denna relation ansåg vi att vi kunde få en högre tillförlitlighet 
i våra slutsatser. 

3.6 Operationalisering 

 
 
I denna uppsats beskrivs tre olika investeringsbeslutsprocesser vilka är den normativa-, 
deskriptiva- samt preskriptiva beslutsprocessen. Den normativa beslutsprocessen kan anses 
länka an med det rationella beslutsfattandet. Den deskriptiva beslutsprocessen kan anses länka 
an med det begränsat rationella beslutsfattandet. Den preskriptiva beslutsmodellen kan anses 
länka an till både det rationella och det begränsat rationella beslutsfattandet. Utifrån den 
teoretiska referensramen har vi i sin tur brutit ner de två huvudbegreppen rationellt och 
begränsat rationellt beslutsfattande för att med hjälp av de nedbrutna nyckelorden kunna skapa 
intervjufrågor som länkar an till uppsatsens ämne. I intervjuguiden benämns aldrig begreppen 
rationellt samt begränsat rationellt beslutsfattande. Det är ett medvetet val att inte nämna de två 
huvudbegreppen för studiens respondenter. Det medförde samtidigt att vi fick en mer 
omfattande empiri. Efter insamlad empiri gick vi igenom materialet för att se att vår teoretiska 
referensram behandlade de områden vi berört och som var relevanta för uppsatsens ämne. 
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3.7 Utformning av intervjuguide 
Vid utformning av intervjuguiden utgick vi från den teoretiska referensramen som bygger på 
uppsatsens problemformulering och syfte. Vi valde att inleda intervjuguiden med allmänna 
frågor kring respondenten och bygg- och fastighetsföretaget. Sedan utformades intervjuguiden 
för att säkerställa att intervjuerna behandlade det vi faktiskt ville undersöka och beskriva. Att 
utgå från en intervjuguide säkerställer att intervjuare och respondenter kommer in på de ämnen 
intervjuaren anser vara viktiga (Jacobsen, 2002). Intervjuguiden bygger på de nyckelbegrepp 
som lyfts fram i den teoretiska referensramen:familjeägt företag, investeringsbeslutsprocessen, 
rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande. Utifrån nyckelbegreppen utvecklades i sin 
tur öppna frågor kring det aktuella ämnet för att respondenternas svar inte skulle begränsas 
samtidigt som de skulle hålla sig till uppsatsens syfte. Frågor utformades på så sätt att vi skulle 
kunna ställa följdfrågor beroende på respondentens svar. Intervjuguiden består till största del 
av frågor som är kopplade till företagens investeringsbeslut och färre frågor handlar om 
familjeägt företag som företagsform. Varför vi har valt ett relativt få antal frågor om familjeägt 
företag är på grund av att vi inte ska jämföra familjeägda företag med icke-familjeägda företag. 
Intervjuguiden består av ett antal frågor där respondenten kan svara ja och nej men där frågorna 
även följs av följdfrågor. Denna studie syftar till att beskriva företagens 
investeringsbeslutsprocess med hjälp av verktygen rationellt eller begränsat rationellt 
beslutsfattande utan att leda in respondenten på de två teorierna. Vi valde att i god tid innan 
intervjuerna maila ut den färdigställda intervjuguiden till uppsatsens valda respondenter för att 
säkerställa att de var medvetna om syftet med intervjuerna. Respondenterna gavs därmed 
möjlighet till förberedelse och en chans att sätta sig in i uppsatsens ämne. Genom att låta 
respondenterna ta del av intervjuguiden inför intervjuerna fick de en djupare förståelse för 
ämnet samt att vi fick uttömmande svar på våra frågor, vilket var vårt syfte med valet av en 
kvalitativ ansats. Efter insamlad empiri från intervjuerna var syftet att beskriva och jämföra 
investeringsbeslutsprocesserna med hjälp av verktygen rationellt- och begränsat rationellt 
beslutsfattande. 

3.8 Analysmetod 
En analysprocess kan sägas bestå av tre olika delar vilka är beskrivning, systematisering och 
kategorisering samt en kombination av de olika delarna. Beskrivningen innefattar bland annat 
sammanställning och analys samt sammanfattning av intervjuer. Vi valde att spela in samtliga 
intervjuer för att säkerställa att ingen viktig information uteslöts. Sedan analyserades materialet 
och relevant information sammanställdes. Efter sammanställning av intervjuerna mailades 
materialet tillbaka till respektive respondent som då gavs möjlighet till eventuella 
kompletteringar och ändringar. I den andra delen i analysprocessen som benämns 
systematisering och kategorisering, kategoriseras och reduceras insamlat material för att endast 
sammanställa relevant data. Data som vi fann irrelevant för uppsatsens problemformulering 
och syfte exkluderades. Utifrån uppsatsens intervjuguide har vi skapat en empiritabell (Se 
bilaga 3) vilken syftar till att på ett enkelt sätt kunna sammanställa och presentera empirin. I 
den tredje delen i analysprocessen benämns kombination. Den teoretiska referensramen 
kopplas till empirin för att finna likheter och skillnader. I analysen tolkas empirin genom att gå 
igenom intervjuerna var för sig. Kvalitativa undersökningar fungerar kompletterande om varje 
enhet i första hand analyseras enskilt för att därefter göra en gemensam analys kopplad till 
uppsatsens teoretiska referensram (Jacobsen, 2002). Vi gjorde därmed individuella tolkningar 
av varje enskild intervju. Sedan gjordes en jämförande analys vilken identifierar likheter och 
skillnader mellan respondenternas svar. Därmed skapas en struktur i empirin som således 
återfinns i analysen.  
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3.9 Studiens giltighet och tillförlitlighet 
Validitet innebär att en undersökning har en tillförlitlighet och reliabilitet visar om studien går 
att upprepa och generalisera. Om en studie anses ha en reliabilitet är sannolikheten hög att ett 
likadant resultat och liknande slutsatser uppnås vid en upprepning av undersökningen. En 
studies giltighet kan delas in i två kategorier, intern och extern giltighet. Intern giltighet påvisar 
om det som författarna planerat att undersöka faktiskt blev undersökt. Extern giltighet innebär 
att studiens svar och slutsatser ska kunna tillämpas i andra sammanhang. För att säkerställa 
studiens interna giltighet valde vi att skapa en intervjuguide utifrån den teoretiska 
referensramen genom operationalisering. Samtliga intervjufrågor har en tydlig koppling till den 
teoretiska referensramen vilket säkerställer att det som undersöktes var det som var menat att 
bli undersökt (Jacobsen, 2002).  
  
För att säkerställa studiens tillförlitlighet baseras stora delar av denna studie på primärdata som 
samlats in genom personliga intervjuer där respondenterna gavs möjlighet att vara anonyma. 
Vi utformade en intervjuguide bestående av främst öppna frågor relaterat till ämnet där 
respondenterna gavs möjlighet att på egen hand prata om ämnet. Som exempel kan följande 
fråga lyftas fram: Vilka faktorer beaktas vid ett investeringsbeslut av nyproduktion av 
bostäder? Frågorna var öppna i den mening att de till exempel inte innehöll fasta 
svarsalternativ. Det begränsade respondenternas svar i och med att frågorna riktades till valda 
områden. Genom att genomföra intervjuerna i respondenternas naturliga miljöer skapades 
förutsättningar för att de skulle känna sig bekväma och därmed lättare kunna diskutera studiens 
valda ämne. Slutsatserna i denna studie grundar sig till stora delar på information från 
intervjupersonerna. Vi behövde därför reflektera över hur giltiga dessa utsagor var och till 
vilken grad intervjupersonerna kunde ge oss den information vi sökte. När vi analyserade vår 
empiriska data behövde vi därför ha i åtanke att intervjupersonens svar kunde vara influerade 
av dennes roll i företaget. Tillförlitligheten stärktes av att vi genomförde besöksintervjuer 
eftersom chansen för att intervjupersonerna talade öppet och sanningsenligt ökade (Jacobsen 
2002). För att mäta det vi avsåg att mäta i vår undersökning, att få en validitet, har vi brutit ner 
de två huvudbegreppen rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande i mindre delar. 
Utifrån de nedbrutna begreppen har vi formulerat frågor som bygger på de här orden utan att 
benämna de två huvudbegreppen rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande i 
intervjuguiden. Ett exempel på två ord kopplade till det begränsat rationella beslutsfattandet är 
magkänsla och intuition. Vår intervjufråga som är kopplad till det begränsat rationella 
beslutsfattandet ser därmed ut enligt följande: Upplever du att intuition och magkänsla 
påverkar investeringsbeslutet? Om ja: på vilket sätt? Uppsatsen mynnar ut i ett resultat vilket 
grundar sig på primärdata som samlats in under intervjuer med företag och på sekundärdata, 
insamlad information från tidigare studier. En kombination av de två datatyperna leder till ett 
mer pålitligt resultat än att enbart använda en datatyp (Jacobsen, 2002). Slutsatserna är därmed 
mer trovärdiga om insamlade primär- och sekundärdata påvisar samma svar. Om insamlad 
primär- respektive sekundärdata inte påvisar samma svar, kan de två datatyperna bidra med 
viktig information genom att de kan ställas mot varandra. Uppsatsens analys och slutsatser är 
viktiga för oss när det gäller att positionera in företagen rätt enligt de olika 
beslutsprocessmodellerna samt enligt det rationella och begränsat rationella beslutsfattandet. 
Om vi inte gör rätt i slutet av uppsatsen har studien tappat sitt syfte och sin validitet.
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Kapitel 4 

4. Empiri 
 

Kapitlet presenterar studiens empiriska data vilken har framtagits genom personliga 
intervjuer med respondenter på Derome Hus AB, BAB Byggtjänst AB och Backahill AB. 

 

4.1 Derome Hus AB respondent 1 
Respondent 1 arbetar som affärsutvecklare på Derome Hus AB sedan två år tillbaka. Hans 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att hitta nya markområden och köpa in mark så att företaget 
har att bygga på. Han startar upp investeringsprojekten fram tills dess att de har en färdig 
detaljplan. När detaljplanen är klar och det är dags för bygglov lämnar han över projektet till 
ledningsgruppen som fattar det slutgiltiga investeringsbeslutet.  

Bolagspresentation 
Deromegruppen grundades år 1946 och är idag Sveriges största familjeägda träindustri. 
Derome jobbar med hela kedjan från skog till hus. Derome håller till framförallt i Sveriges 
västra delar. De bygger mellan 1500 och 1600 stycken bostäder om året längs västkusten och 
de bygger även i Stockholm. Företaget har för nuvarande flera projekt igång och projekt med 
start inom en snar framtid. Derome äger mycket mark och har ungefär 7000 stycken bostäder 
som planeras att byggas i framtiden, de befinner sig för tillfället i planeringsfasen. Under år 
2017 omsatte företaget 2,4 miljarder (Derome, 2018). 

Investeringsbeslutsprocessen i nyproduktion av bostäder 
Derome har inte någon mall för hur investeringsbeslutsprocessen i nyproduktion av bostäder 
ska gå till och som ska följas till punkt och pricka. De har istället en rutin som de har arbetat 
fram och som de följer så gott de kan. De ska följa ett visst mönster i 
investeringsbeslutsprocessen vid nyproduktion av bostäder.  
  

1. Derome får in en förfrågan om mark eller om ett bostadsprojekt. 
2. En första preliminär bedömning görs av projektet. Den preliminära bedömningen 

baseras på följande aspekter:  
- Det geografiska området, är det ett attraktivt område? 
- Den geotekniska informationen, går det att bygga på marken? Vad har kommunen 

för intentioner? 
- Tidsaspekten, när i tiden kommer detta projekt att genomföras? Nu eller om tio år? 
- Den ekonomiska aspekten, kommer företaget att kunna sälja där? Vad tror de att de 

kommer få betalt? 
3. Om de tror på projektet efter den preliminära bedömningen tar de med detta förslag till 

företagets VD, som sitter vägg i vägg, vilket gör att besluten kan gå fort. 
4. Om företagets VD ger grönt ljus för projektet så görs en djupare analys, denna gång 

med undersökningar och kalkyler för att se om projektet är ekonomiskt hållbart. 
5. Ser den djupare analysen bra ut tar man ett investeringsbeslut i styrelsen. 
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Företagets rutiner kring investeringsbeslutsprocessen i nyproduktion av bostäder kan skilja sig 
åt och det är då mest beroende på storleken på investeringen. Det är skillnad om det är en 
investering där det handlar om att köpa tre stycken villatomter eller om det är en investering 
där man ska satsa 70–80 miljoner i ett stort bostadsprojekt. Mindre projekt kan gå fortare, det 
är kanske till och med bara företagets VD som tar beslut om sådana bostadsinvesteringar. 

Faktorer som beaktas vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
- Det ska gå att bygga bostäder på den potentiella marken. Till exempel kan det finnas 

ett dokument från kommunen som bekräftar att man får bygga på den specifika platsen. 
- Hur marknaden i dagsläget ser ut i området och hur den ser ut på sikt om byggnationen 

eventuellt startar längre fram i tiden. 
- Hur många bostäder som ska byggas och hur stora kostnader det medför. 
- Områdets förutsättningar, till exempel om marken innehåller berg eller sumpmark. 
- Vem man gör affär med, är det ett stort och välkänt företag anses det vara en trygg 

affärspartner medan ett mindre känt bolag kan innebära en större osäkert. 
  
Det finns tre faktorer som respondent 1 uppger är extra viktiga. 

- Priset som säljaren begär. 
- Tidsaspekten påverkar kalkylerna eftersom avkastningskravet är beroende av när 

företaget kan få tillbaka det satsade kapitalet. 
- Markens geografiska läge. 

Informationsinsamling inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
Derome får fram information inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
dels genom att titta på Hemnet, vad man köper och säljer bostäder/mark för i det specifika 
området. De har ett dataprogram som heter Datscha där de kan få fram information om de olika 
fastigheterna, vad är de köpta för tidigare, taxeringsvärdet idag och vem som står som 
registrerad ägare. Derome har även bra kontakt med mäklare som ger dem information om vad 
de tror att bostäderna kommer att kunna säljas för. De har kontakt med kommuner där de får 
information om vad de tror om det aktuella området. De har även kontakt med andra 
byggföretag och byggherrar. Sist men inte minst gör de egna undersökningar som till exempel 
geotekniska undersökningar. De undersöker om det finns något strandskydd, naturreservat eller 
kulturminne i närheten av området där de vill bygga som de måste ta hänsyn till. 
 
Avsaknad av beslutsunderlag inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder 
Derome försöker undvika avsaknad av beslutsunderlag inför ett investeringsbeslut i 
nyproduktion av bostäder men det kan hända att det förekommer. Till exempel när det kommer 
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till de geotekniska undersökningarna, om det finns föroreningar i marken vill de helst veta det 
före köpet men det kanske inte finns möjlighet till det. Det är ganska stora summor pengar när 
det gäller sådana typer av undersökningar så ett sätt är att beakta detta är genom att lägga in en 
riskpremie i kalkylen för att kunna bortse från att det kan komma att kosta x antal kronor extra. 
Skulle det gälla väldigt stora summor kanske de får backa på grund av det, alternativt att de får 
villkora affären genom att se till att göra utredningarna. 

Krav att investeringen uppvisar ekonomisk lönsamhet 
Det är ett krav att en investering i nyproduktion av bostäder ska uppvisa ekonomisk lönsamhet. 
Derome vill inte riskera för mycket pengar. Respondent 1 har en känsla av att deras 
avkastningskrav är lite lägre än de allra flesta andra företags och enligt respondent 1 innebär 
det att de har lättare att göra affärer. Han uppger att det hade tagit längre tid att komma till 
beslut om de hade haft ett högre avkastningskrav att förhålla sig till.  

Avkastningskrav för investeringar i nyproduktion av bostäder 
Avkastningskravet anses enligt respondent 1 vara rimligt för att de tar vara på vissa risker men 
samtidigt inte ligger högst på marknaden. Om Derome känner sig osäkra på en affär kan de 
välja att höja avkastningskravet. De vill ha en större trygghet om affären faktiskt går igenom. 
Till exempel kan avkastningskravet höjas om det gäller ett område där det inte är byggt sedan 
tidigare och det finns bristfällig statistik på försäljningar i området. Om det istället är ett område 
där Derome vet att det säljs bra, känner de sig kanske lite mer säkra på avkastningskravet de 
har sedan tidigare och behöver inte riskjustera det inför projektet.  

Kalkyler som beslutsunderlag vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder 
Derome använder sig av egenbyggda excelkalkyler där de lägger in alla parametrar som är av 
betydelse för investeringens ekonomiska utfall. Enkelt förklarat kan man säga att de lägger in 
antalet bostäder och vad de kan sälja dem för, efter det drar de bort alla kostnader som 
byggnationen kommer att medföra. Till exempel utbyggnad av gator, avlopp, ledningar, 
anslutningsavgifter, undersökningar, utredningar och kostnad för detaljplan. Resultatet jämförs 
sedan med det avkastningskrav de har bestämt för den specifika investeringen och frågar sig 
om det är lönsamt. Respondent 1 påpekar att de får beakta en tidsuppskattning på grund av att 
det satsade kapitalet förräntas genom åren. 

Osäkra kassaflöden långt fram i tiden och marknadslägets påverkan på kalkyler 
och avkastningskrav 
Derome bedömer osäkra kassaflöden långt fram i tiden genom att jobba med så kallade 
erfarenhetstal. De tittar då på vad det kostar i vanliga fall med den typen av osäkra utgifter. De 
tar även höjd för osäkra värden och höjer avkastningskravet eller lägger till en riskpremie. 
Derome har ett uttalat avkastningskrav men respondent 1 påpekar att de alltid vill komma så 
högt som möjligt. 

Välja mellan olika potentiella investeringar, väga för- och nackdelar mellan olika 
alternativ 
När det handlar om stora projekt kan Derome ibland behöva välja mellan olika projekt. Till 
exempel om de väljer mellan två stora projekt, väljer de det som de tror kan ge mest ekonomisk 
lönsamhet. Men det händer sällan att det tackar nej till ett projekt som känns väldigt bra utan i 
ett sådant läge försöker de satsa på det ändå. Derome är idag ett stort bolag och har 
“musklerna”, resurserna till det. Om två projekt visar ungefär samma ekonomiska lönsamhet, 
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kan Derome ibland beakta aspekten volym istället, antal bostäder till exempel, att de då kan 
hålla sig sysselsatta en längre tid istället för det som är mer kortsiktigt. Det händer att 
beslutsfattare ibland inte kommer överens, men de känner ändå alltid att det beslut de kom fram 
till var det bästa även om alla inte var överens från början. Enligt respondent 1 finns det för 
många faktorer i en investeringsbeslutsprocess för att alla ska kunna vara nöjda. 

Magkänsla och intuition vid investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder samt 
tidigare erfarenheters roll vid investeringsbeslut 
Enligt respondent 1 påverkar magkänsla och intuition Deromes investeringsbeslut i 
nyproduktion av bostäder. Desto fler gånger beslutsfattaren tar ett investeringsbeslut, desto 
bättre blir den på att snabbt känna om det känns bra eller inte och det är väldigt sällan att 
motsatsen sedan bevisas. Respondent 1 säger att det märks tydligast på de beslutsfattare som 
har arbetat med investeringar i många år, de behöver knappt göra några kalkyler. Känns 
magkänslan bra och kalkylen ser okej ut så kör de på det. Är det tvärtom att kalkylen ser okej 
ut men magkänslan inte känns bra så blir det snarare att de vippar över och säger nej till 
projektet på grund av det. Respondent 1 säger att Derome inte fattar ett investeringsbeslut utan 
att först räkna på det. De gör alltid sin hemläxa för det kan komma upp vad som helst. 
Beslutsfattarna på Derome försöker göra sin hemläxa gällande kalkyler och allting men det 
slutar faktiskt ofta med att företaget är ganska beroende av andra parter. De har processer som 
företaget inte styr över själva, dels kommunen, myndigheter och privatpersoner som kan 
påverka deras projekt och dess kalkyler. Det säger respondent 1 att de alltid får ha med sig i 
bakhuvudet. Till exempel om Derome köper mark som de tänker att de kan bygga 100 bostäder 
på men kommunen säger att det på denna plats ska byggas 50 bostäder. Länsstyrelsen kanske 
går in och säger att det är strandskydd på en bäck eller liknande. Derome får försöka ta hänsyn 
till det också. Men det är en del av respondent 1 jobb att försöka få myndigheterna och 
kommunen dit Derome vill. Det är en utmaning, även politikerna kan ha något att säga till om. 
Erfarenhet hos investeringsbeslutsfattare kan, enligt respondent 1, ibland även vara till nackdel 
eller fungera som en “broms”. Till exempel om en beslutsfattare inte har varit på företaget lika 
länge och hittar ett område där Derome inte ännu har expanderat och tycker att de borde satsa 
på byggnation där. Då kan de som jobbat länge anse att det inte fungerade bra för 10 år sedan 
och därför väljer de inte att genomföra investeringen nu heller. 

Känslan att en investering är “good enough” 
Om Derome känner att de börjar tappa projekt, kan de ta ett projekt bara för att sysselsätta 
fabriker och personal. Fabrikerna måste hållas igång och då kan de välja att ta ett projekt som 
är “good enough”, något som är bättre än ingenting. 
 
Största svårigheten/svårigheterna med att komma fram till ett investeringsbeslut 
i nyproduktion av bostäder 
Respondent 1 anser att tiden är den största svårigheten med att komma fram till ett 
investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder. Derome har en detaljplaneprocess som kan ta 
kan lång tid. De har till exempel möjlighet att överklaga detaljplan, lantmäteriförrättningar och 
bygglov. Det kan därför slå ganska mycket gällande tidsaspekten i kalkylerna. Som längst har 
de pratat om ett byggprojekt som har byggstart först efter 15 år. I år började till exempel 
Derome bygga på en mark som de köpte för 20 år sedan. Men de är också sådana projekt som 
ger bäst ekonomiskt utslag eftersom företaget en gång i tiden köpt de här markerna väldigt 
billigt. 
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Investeringar som är på gång i dagsläget 
Derome pratar just nu om volymer mellan 1000–2000 stycken bostäder som ska produceras 
per år, beroende på vad kommunen fattar för beslut. I slutändan kan det göra 2–3 miljarder i 
omsättning i projekt så på 20 års sikt är det en trygghet för Derome att ha denna målsättning. 
 
Familjeägt företag och dess påverkan på investeringsbeslutsprocessen 
Respondent 1 menar att det märks att Derome AB är ett familjeägt företag på grund av att det 
är ett enkelt företag att jobba i och för att det inte finns några “tunga demokratiska processer” 
för att komma fram till ett investeringsbeslut. Det är enkla beslutsvägar, raka rör och lätt att få 
tag på de beslutsfattare som tar de slutgiltiga investeringsbesluten. I familjeägda företag anser 
respondent 1 att det blir det mer personligt och de “högsta hönsen” sitter inte långt upp utan 
alla beslutsfattare känner alla. Respondent 1 säger att Derome har en stark drivkraft, de strävar 
efter att utvecklas och vill ligga i framkant. Respondent 1 säger att det visar sig genom att de 
jobbar hårt, presterar bra och trivs på sin arbetsplats. Företaget har lätt att komma till beslut, 
det är inga långa processer och det är inte krav på att skriva omfattande dokument som ska 
skickas upp till ledningen. De beslutsfattare som tar det slutgiltiga investeringsbesluten är alltid 
bara ett samtal bort. Det tror respondent 1 är den största skillnaden mellan privata familjeägda 
företag och publika företag och även företagets största fördel. Om Derome inte hade varit ett 
familjeägt företag tror respondent 1 att investeringsbeslutsprocessen hade varit mer uppstyrd, 
det hade funnits tydliga gränssnitt vem som skulle göra vad och vilka beslut de hade fått ta. 

Hur påverkar entreprenörskap och nytänkande investeringsbeslut i nyproduktion 
av bostäder 
Enligt respondent 1 sticker Derome ut från mängden byggföretag genom att de vill bygga allt 
i trä, det är deras affärsidé. Att bygga allt i trä medför vissa begränsningar och Derome vill inte 
rucka på det bara för att komma åt ett projekt som inte passar dem. 

Investeringsbeslut i linje med företagets strategi 
Trä är i linje med Deromes strategi och investeringar i nyproduktion av bostäder ska passa 
deras produkter. De vill sysselsätta alla företagets dimensioner. De ska skapa långsiktiga 
relationer och hålla det de lovar. 

4.2 BAB byggtjänst AB Respondent 2 

Bolagspresentation 
BAB Byggtjänst AB är ett byggföretag med en hundraårig historia. Företagets huvudkontor 
ligger i Åstorp, i Nordvästra Skåne och de finns numera även i Malmö och Halmstad. BAB 
Byggtjänst AB arbetar med byggservice, entreprenad och anläggning och kunderna är 
kommuner, stat, industri samt fastighets- och förvaltningsbolag. Verksamhetsområdet är i 
dagsläget västra Skåne samt södra Halland. Företaget har cirka 300 anställda och omsättningen 
uppgick under år 2017 till ungefär 800 miljoner kronor (BAB, 2018).  

Investeringsbeslutsprocessen vid investeringar i nyproduktion av bostäder 
De stora investeringsbesluten tar respondent 2 enbart tillsammans med hans två bröder. 
Respondent 2 säger att BAB i dagsläget inte har en uttalad investeringsbeslutsprocess. Mellan 
de tre bröderna är investeringsbeslutsprocessen lös, någon kommer med ett förslag och sedan 
diskuteras det, det är helt enkelt lätta processer. Det är enligt respondent 2 en fördel med att 
vara ett familjeföretag, att de är väldigt snabbfotade, det är ingen som säger till dem hur eller 
vad de ska göra. När BAB ska investera i nyproduktion av bostäder, tror han att deras 
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konkurrenter måste ha sett att det faktiskt har sålts bostäder i ett visst område tidigare medan 
han och hans bröder går på en känsla om det kommer att bli bra. Ett exempel på det är när BAB 
byggde 62 stycken bostadsrätter i Åstorp, det var en väldigt stor affär där det inte fanns någon 
bostadsrättshistorik, men bröderna kände att det skulle fungera. De byggde husen så att de 
eventuellt skulle kunna göra hyresrätter av det ena huset under resans gång för att ha en 
”bakdörr öppen”. De visade sig att de sålde på ganska bra och behövde därmed inte göra om 
bostadsrätterna till hyresrätter. Respondent 2 menar att många andra företag hade fått stoppa 
där, börja om och tänka annorlunda men det är lättare när man är ett familjeägt företag i en 
sådan situation och de kunde därmed bestämma sig för att köra på. Om det skulle visa sig att 
de blev stående med 10–20 lägenheter så fick det helt enkelt vara så. 

Faktorer som beaktas vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
De faktorer som BAB beaktar vid ett investeringsbeslut är pengar. De får även ta hänsyn till 
banken på grund av att balansräkningen inte kan “blåsa upp” för mycket, de måste hela tiden 
förhålla sig till den. Om de ska bygga många nya bostäder måste de reducera andra tillgångar 
i balansräkningen för att klara de finansiella kraven från banken. Respondent 2 menar också 
att företaget har en fördel av att de både har byggherrerollen (Företaget Tre hus) och 
utföranderollen (BAB Byggtjänst AB). Respondent 2 menar att många andra företag är 
beroende av att få in priser som är stabila och fasta, men BAB behöver inte det utan de kan dra 
igång direkt för de vet om att de inte betalar mer än vad det kostar, när de själva är både 
byggherre och utförare. Respondent 2 säger att det gäller att hitta projekt med rätt 
ingångsvärden. Vanliga direkta tilldelningar av mark handlar om att företaget måste få rätt 
ingångsvärden för att i sin tur kunna få tillbaka pengarna. Betalar BAB för dyrt för 
byggrätterna, får de det svårt längre fram gällande att få tillbaka sina pengar. 

Den ena brodern jobbar i princip enbart med att ta fram beslutsunderlag och han ser till att 
samla in all information som finns och sedan bollar han det med sina bröder. Enligt respondent 
2 är det klart att det görs ett jobb som han anser vara i höjd med alla andra företag men inte i 
den formalia. Utan de träffas, går igenom och bollar idéer hela tiden så när det väl kommer till 
kritan är beslutet ganska välpaketerat. Då ska de bara välja att “trycka på knappen” eller inte. 
Så enligt respondent 2 gör de det ändå väldigt systematiskt men inte i den form att det är massa 
formulär som ska skrivas under, det finns ingen anledning för dem att göra det de tre emellan. 
Investeringsbeslutsprocessen ser annorlunda ut i familjeägda företag enligt respondent 2. Han 
påpekar samtidigt att de ändå är systematiska och har en välgrundad analys i botten. 

Informationsinsamling inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
För att få in den information BAB behöver för att göra en bedömning av en investering, gör de 
oftast en marknadsundersökning. De anlitar en firma som hjälper dem med att skicka ut frågan 
till hushållen i närheten av projektet. Till exempel när de byggde bostadsrätter i Åstorp 
skickade BAB ut frågan till hushållen i Åstorp, Hyllinge och Kvibille som också tillhör 
kommunen och utifrån de svaren fick de ett bra analysmaterial. De brukar säga att om de får 
positiva svar i en viss mängd, kan de förvänta sig att 10 % av de personerna i sin tur fullföljer 
själva affären. Det är enligt respondent 2 därmed ganska enkla nyckeltal som de förhåller sig 
till. Sen är det också lite känsla, de är både på gott och ont när det kommer till familjeföretag 
enligt respondent 2. Till exempel ska andra icke-familjeägda företag som Riksbyggen och 
andra projektutvecklare gå till sin kreditkommitté. De ska ha allt och de ska ha ordning och 
reda, det är ja eller nej, svart eller vitt, det jobbet slipper BAB. De tre bröderna tar tillsammans 
investeringsbesluten i nyproduktion av bostäder, de anser inte att det är någon annan som har 
med de besluten att göra. 
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Köper BAB en bit mark, ser de till att de förhandlar så att säljaren ansvarar för de risker som 
löper med föroreningar i marken. Dyker det sedan upp ett problem, får säljaren betala för att 
sanera marken. Det har förekommit undantag där BAB själva gör en värdering eller bedömning 
om de till exempel vet vad det varit för verksamhet där tidigare. Om det kanske varit en 
bensinmack. De kan också be om att göra markprov men grundinställningen för alla är att de 
som säljer tar ansvar för sin mark, att de säljer byggbar mark. När kommunen säljer mark som 
BAB får tävla om innebär det att de köper dyra byggrätter och när BAB sedan kommer och ska 
bygga, ska det helt enkelt gå att bygga. Om det är problem så ber man säljaren att sanera marken 
för säljarens bekostnad. När det är en privat ägare som säljer kan BAB behöva betala 
saneringskostnaden själva. Det hände sist när de köpte mark av en privat ägare, men då hade 
de reserverat för det i sina kalkyler. Alla som köper mark och utvecklar är väl medvetna om att 
det finns risker för att behöva sanera marken. 

Avsaknad av beslutsunderlag inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder 
BAB har inget formaliserat beslutsunderlag inför en investering i nyproduktion av bostäder 
men de har en känsla som de går på. Enligt respondent 2 saknas det därför egentligen inget 
underlag inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder.  Har de inte beslutsunderlag 
inför ett investeringsbeslut får de helt enkelt försöka att ta fram det. 

Kalkyler som beslutsunderlag vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder 
BAB:s kalkyler vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder kan enkelt förklaras enligt 
följande. Hur mycket tror BAB att kunden är villig att betala och hur mycket vill säljaren ha? 
Räcker det här då till att producera och få ihop det ekonomiskt plus en bra marginal där över 
till ägarna. Det är i huvudsak de finansiella kopplingarna som är det väsentliga. 

Avkastningskrav på en investering i nyproduktion av bostäder  
BAB:s avkastningskrav på en investering i nyproduktion av bostäder varierar, speciellt 
beroende på var i landet de befinner sig. Är man i Stockholm, kan man förvänta sig en annan 
avkastning än i till exempel Åstorp enligt respondent 2. De senaste åren har varit väldigt 
speciella när det kommer till avkastningskrav, BAB har nästan gått in med ett avkastningskrav 
runt nollan för att de visste att om ett år så har värdet stigit så pass mycket på fastigheten, att 
de kan gå in med den typen av låga marginaler. Om de tittar på mindre attraktiva lägen, till 
exempel på landsbyggden, kan de inte förvänta sig en värdestigning så länge inte ränteläget har 
gått från högt till lågt. I ett sådant läge måste de lägga in ett högre avkastningskrav, annars är 
de inte intresserade. Så avkastningskravet är hela tiden beroende på läget. 

Osäkra framtida kassaflöden och utfall långt fram i tiden 
De har färdiga program för att räkna på framtida ekonomiska utfall. BAB använder sig av 
många verktyg som Riksbyggen har jobbat med tidigare. De använder sig av färdiga nyckeltal 
där de gör beräkningar utifrån att de står vid investeringens start och ska investera i en bit mark. 
De kan då se vad som händer när de längre fram har sina hyresgäster, de får räkna med vakanser 
på vägen. Respondent 2 säger att det finns nyckeltal på allting. Så vid varje sådan operation, 
även om de går en del på känsla, stoppar de in alla nyckeltal i olika typer av modeller. Vissa 
tal kan BAB få fram genom att se vad byggkonstruktionen kostar utifrån att de skulle bygga på 
ett visst sätt. 20 % marginal vill företaget ha på de investeringar de satsar på, men de kan justera 
marginalen lite om de vill, men de utgår från 20 % så att de får ihop det och gör en bra affär 
för bolaget Tre Hus. Ett exempel på när de kan sänka avkastningskravet är när de kan finnas 
större incitament som gör att företaget ”trycker på knappen”. Till exempel när det gör att 
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bolaget Tre Hus blir sysselsatta, BAB kan då välja att ta mindre lönsamma projekt. Det kanske 
finns möjlighet att öka marknadsandelarna i ett visst område och få ett av koncernens andra 
bolag att växa, konkurrera och komma förbi andra företag som inte har möjlighet till tillväxt. 

Jämförelse mellan potentiella investeringar i nyproduktion av bostäder 
BAB jämför projekt med varandra. De tar sina kalkyler och jämför för att se var de kan få mest 
avkastning för de satsade pengarna. Det är den huvudsakliga metoden, men det är inte allt. Till 
exempel gjorde företaget en affär med kommunen och det påstår respondent 2 inte är 
jättelukrativt, inte särskilt ekonomisk lönsamt för företaget men flera aspekter påverkar alltså 
sådana investeringsbeslut. 

Intuition och magkänsla vid investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
BAB baserar i huvudsak inte sina investeringsbeslut på magkänsla men den finns med och 
påverkar beslutet. Respondent 2 anser att man som beslutsfattare antingen har magkänslan i sig 
eller att man inte har den. Respondent 2 anser inte att intuition och magkänsla är någonting 
som kommer med erfarenhet och som man lär sig med tiden. Men givetvis spelar magkänslan 
en stor roll också enligt respondent 2. Allt hänger samman och det är svårt att peka på en sak 
som ett investeringsbeslut hänger på. 

Känslan att en investering är “good enough” 
Respondent 2 säger att de inte enbart kan basera ett investeringsbeslut på känslan att det är 
“good enough” på grund av att det måste vara en viss substans i beslutet. Beslutsfattarna på 
BAB måste göra analyser och använda sig av sina nyckeltal. Men det är lätta undersökningar, 
de kan lätt hitta just det som de söker genom till exempel någon form av teknisk analys. BAB 
är en stor arbetsgivare i vissa kommuner och de vill därmed hjälpa lokalsamhället. Till exempel 
bad kommunen dem att utföra ett projekt och då gjorde BAB det. Möjligen skulle de inte gjort 
det i och med att det bara kunde byggas hyresrätter där och att det eventuellt kunde finnas en 
annan mark där de skulle kunnat bygga bostadsrätter som skulle genererat mer pengar och gett 
en bättre avkastning. Men i huvudsak är det själva affären och de ekonomiska aspekterna som 
styr men ibland kan det bli andra parametrar som får betydelse. De är till exempel bland de 
största arbetsgivarna i Åstorp och hjälper därmed till att bygga upp kommunen. BAB tycker 
att det är kul att kunna satsa mer på byn i Åstorp, att ta ett samhällsansvar. Sådana affärer görs 
dels lite på grund av känslan för lokalsamhället och dels lite på grund av det finansiella, flera 
aspekter påverkar alltså sådana investeringsbeslut. 

Tidigare erfarenheters roll för investeringsbeslutet i nyproduktion av bostäder. 
Erfarenhet är viktigt för investeringsbeslutsprocessen, enligt respondent 2 börjar 
beslutsfattarna bli ”gamla” nu och han säger att de lär sig saker under resans gång. Respondent 
2 påstår att de börja fatta saker när de passerat 50. Han tycker att deras erfarenhet som de har 
samlat på sig spelar en stor roll för deras investeringsbeslutsfattande. De har gjort investeringar 
som blivit väldigt bra men de har också gjort investeringar som blivit mindre bra. Respondent 
2 säger att de har en förmåga att lättare se vad konsekvensen blir när de gör på det ena eller det 
andra sättet. Han menar att detta är både på gott och ont, det kan vara till fördel när man vågar 
chansa. Enligt respondent 2 gäller det bara att höja blicken och ha ett helhetsfokus. 

Största svårigheten/svårigheterna med att komma fram till ett investeringsbeslut 
i nyproduktion av bostäder 
Den största svårigheten med att komma fram till ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder säger respondent 2 är att de ska få ihop nyckeltalen och det finansiella. Företaget 
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måste hitta projekten och teoretiskt få ihop kalkylerna. Balansräkningen kan inte “blåsa upp 
för mycket”. Det är den horisonten BAB måste förhålla sig till vid en potentiell investering. 

Familjeägt företag och dess påverkan på investeringsbeslutsprocessen 
Att BAB är ett familjeägt företag utmärker sig enligt respondent 2 genom att han tycker att de 
har en platt organisation, det går snabbt från ord till handling. Hastigheten är för respondent 2 
väldigt viktig eftersom de därmed kan göra snabba affärer. Företaget är byggt av “kött och 
blod” och han menar att alla bolag mår bra av ägare som är av kött och blod. Om man kan 
definiera företaget med en människa eller med kött och blod anser han att det blir bättre. Om 
BAB inte hade varit familjeägda hade de enligt respondent 2 haft längre beslutsvägar, massa 
formulär och liknande att skriva under. 

Hur påverkar entreprenörskap och nytänkande investeringsbeslut i nyproduktion 
av bostäder 
Bröderna som är ägare av BAB vill vara företagare och de är enligt respondent 2 entreprenörer, 
han menar att det är något man har i sig från början. Det går att utveckla men han tror att man 
har den viljan i grund och botten som sedan ligger till grund för kreativiteten och 
entreprenörskapet. Han tror också att det är därför BAB står där de gör idag. 

Investeringsbeslutet i linje med företagets strategi 
Besluten de tar ligger i linje med företagets strategi, de kan inte välja att investera i vilket 
bostadsprojekt som helst utan företaget måste hålla sig till strategin i de tre olika “benen”. 

4.3 Backahill AB respondent 3 
Respondent 3 arbetar som fastighetschef på Backahill AB sedan år 2006 och har ansvar för 
Backahills alla fastigheter. I hans ansvar ingår förvaltning, uthyrning av fastigheter samt att 
vara med vid fastighetsförvärv. Enligt respondent 3 finns det inte någon röd tråd i tjänsten att 
vara fastighetschef på Backahill, utan tjänsten innefattar ett mycket brett område där han får 
vara med i många olika processer. Till exempel är han med under hela beslutsprocessen och 
tar fram underlag och information som behövs för att kunna göra en slutlig bedömning. På 
Backahill är det fem stycken beslutsfattare som fattar investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder. Det är VD, ekonomichef, projektchef, fastighetschef och en fastighetsförvaltare. 

Bolagspresentation 
Backahill AB är ett familjeägt företag som ägs av grundaren och hans två barn. Backahill har 
tre så kallade ”ben”. Ett av dessa ben är Backahill fastigheter. Backahills huvudkontor finns i 
Ängelholm och det är även där det finns flest fastigheter men de växer i Båstad och håller på 
att bygga i Helsingborg. Fastighetschefen har två förvaltare under sig som sköter förvaltningen, 
en i Båstad och en i Ängelholm. Sen har Backahill själv fyra stycken anställda tekniker som 
sköter daglig tillsyn och kontroll av fastigheterna. De har en snickare, en elektriker och två 
städerskor. Utöver det har Backahill en ekonomiavdelning som sköter allt med fakturor, 
avisering och uthyrning av lägenheter. Under år 2017 omsatte företaget 200 miljoner kronor. 
Backahill har totalt 32 stycken anställda och på Backahill Fastigheter är de totalt 13 stycken 
anställda. 

Investeringsbeslutsprocessen vid investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
Backahill säger att de har en uttalad investeringsbeslutsprocess vid investering i nyproduktion 
av bostäder som innebär att företaget ”måste fungera”, det ska vara ekonomi framför byggande. 
Deras investeringsbeslutsprocess innebär att så länge de håller avkastningskravet så kan de 
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välja att genomföra projektet. Företaget ska inte förlora pengar på deras investeringar, därför 
har de en intern process på företaget där ledningsgruppen tar besluten. Backahill har valt att 
satsa mest på hyresrätter för att företaget vill äga och förvalta husen själva. Det första steget i 
investeringsbeslutsprocessen är hur de kommer åt ett projekt. Det kommer en försäljning, 
antingen är det via en större mäklare, via en bank eller via andra kontakter. När de fått fram ett 
förslag som de ser som ett potentiellt investeringsobjekt börjar de själva räkna på det med hjälp 
av relativt enkla metoder, detta görs för att se vad avkastningen på projektet blir. 

Faktorer som beaktas vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
Det finns flera stycken faktorer som Backahill beaktar vid ett investeringsbeslut i nyproduktion 
av bostäder. De finansiella målen ska uppnås men samtidigt ska det vara ett läge och en kvalitet 
som företaget kan stå bakom utan att behöva göra för mycket. Det är de viktigaste faktorerna. 
När Backahill har gjort en kalkyl och sett att de klarar avkastningskravet, tittar de på eventuella 
synergier, till exempel att de äger två hus intill det potentiella projektet vilket innebär att de får 
en billigare förvaltning. Sedan är det viktigt att investeringen passar in i den omkringliggande 
miljön. 

Informationsunderlag som ligger till grund för ett investeringsbeslut i 
nyproduktion av bostäder 
De företag som kommer med ett investeringsförslag till Backahill har en skyldighet att redovisa 
den produkt de säljer. Backahill får fram den information som ligger till grund för deras 
investeringsbeslut genom att de dels får den i skrift av säljaren men även genom platsbesök. 
En investering bottnar mycket i produktionskostnaden, vad mark och anslutningar kostar och 
så vidare. Den informationen kan företaget ta fram och lägga in i en modell och sedan gör de 
enligt respondent 3 en ”räknesnurra” på projektet och ser om de får ihop det. Respondent 2 
uppger att det inte går att utesluta någonting i kalkylen för då faller allting.  

Avsaknad av beslutsunderlag vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder 
Backahill upplever inte att det saknas beslutsunderlag för att kunna fatta ett investeringsbeslut 
i nyproduktion av bostäder och skulle det vara så, måste de söka upp det och sätta sig ner och 
prata med säljaren eller diskutera internt när de ska producera någonting. Har de inte allting så 
tas inga beslut innan de har allting konkret och klart framför sig. 

Kalkyler som beslutsunderlag vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder 
Backahill har en kassaflödesmodell som ändras utefter projektets storlek. De har en 10-års 
modell där de lägger in sina värden och sen ser de hur utvecklingen sker gällande index, intäkter 
och kostnader. Enligt respondent 3 är det kanske inte den mest moderna kassaflödesmodellen 
men den är tillräckligt noggrann för Backahill. Företagets ägare är 75 år och han vill se deras 
beräkningar och han måste kunna förstå dem. De redovisar siffrorna på det sätt ägaren är van 
vid och på det sätt som han förstår. Priset på projektet räknar de fram baklänges med hjälp av 
en avkastningsmodell. De undersöker vad den potentiella fastigheten genererar i pengar 
eftersom deras beslutsprocess bygger på att investeringen är lönsam. Visar investeringen ingen 
vinst syns det förhållandevis snabbt i kalkylerna eftersom det är priset som styr allting. När de 
väl har fått in priset och det känns rätt att gå vidare med investeringen tar ledningsgruppen ett 
beslut, där respondent 3 ingår. Gäller investeringen större fastigheter och större bestånd tar 
styrelsen besluten. Sammanfattat är detta Backahills investeringsbeslutsprocess, ganska 
okomplicerad och det går relativt snabbt till beslut enligt respondent 3. 
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Avkastningskrav på en investering i nyproduktion av bostäder 

Backahills avkastningskrav på en investering i nyproduktion av bostäder är ortsbestämt och 
varierar därför beroende på var byggnationen av bostäderna ska ske. Till exempel måste 
Backahill ha ett högre avkastningskrav i Båstad än i Ängelholm och Helsingborg för att 
marknaden inte ser likadan ut. De måste ha ett högre avkastningskrav när de ska bygga 
hyresrätter eftersom investeringen innebär en högre osäkerhet. 

Jämförelse mellan potentiella investeringar i nyproduktion av bostäder 
Innan Backahill ska ta ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder är de noggranna med 
att jämföra olika investeringsalternativ med varandra. Enligt respondent 3 kan det göras mycket 
med en fastighet. Ett exempel på det är detaljplanen som går att ändra. Vilket är bäst för staden? 
Vad är bäst för Backahill? Vad är bäst rent ekonomiskt? Backahill beaktar de här frågorna 
innan de tar ett investeringsbeslut. När de väl är igång med processen med en detaljplan så vill 
de inte göra om den på grund av att det tar för lång tid enligt respondent 3.  

Magkänslan vid investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
Backahill upplever att magkänsla påverkar investeringsbeslutet. Enligt respondent 3 ska 
magkänslan vara att det känns rätt. Känns det inte rätt för merparten av ledningsgruppen som 
tar investeringsbesluten, blir det inget investeringsbeslut. Det har hänt att någon i gruppen har 
tyckt att det varit jättebra men merparten sagt nej och då blir det ett nej. Respondent 3 tror inte 
att tidigare erfarenhet spelar någon roll för Backahills framtida investeringar i nyproduktion av 
bostäder, men tror samtidigt inte att för mycket erfarenhet kan vara till en nackdel. 

Känslan att en investering är “good enough” 
Det har hänt att Backahill har baserat ett investeringsbeslut på känslan att det är ”good enough”. 
Det har varit mer hjärta än hjärna i vissa projekt. Backahill har tagit ett investeringsbeslut 
baserat på andra aspekter än de finansiella. Till exempel att det är ett bra område eller att det 
ligger nära andra objekt som företaget förvaltar. Det sker oftare i Båstad där de har en ägare 
som är lokalt förankrad, utan honom hade de inte tagit några investeringsbeslut i nyproduktion 
av bostäder där. Ägaren känner mer hjärta för vissa saker som kanske inte är de bästa rent 
ekonomiskt för företaget, men där han ändå vill göra något. Ägaren har ett långsiktigt tänk trots 
sin höga ålder och även en investering som inte ser lönsam ut idag kan han vilja genomföra för 
att han ser det som lönsamt längre fram i tiden. 

Tidigare erfarenheters roll för investeringsbeslutet i nyproduktion av bostäder 
Beslutsfattarna blir mer erfarna och i samband med det mer medvetna om deras beslut. 
Respondent 3 tycker inte att företaget tar några dåliga beslut, de hoppar hellre av det i ett tidigt 
skede. Magkänslan är något som kommer med erfarenhet, det är respondent 3 helt övertygad 
om. Även kunskap om områden där fastigheterna finns kommer med erfarenhet enligt 
respondent 3.  

Största svårigheten/svårigheterna med att komma fram till ett investeringsbeslut 
i nyproduktion av bostäder 
Att Backahill ska få bygga det de vill och på rätt ställe är den största svårigheten med att komma 
fram till ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder. Kommuner och länsstyrelsen 
påverkar företagets investeringsbeslutsprocess med detaljplan, bygglov och kostnader. Denna 
process tar enligt respondent 3 lite för lång tid. På Backahill har de inga långa beslutsprocesser 
gällande ekonomi och investeringar, besluten kommer direkt och det säger respondent 3 är till 
företagets stora fördel. Om Backahill absolut inte får ihop en investering som en hyresrätt rent 
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ekonomiskt och de ändå vill äga den, gör de en bostadsrättsfastighet av fastigheten för 
respondent 3 menar att de på så sätt nästan alltid får ihop det rent ekonomiskt. Har de bara rätt 
läge och kan bygga en produkt som är bra och som folk tycker om, då kan de i dagsläget ta bra 
betalt men han tror att det kommer ändras framöver. 

Familjeägt företag och dess påverkan på investeringsbeslutsprocessen 
Respondent 3 säger att företaget är finansiellt starka och har korta beslutsvägar och det är det 
som utmärker Backahill som ett privat familjeägt företag. Det är också det absolut viktigaste 
av allt. Respondent 3 är säker på att deras investeringsbeslutsprocess hade sett annorlunda ut 
om de inte hade varit ett familjeägt företag. Det hade tagit längre tid att fatta beslut. 
Arbetsteamet på Backahill arbetar nära varandra och det är ingen som gör någonting utan att 
de andra vet om det. 

Hur påverkar entreprenörskap och nytänkande investeringsbeslut i nyproduktion 
av bostäder 
Backahill har en ägare som är en entreprenör ut i fingerspetsarna, det är hans känsla som ligger 
till grund när han har startat alla bolag. Backahill matchar sina produkter med kunderna för att 
hitta rätt hyresgäster. Backahill vill bygga energisnåla byggnader med bra hyresnivåer för sina 
hyresgäster. Det är ekonomin som är avgörande i slutändan och det är deras hyror det handlar 
om. Har Backahill hittat en nybyggnation av ett hus kommer de, beroende på storlek och 
lägesfaktor bli tvungna att hitta en hyresnivå som de anser vara korrekt. Sedan går de till 
hyresgästföreningen i Helsingborg eller liknande och ska försöka få dem att godkänna den 
hyran innan de i sin tur kan fastställa hyran. De måste komma överens och få ett undertecknat 
dokument av hyresgästföreningen innan de kan börja bygga. Det måste Backahill ha för att 
eventuellt kunna justera sina kalkyler. 

Investeringsbeslutet i linje med företagets strategi 
När Backahill genomför ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder, ska det ligga i linje 
med företagets övergripande strategi. Enligt respondent 3 har Backahill inte utställda mål som 
större företag har.  

4.4 Derome Hus AB respondent 4 

Bolagspresentation 
Respondent 4 är Finanschef på Derome Hus AB och Derome Förvaltning AB samt är med i 
ledningsgruppen för Derome Hus AB. Respondent 4 är ansvarig för totalekonomin för Derome 
Hus AB och Derome Förvaltning AB. Hon är bland annat med och köper mark, är med i 
förvaltning samt håller i bankkontakterna för fastighetskoncernen. Respondent 4 arbetar 
mycket med bostadsrättsprojekt och försäljning av bostadsrätter. Företagets VD fattar 
investeringsbeslut och respondent 4 är delaktig i denna beslutsprocess. Hon tittar även på vilka 
projekt företaget eventuellt ska välja att satsa på. De har ett mål att bygga ungefär 200 
hyreslägenheter per år. I dagsläget bygger de ungefär 100 stycken hyresrätter per år plus att de 
ungefär bygger 200–300 stycken bostadsrätter per år. De har många investeringar i 
nyproduktion av bostäder på gång just nu, till exempel två stycken i Varberg. 

Investeringsbeslutsprocessen vid investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
När Derome bygger bostadsrätter är det ett krav att cirka 50 % av lägenheterna vara sålda innan 
de startar ett projekt med vissa avsteg kan göras från detta krav. Då rapporterar VD detta till 
styrelsen i Derome AB. Gällande hyresrätter ska Derome Förvaltning ha godkänt projektet och 
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kalkylerat att projektet kan genomföras med deras kapital. Derome kan starta ett projekt genom 
att tävla om markanvisningar. När de köper markområden har VDn en ram för hur mycket de 
kan handla för, de utgår från vad de ungefär får ha i lager. Tidigare koncernchefen har blivit 
utsedd av styrelsen i Derome AB och blivit delegerad ansvar för att godkänna de investeringar 
som VDn vill göra. VDn och respondent 4 tar fram kalkyler som i sin tur prövas av tidigare 
koncernchefen. Varje investeringsbeslut tas inte av styrelsen men gällande investeringsbeslut i 
hyresrätter tas samtliga beslut av styrelsen. 

Faktorer som beaktas vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
Derome beaktar olika faktorer när de ska investera i nyproduktion av bostäder. Dels hur 
marknaden ser ut och hur begagnatmarknaden ser ut. De beaktar den preliminära kalkylen och 
gör en bedömning om det potentiella projektet befinner sig inom ett område som Derome vill 
vara i. De tar även hänsyn till hur lång tid det tar tills de är igång med den potentiella 
byggnationen, detta på grund av att de räknar på ränta och avkastningskrav under åren innan 
de är igång med en byggnation. Beslutsfattarna beaktar även vilken produkt det gäller, hur den 
passar in bland deras befintliga produkter och vilket av deras företag det är som potentiellt ska 
bygga. 

Informationsinsamling inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
De som tar fram information till beslutsunderlaget inför ett investeringsbeslut i nyproduktion 
av bostäder är till exempel affärsutvecklare och tillika respondent 1 i denna studie, mäklare och 
konsulter som är duktiga på specifika områden. Företaget tar reda på information om den 
potentiella målgruppen och vad de har för specifika önskemål och krav. När de har 
sammanställt all information gör de en presentation av det potentiella projektet, dess kalkyler 
och prisnivån.  

Avsaknad av beslutsunderlag vid investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
Om det skulle saknas beslutsunderlag går beslutsfattarna tillbaka och försöker fixa fram det 
informationsunderlag som saknas. Enligt respondent 4 har Derome har korta beslutsvägar och 
är det något beslutsunderlag som saknas, kan de få fram det relativt fort. 

Krav att en investering ska uppvisa ekonomisk lönsamhet 
Det är ett krav att en investering i nyproduktion av bostäder ska uppfylla ekonomisk lönsamhet 
för att få genomföras. Har Derome köpt mark där de räknat med att det kan byggas cirka 50 
bostadsrätter men att det senare visar sig att det endast kan byggas 20 bostadsrätter när 
detaljplanen är färdig, då kan de sänka sina avkastningskrav. 

Kalkyler som beslutsunderlag vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder 
Derome använder sig av direktavkastningskrav när det gäller investeringar i nyproduktion av 
hyresrätter. De räknar på vad de tror att hyresrätterna kommer att generera för driftnetto, med 
andra ord intäkter i form av hyror och kostnader i form av drift och underhåll. Beroende på 
direktavkastningskravet kan de göra en bedömning av hur mycket de kan bygga för. När 
Derome eventuellt ska genomföra en investering i markområden räknas det fram en 
byggkostnad som då dras av från projektets intäkter. Företaget jobbar med flerårsprognoser där 
de skriver in hur mycket pengar de lägger ner varje år i kalkylerna och utifrån det får de fram 
ett resultat som ska täcka avkastningskravet. I vissa fall saknas en färdig detaljplan men 
beslutsfattarna kan ha en tro om att det kommer att finnas det framöver. Derome har satt ett 
krav att de ska bygga ungefär 500 stycken bostäder per år och för att lyckas med det menar 
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respondent 4 att de måste köpa in en viss mängd mark. De ska köpa in mark cirka tre till fem 
år innan de vill kunna bygga om inte området är detaljplanelagt. Beroende på om markområdet 
är detaljplanelagt eller inte, bestäms en riskpremie som förs in i företagets kalkyler. Om 
Derome tävlar om ett projekt och detaljplanen redan är färdig, räknar de med en lägre 
riskpremie. 

Avkastningskrav på en investering i nyproduktion av bostäder 
Avkastningskravet varierar beroende på vad det är för ett investeringsprojekt och geografiskt 
område investeringen potentiellt ska genomföras i. Den största svårigheten är att flera projekt 
kan ställas mot varandra. Företaget kanske inte har råd att genomföra samtliga projekt och 
svårigheten är då vilket projekt de ska välja att genomföra, de får då ofta basera sitt beslut på 
magkänsla. Om kalkyler visar ett likvärdigt resultat, får de alltså välja att basera ett 
investeringsbeslut på magkänsla. De kan anse att de ibland är osäkra på kalkylens innehåll men 
de tar inget investeringsbeslut utan att ha kalkyler. Däremot är det olika stor osäkerhet när det 
gäller kalkylens innehåll. Beslutsfattarna räknar alltid med en viss vakansgrad när de bygger 
hyresrätter. 

Jämförelse mellan potentiella investeringar, för- och nackdelar 
När de har olika potentiella investeringsalternativ i nyproduktion av bostäder brukar 
beslutsfattarna skriva upp för- och nackdelar med de olika investeringarna och sedan väga dem 
mot varandra. 

Magkänslan vid investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder 
Magkänslan ska kännas bra och respondent 4 anger att magkänsla är ännu en faktor att beakta. 
Men givetvis kan de inte ha en dålig kalkyl, tror de inte på kalkylen redan från början lägger 
det ner projektet, även om det är ett fint område. Enligt respondent 4 är läget och att det är 
“deras produkt”, en byggnation i trä, de viktigaste faktorerna att beakta vid ett 
investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder. 

Känslan att en investering är “good enough” 
Derome kan basera ett investeringsbeslut på känslan att det är “good enough” om det är en 
nyetablerad produkt på marknaden eller om det innebär att Derome får ut sitt namn i nya 
områden, de kan på så vis visa upp företaget för nya potentiella kunder. Företaget kan också 
välja att basera ett investeringsbeslut på känslan att det är “good enough” när att de tror att det 
kommer att leda till någonting bättre på sikt. 

Tidigare erfarenheters påverkan på investeringsbeslutsprocessen i nyproduktion 
av bostäder 
Respondent 4 anser att tidigare erfarenhet spelar en stor roll för hennes del som beslutsfattare 
eftersom att hon är delaktig i beslutsfattandet tillsammans med företagets VD. En magkänsla 
säger respondent 4 att man alltid har men att man kan få en bättre magkänsla med hjälp av 
erfarenhet eftersom man vågar lita på den i större utsträckning. En fråga som respondent 4 
nämnde under intervjun var: Vad är det värsta som kan hända när man som beslutsfattare tar 
ett investeringsbeslut? Enligt respondent 4 har hon med åren lärt sig detta tankesätt, hon har 
insett att det inte kan hända särskilt mycket.  
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Största svårigheten/svårigheterna med att komma fram till ett investeringsbeslut 
i nyproduktion av bostäder 
Marknadsläget och tidsaspekten är två svåra faktorer att beakta vid ett investeringsbeslut i 
nyproduktion av bostäder. Om de har köpt mark och det visar sig att det inte kommer att bli ett 
särskilt lönsamt projekt, men att de tror att det kommer bli bra för området, kan de välja att 
genomföra projektet trots det istället för att vänta på ett bättre läge. Att vänta med att genomföra 
ett investeringsprojekt innebär att företaget binder upp kapital. De kanske får tillbaka sina 
pengar, eventuellt lite till, det kan räcka för att sedan kunna påbörja ett nytt område. 

Någon ytterligare aspekt att beakta vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
bostäder, utöver de vi har berört hittills 
Respondent 4 tycker att det är viktigt att ha företagets helhetstänk i huvudet när de ska ta ett 
investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder.  

Familjeägt företag och dess påverkan på investeringsbeslutsprocessen i 
nyproduktion av bostäder 
Det som utmärker Derome som ett privat familjeägt företag enligt respondent 4 är snabbheten 
och enkelheten när de ska fatta ett investeringsbeslut. Även att de i dagsläget har 
familjemedlemmar som är aktiva i verksamheten, som alltid ser till företagets bästa. Hade 
Derome inte varit ett familjeägt företag tror respondent 4 att deras investeringsbeslutsprocess 
hade varit en mycket längre och mer formell process. Sådana företag måste följa mallarna mer 
precist. Enligt respondent 4 har Derome en väldigt stor tillit till personerna som arbetar i 
företaget.  

Hur påverkar entreprenörskap och nytänkande investeringsbeslut i nyproduktion 
av bostäder 
Derome arbetar mycket med utvecklingsprojekt. Till exempel jobbar de med frågor kring hur 
de kan göra samhället säkrare, de lägger mycket fokus på att deras byggnationer ska vara 
energieffektiva. 

Investeringsbeslutet i linje med företagets strategi 
Deromes investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder ligger i linje med företagets 
övergripande strategi enligt respondent 4. De produkter företaget väljer att investera i vid 
investering i nyproduktion av bostäder är produkter Derome står för.  
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4.5 Kompletterande empiri 
 

Familjeägda företag sägs ofta vara kännetecknade av en lägre grad av formalitet eftersom 
det finns ett högre förtroende mellan familjemedlemmar. Information om beslutsfattarnas 
relationer till företagets ägarfamilj kan vara av betydelse för att kunna förstå, tolka och 

analysera den data som samlats in. 
 

4.5.1 Respondent 2 
VD/Ägare BAB Byggtjänst AB. 
Påverkas investeringsbeslutsprocessen och beslutsfattandet av att beslutsfattaren tillhör 
företagets ägarfamilj.  
Respondent 2 som både är företagets ägare och VD säger att när du själv äger saker och ting så 
sätts en del andra drivkrafter igång som skiljer sig mot den vanliga tjänstemannens drivkrafter. 
Respondent 2 tror att företagets ägare lägger extra kraft på att få till stånd affären och att få den 
till rätt villkor. En tjänsteman saknar ägarens incitament och är antagligen därför inte beredd 
att lägga ner den extra insatsen som ofta gör skillnad. Samtidigt är det inte lika lätt för 
tjänstemännen då de inte har de mandaten som ägaren har. Respondent 2 tror inte att det hade 
påverkat företaget om de hade formaliserat investeringsbeslutsprocessen ytterligare. 
Respondent 2, tillsammans med sina två bröder, genomför sina affärer och investeringar efter 
en strukturerad analys. De “skjuter inte från höften” utan besluten är grundade efter deras 
värderingsprinciper. 

4.5.2 Respondent 3 
Fastighetschef på Backahill AB. 
Beslutsfattarens relation till företagets ägarfamilj och hur den påverkar 
investeringsbeslutsprocessen och beslutsfattandet.  
Respondent 3 är inte släkt med någon i företagets ägarfamilj. Respondent 3 säger att hans 
relation med företagets ägarfamilj är god och att de arbetar nära varandra i många av de frågor 
som berör företaget. Han har i princip daglig kontakt med företagets ägarfamilj i någon egen 
eller gemensam diskussion. Respondent 3 tror helt klart att hans relation till företagets 
ägarfamilj påverkar investeringsbeslutsprocessen och hans beslutsfattande. Det både förkortar 
och förenklar processen gällande investeringsbeslut enligt respondent 3. Backahill arbetar idag 
som en familj och respondent 3 säger att samtliga på företaget, oavsett om de tillhör företagets 
ägarfamilj eller inte, arbetar som om det vore sitt eget företag och alla får mandat att jobba efter 
detta. Om företaget hade valt att formalisera investeringsbeslutsprocessen ytterligare tror 
respondent 3 inte att det hade förändrat något för att företaget idag har uttalade processer för 
hur de hanterar frågor som berör företaget och investeringar. Respondent 3 säger att 
formaliserade beslutsprocesser självklart hade påverkat investeringsbeslutsprocessen för att det 
hade fått processen att ta längre tid. 

4.5.3 Respondent 4 
Finanschef Derome Hus AB. 
Beslutsfattarens relation till företagets ägarfamilj och hur den påverkar 
investeringsbeslutsprocessen och beslutsfattandet.  
Respondent 4 är inte släkt med någon i företagets ägarfamilj. Hon säger att i hennes roll som 
finanschef, har hon daglig kontakt med hennes närmaste chef, företagets VD som tillhör 
företagets ägarfamilj. Hon har kontakt med koncernchefen cirka 1-2 gånger per vecka och 2-3 
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gånger per månad med den före detta koncernchefen. Koncernchefen sitter med i företagets 
ledningsgrupp och den före detta koncernchefen sitter med i styrelsen för Derome Förvaltning 
och Derome AB. Respondent 4 har kontakt med den före detta koncernchefen när det gäller 
investeringar och räntebindningar i Derome Förvaltning och när det gäller investeringar i 
markaffärer för Derome Hus AB. Respondent 4 tror inte att hennes beslutsfattande hade sett 
annorlunda ut om hon hade tillhört företagets ägarfamilj. Hon trivs bra med att jobba i ett 
familjeägt företag och har gjort det i 23 år. Hon ser alltid till företagets bästa, det vill säga hon 
arbetar som om hon hade tillhört företagets ägarfamilj. Respondent 4 tror att om företaget hade 
haft alltför formaliserade processer så skulle de tappa affärer på grund av att det dels skulle ta 
för lång tid innan de skulle komma till beslut och att företaget skulle uppfattas som 
komplicerade att ha att göra med. De skulle också tappa möjligheten att gå på ”magkänslan” i 
sitt beslutsfattande vilket respondent 4 tror är viktigt
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Kapitel 5 

5. Analys 
 

Kapitlet presenterar en analys av studiens empiriska data kopplad till den teoretiska 
referensramen. Syftet med analysen är att positionera in de olika beslutsfattarna enligt de tre 

olika investeringsbeslutsprocesserna samt enligt det rationella och begränsat rationella 
beslutsfattandet som återfinns i den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Beslutsfattarens relation till företagets ägarfamilj 
Familjeägarlogikens mest tydliga karaktärsdrag är att företaget har ett aktivt och synligt ägande 
vilket innebär att ägaren syns och visar sig i verksamheten och anställda, kunder och 
leverantörer vet vem som det är som äger företaget. Det framgår extra tydligt i de företag där 
ägarens namn och företagsnamnet är samma (Brundin et al., 2012). BAB är till exempel en 
förkortning av bröderna Andersson bygg, företagets namn är alltså detsamma som ägarnas 
namn. Familjeägda företag sägs ofta vara kännetecknade av en lägre grad av formalitet 
eftersom det finns ett högre förtroende mellan familjemedlemmar. Beslutsfattaren på BAB 
hävdar att beslutsfattare som även är företagets ägare lägger extra kraft på att få till stånd 
affären och att få den till rätt villkor. Han säger att en tjänsteman saknar ägarens incitament 
och är antagligen därför inte beredd att lägga ner den extra insatsen som ofta gör skillnad. 
Samtidigt uppger beslutsfattaren på BAB att det inte är lika lätt för tjänstemän då de inte har 
samma mandat som ägaren har. Beslutsfattarna på både Derome och Backahill tror helt klart 
att relationen till företagets ägarfamilj påverkar investeringsbeslutsprocessen och deras 
beslutsfattande. Det både förkortar och förenklar investeringsbeslutsprocessen. Beslutsfattaren 
på Backahill säger att de arbetar som en familj och att samtliga på företaget, oavsett om de 
tillhör företagets ägarfamilj eller inte, arbetar som om det vore sitt eget företag och alla får 
mandat att jobba efter detta. En av beslutsfattarna på Derome säger att hon arbetar som om hon 
vore en familjemedlem till företagets ägare och agerar utifrån företagets bästa.  

5.2 Beslutsfattarens investeringsbeslutsprocess 
Uttalad investeringsbeslutsprocess/ Icke-uttalad investeringsbeslutprocess 
Beslutsfattarna på Derome anser inte att de har en uttalad investeringsbeslutsprocess men de 
har en väl utformad rutin för hur de ska gå tillväga. De säger att de ska följa ett visst mönster i 
sin investeringsbeslutsprocess vid nyproduktion av bostäder. Beslutsfattarna på Derome 
tillhandahåller information som de behandlar logiskt och givna normer ligger till grund för 
investeringsbeslutet. Utifrån denna rutin anser vi att investeringsbeslutsprocessen i Derome är 
en systematisk process där beslutfattaren tar ett steg i taget. Vi gör bedömningen att Derome 
huvudsakligen följer en normativ beslutsprocess (Edlund, Högberg & Leonardz, 1999). De 
kartlägger mål, syfte och lönsamhetskrav för fastighetsinvesteringen och söker därefter efter 
investeringsalternativ som uppfyller deras krav. Nästa steg innefattar en jämförelse och 
avvägning mellan olika potentiella investeringsobjekt. Det görs även en riskjustering kopplat 
till de specifika objekten. De bedömer och rangordnar de relevanta fastighetsinvesteringarna 
baserat på kassaflödesmetoden och beslutsfattarnas preferenser. Avslutningsvis fattar de sedan 
ett investeringsbeslut. Deromes investeringsbeslutsprocess baseras huvudsakligen på ett 
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rationellt tillvägagångssätt som har fokus på hur beslutsfattande vid investeringar bör ske. Ett 
rationellt beslutsfattande kan definieras som en bestämd procedur för att ta ett beslut (March, 
1994). Deromes investeringsbeslutprocess skiljer sig åt beroende på om investeringen i 
nyproduktion av bostäder gäller bostadsrätter eller hyresrätter. De två olika processerna har 
däremot i princip samma tillvägagångssätt vid varje enskilt investeringstillfälle. 
  
Investeringsbeslutsprocessen i BAB följer huvudsakligen den deskriptiva beslutsprocessen, 
vilken skiljer sig från det rationella synsättet och fokuserar istället på hur beslutsfattande 
faktiskt sker i det empiriska (Atherton, French & Gabrielli, 2008; French, 2001; French & 
French, 1997; Edlund, Högberg & Leonardz, 1999; Parker, 2014). BAB beaktar egna 
preferenser och värderingar i sin investeringsbeslutsprocess och beslutsfattarna agerar inte 
alltid rationellt (Roberts & Henneberry, 2007; Edlund, Högberg & Leonardz, 1999; Gallimore, 
Hansz & Gray, 2000; French, 2001; Atherton, French & Gabrielli, 2008). Mellan de tre ägarna 
i BAB är investeringsbeslutsprocessen inte formaliserad. En av ägarna kommer med ett förslag 
och sedan diskuteras förslaget, det är enligt beslutsfattaren lätta processer. Beslutsfattaren på 
BAB påpekar samtidigt att deras investeringsbeslutsprocess i grund och botten bygger på ett 
systematiskt tillvägagångssätt och att de har en välgrundad analys. Mintzberg, Raisinghani och 
Théorêt (1976) ifrågasätter den normativa, rationella beslutsprocessen och menar att beslut 
oftast sker genom en ostrukturerad, oförutsägbar process som ständigt förändras vilket 
förklarar att BAB i huvudsak följer den deskriptiva investeringsbeslutsprocessen. 
Beslutsprocessen präglas av komplexitet och kräver därför flexibilitet i sitt tillvägagångssätt 
(Mintzberg, Raisinghani & Théorêt, 1976). Familjeägda företag sägs ha tillgång till snabbare 
kommunikationsmöjligheter, ha mindre formaliserade och kortare beslutsprocesser samt färre 
beslutsfattare. Investeringsbeslutsprocessen i BAB kan anses präglas av ett mer informellt 
synsätt vilket har visat sig vara vanligt förekommande i familjeägda företag (Senftlechner & 
Hiebl, 2015). 
 
Investeringsbeslutsprocessen i Backahill kan huvudsakligen beskrivas enligt den preskriptiva 
beslutsprocessen vilken är en kombination mellan den normativa och den deskriptiva 
beslutsprocessmodellen. Den preskriptiva modellen grundar sig i den normativa modellen om 
hur beslutsfattande bör ske samtidigt som den integreras med den deskriptiva modellen om hur 
beslutsfattande faktiskt sker i det empiriska (French, 2001; Atherton, French & Gabrielli, 
2008). Beslutsfattaren på Backahill säger att de har en uttalad investeringsbeslutsprocess som 
de ska följa. I och med att investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder ofta innebär en viss 
komplexitet, behövs flexibilitet i processen vilket frångår det normativa, rationella 
tillvägagångssättet för att fatta ett beslut (Mintzberg, Raisinghani & Théorêt, 1976). Backahill 
hävdar att det ska vara ekonomi framför byggande, de ska inte förlora pengar på ett 
investeringsprojekt. Det finns yttre faktorer som kan påverka de olika stegen i 
investeringsbeslutsprocessen, till exempel kan kommuner och Länsstyrelsen påverka 
företagets beslutsprocess med detaljplan, bygglov och kostnader. Investeringsbeslutprocessen 
i nyproduktion av bostäder i BAB och Backahill skiljer sig åt vid olika investeringar vilket kan 
bero på att de har mindre formaliserade processer samt att en investering i nyproduktion av 
bostäder är ett komplext investeringsobjekt. 
 
Systematiskt tillvägagångssätt vid informationsinsamling/ Informationsinsamling 
anpassad efter investering 
I ett rationellt beslutsfattande har beslutsfattaren perfekt kunskap om de olika alternativen och 
deras konsekvenser (March, 1994). Beslutsfattarna har under intervjuerna hävdat att de har ett 
fullständigt beslutsunderlag, att det inte finns någon avsaknad av information. Vi tror att 
beslutsfattarna anser sig inneha tillräckligt med information för att kunna göra en 
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tillfredsställande bedömning, som gör att de kan fatta tillfredsställande beslut. Vi tror inte att 
det är möjligt att beslutsfattarna har fullständig information och kunskap om det potentiella 
investeringsobjektet. Snarare att de anser att de har ett tillräckligt bra underlag för deras 
beslutsfattande gällande investeringar i nyproduktion av bostäder. Informationsinsamlingen i 
de tre företagen är anpassad efter den specifika investeringen. Därav kan beslutsfattarna på de 
tre företagen inte anses vara rationella gällande informationsinsamlingsprocessen.  
 
Enligt studiens teoretiska referensram har det påvisats svårigheter med att fatta ett 
investeringsbeslut eftersom problem ofta uppkommer redan i ett tidigt skede. Svårigheter med 
att fatta ett beslut kan bero på felaktiga antaganden och en bristfällig informationsinsamling. 
Samtliga beslutsfattare har processer som företaget inte kan styra över själva. Kommuner och 
myndigheter kan påverka företagens informationsinsamling och innehållet i projektens 
kalkyler. Till exempel kan Länsstyrelsen helt plötsligt säga att det är strandskydd på en bäck 
eller liknande vilket medför att den insamlade informationen är bristfällig eller rent av felaktig. 
Nyproduktion av bostäder, till skillnad mot redan etablerat fastighetsbestånd, är komplexa 
förmögenhetsobjekt i och med en ännu inte etablerad produkt. Det ställs mycket krav i lagar, 
regler och bestämmelser som den potentiella framtida bostadsinvesteringen ska uppfylla. Bland 
annat regleras en byggnation av kommunens områdesbestämmelser och detaljplaner. Plan- och 
bygglagen (PBL) innehåller bland annat bestämmelser om bygg- och marklov. Det finns 
bestämmelser i Boverkets byggregler (BBR) och i Miljöbalken som ställer krav på bostädernas 
utförande och utformning samt den omgivande miljön. Det finns därmed många aspekter att 
beakta inför en investering i nyproduktion av bostäder (Nordstrand, 1998). Detta är aspekter 
som kan försvåra företagens informationsinsamling. Samtliga respondenter har uppgett att till 
exempel kommuner och Länsstyrelsen är faktorer som påverkar deras informationsinsamling i 
och med att det ställs mycket krav på en potentiell bostadsinvestering.   
 
Investeringen måste visa ekonomisk lönsamhet för att genomföras/ Ett 
investeringsbeslut kan baseras på andra aspekter än uppvisad ekonomisk 
lönsamhet 
Beslutsfattarna på de tre företagen säger att en investering i nyproduktion i bostäder måste visa 
ekonomisk lönsamhet för att få genomföras. Beslutsfattarna säger däremot att de ibland kan 
frångå kravet på ekonomisk lönsamhet och basera ett investeringsbeslut på andra aspekter än 
de finansiella. Entreprenörskap kombineras med att familjeägda företag är drivna av bland 
annat känslor, bygden och miljön där det inte alltid leder till de mest lönsamma besluten 
(Brundin et al., 2012). I familjeägda företag förekommer ofta multipla ägarmål vilket innebär 
att man utöver finansiella mål ofta har mer socialt inriktade mål, till exempel ansvarstagande 
gentemot lokalsamhället (Brundin et al., 2012). BAB kan välja att genomföra en investering 
som gynnar lokalsamhället för att de är en stor arbetsgivare i kommunen. Värdeorienterade 
beslut bygger på vad som anses legitimt i egna och i andras ögon. Många beslut kan inte enkelt 
tas baserat på ekonomiska aspekter och därför ökar behovet av värdeorienterade bedömningar 
(Brundin et al., 2012). I många situationer sägs ett legitimt slutresultat vara viktigt. Till exempel 
kan Backahills ägare vilja investera i ett bostadsprojekt i ett specifikt område där beslutet 
baseras på mer hjärta än hjärna. Derome kan till exempel välja att genomföra ett 
investeringsbeslut för att öka sysselsättningen. Ovanstående exempel är inte de mest 
ekonomiskt lönsamma besluten för företagen men det är socialt inriktade mål. Ett annat 
exempel på när Derome kan sänka sina krav på ekonomisk lönsamhet är när de har köpt mark 
där de räknat med att det kan byggas 50 bostadsrätter men att det i ett senare skede visar sig att 
det endast får byggas 20 bostadsrätter när detaljplanen är färdig. Att vänta med att genomföra 
ett projekt innebär att företaget binder upp kapital och de kan därmed ta ett beslut att genomföra 
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en investering direkt istället för binda upp kapital. De kan då eventuellt få tillbaka sina pengar, 
kanske lite till om de har tur, det kan räcka för att sedan kunna påbörja ett nytt område. 
 
Kalkyler och riskjusterad avkastning/ Enkla kalkyler utan riskjusterad 
avkastning 
Beslutsunderlaget för investeringar i nyproduktion av bostäder grundar sig ofta på 
investeringskalkyler. Det är en process där beslutsfattare analyserar potentiella 
investeringsmöjligheter i tillgångar som på lång sikt ska skapa värde och generera fördelar åt 
företaget (Peterson & Fabozzi 2002). Samtliga beslutsfattare på de tre företagen anser att 
kalkylarbetet i investeringsbeslutsprocessen är viktigt och de lägger in riskpremier i kalkylerna 
för att riskjustera avkastningen. Kalkylarbetet hos samtliga beslutsfattare på de olika företagen 
bedömer vi i huvudsak vara enligt det rationella beslutsfattandet för att beslutsfattarna lägger 
stor vikt vid matematiska beräkningar. Räntan i kalkyler kan riskjusteras och den innehåller då 
en premie för den specifika risken (Greve, 2016). Samtliga beslutsfattare arbetar med 
kassaflödesmodeller och modeller för beräkning av direktavkastning samt riskjusterar 
investeringens avkastning genom att lägga till en riskpremie i kalkylräntan. Att riskjustera 
avkastningen i kalkylmodeller anser vi vara ett inslag i det rationella beslutsfattandet. 
 
Jämförelse mellan olika investeringsobjekt görs/ Jämförelse mellan olika 
investeringsobjekt görs inte 
Ett rationellt tillvägagångssätt kan följa en logik av konsekvenser som följer nedan.  
1.Frågan om alternativ: Vilka handlingar/åtgärder är möjliga? 
2.Frågan om förväntningar: Vilka framtida konsekvenser kan vara en följd av varje 
alternativ? Hur sannolik är varje möjlig konsekvens, förutsatt att alternativet är valt? 
3.Frågan om preferenser: Hur värdefulla är konsekvenserna förknippade med var och ett av 
alternativen för beslutsfattaren? 
4.Frågan om beslutsregeln: Hur kan man välja mellan alternativen baserat på värdet av deras 
konsekvenser? 
  
Vilket alternativ sägs till exempel resultera i högst avkastning i förhållande till nedlagda 
kostnader? Vilket alternativ anses vara bäst utifrån ett antal olika aspekter? En rationell 
beslutsfattare har förväntningar på framtida utfall och försöker förutsäga vad de olika 
alternativen kommer att resultera i. En rationell beslutsfattare sägs undersöka och jämföra 
samtliga alternativ med varandra (March, 1994). Samtliga beslutsfattare på de tre företagen i 
denna studie jämför till viss del olika investeringsalternativ med varandra. Vi gör bedömningen 
att beslutsfattarna utgår från en rationell jämförelse i och med att de i vissa beslutssituationer 
noggrant jämför olika investeringsobjekt. Vi anser dock inte att beslutsfattarna uppfyller det 
teoretiska kravet för att anses vara rationella när det gäller att jämföra samtliga 
investeringsalternativ med varandra, i alla investeringsbeslutsprocesser. Varje objekt är unikt 
vilket innebär att det inte finns två likadana fastigheter och värderingsobjekt (Lind & Persson, 
2015). Det är därför svårt för beslutsfattare att i samtliga investeringsbeslutsprocesser göra 
rättvisa, exakta jämförelser mellan olika potentiella investeringsobjekt. Fastigheter är 
komplexa investeringsobjekt med många särdrag. De gör jämförelser i den mån de känner är 
aktuellt för den specifika investeringen. Vi anser inte att beslutsfattarna följer det rationella 
tillvägagångssättet i sitt jämförelsearbete som presenteras ovan, vilket vi grundar denna 
bedömning på. Beslutsfattarna på företagen gör inte en fullständig jämförelse mellan alla 
potentiella investeringsobjekt i samtliga beslutssituationer vilket gör att de kan anses ha ett 
inslag av ett deskriptivt tillvägagångssätt och ett begränsat rationellt beslutsfattande. 
Beslutsfattarna har inte uppgett att de gör en bedömning om hur värdefulla konsekvenserna är 
förknippade med var och ett av de potentiella investeringsobjekten. Företagen följer därmed 
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huvudsakligen den preskriptiva beslutsprocessen i sin jämförelse av investeringsobjekt, de har 
inslag av både ett rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande. 
 
Avvägning av för- och nackdelar mellan olika investeringsobjekt/ Avvägning görs 
inte av för- och nackdelar mellan olika investeringsobjekt 
Det rationella beslutsfattandet innebär enligt teorin att beslutsfattaren väger för- och nackdelar 
mellan olika investeringsalternativ. Den begränsat rationella beslutsfattaren sägs inte överväga 
konsekvenser av samtliga potentiella alternativ utan fokuserar på vissa och ignorerar andra 
(March, 1994). Beslutsfattarna i BAB och Backahill väger inte för- och nackdelar mellan olika 
investeringsalternativ vid nyproduktion av bostäder och kan därför anses vara begränsat 
rationella gällande denna faktor. Derome väger för- och nackdelar mellan ett antal olika 
investeringsalternativ i de situationer de anser det vara nödvändigt. Derome kan anses ha inslag 
av det rationella och begränsat rationella beslutsfattandet och är därför som tidigare nämnts i 
huvudsak preskriptiva i sin jämförelse av investeringsobjekt. Ingen av beslutsfattarna på de 
olika företagen har en uttalad rutin i sin investeringsbeslutssprocess som innebär att de ska göra 
en avvägning av för- och nackdelar mellan olika potentiella investeringsobjekt.  
 
Ett investeringsbeslut påverkas inte av magkänslan/ Ett investeringsbeslut 
påverkas av magkänslan 
Samtliga beslutsfattare på de tre företagen kan anses vara begränsat rationella i sitt 
beslutsfattande gällande aspekten att magkänsla kan påverka investeringsbeslutet. Familjeägda 
företag sägs enligt teorin drivas av entreprenörskap som kombineras med att familjeägda 
företag är drivna av känslor, bygden och miljön där det inte leder till de mest lönsamma 
besluten (Brundin et al., 2012). I familjeägda företag har man utöver finansiella mål ofta mer 
socialt inriktade mål, till exempel ansvarstagande gentemot lokalsamhället (Brundin et al., 
2012). Magkänsla och personliga preferenser har visat sig användas som en del av 
beslutsunderlaget för ett investeringsbeslut. Siffror är en central del av ett företag. Siffror 
riskerar att inte ge en helhetsbild av ett utfall och därför kan siffror och ord behöva kombineras 
för att komplettera varandra. Siffror utgör ett tryggt underlag i beslutsfattandet men det riskerar 
att ske på bekostnad av mer stödjande information som skulle kunna vara till nytta för företaget 
i en beslutssituation (Nilsson et al., 2016). Samtliga beslutsfattare har poängterat att de väger 
in även icke-finansiella aspekter i sitt beslutsunderlag vid en investering i nyproduktion av 
bostäder. En av beslutsfattarna på Derome sa att om magkänslan känns bra och kalkylen ser 
okej ut, kan man fatta ett investeringsbeslut baserat på det. Är det tvärtom att kalkylen ser okej 
ut men magkänslan inte känns bra, blir det snarare att man vippar över och säger nej på grund 
av det. En av beslutsfattarna på Derome och beslutsfattaren på Backahill anser att magkänsla 
kommer med erfarenhet och att man med åren lär sig att våga lita på magkänslan i större 
utsträckning. Beslutsfattaren på BAB anser att magkänsla är någonting man har i sig och som 
inte automatiskt kommer med erfarenhet.   
 
Ett investeringsbeslut kan inte baseras på känslan av att det är “good enough”/ 
Ett investeringsbeslut kan baseras på känslan av att det är “good enough” 
En begränsat rationell beslutsfattare sägs enligt teorin kunna fatta ett investeringsbeslut baserat 
på känslan att det är “good enough” och väljer det alternativ som magkänslan säger är bra. 
Derome och Backahill kan i huvudsak anses vara begränsat rationella när det kommer till att 
kunna fatta ett investeringsbeslut på känslan att det är “good enough”. Till exempel kan 
Backahill basera ett investeringsbeslut på känslan att det är “good enough” när företagets ägare 
vill att de ska investera i ett projekt baserat på mer hjärta än hjärna. BAB kan i huvudsak anses 
ha en kombination av ett rationellt och ett begränsat rationellt beslutsfattande när det gäller 
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aspekten att basera ett investeringsbeslut på känslan att det är “good enough”. BAB anser att 
det måste finnas en viss substans i beslutet, det måste därför finnas en ekonomisk lönsamhet i 
den potentiella investeringen. De måste därför använda sig av sina nyckeltal och kalkyler. BAB 
är en stor lokal arbetsgivare och kan därmed välja att genomföra projekt som kommunen önskar 
att de ska göra för att hjälpa lokalsamhället. Möjligtvis skulle BAB enligt beslutsfattaren inte 
ha valt att genomföra en sådan investering för att det till exempel endast går att bygga 
hyresrätter och att det eventuellt skulle kunna finnas en annan mark där de skulle kunna bygga 
bostadsrätter som skulle genererat mer pengar och gett en bättre avkastning. Beslutsfattaren på 
BAB kan anses ha ett rationellt tänk i och med att han inte vanligtvis baserar ett 
investeringsbeslut på känslan att det är “good enough” men att de ibland frångår detta och 
genomför en investering för att det innebär fördelar för lokalsamhället. 
 
Tidigare erfarenhet spelar ingen roll för investeringsbeslutet/ Tidigare erfarenhet 
spelar roll för investeringsbeslutet 
Människor sägs enligt teorin lita på ett begränsat antal heuristiska principer. En heuristik är en 
enkel metod, procedur eller tumregel som kan ge ofullständiga men för situationen tillräckligt 
tillfredsställande kunskapsunderlag inför ett beslut (Kahneman, 2014). Samtliga beslutsfattare 
på de tre företagen kan anses vara begränsat rationella gällande aspekten att tidigare erfarenhet 
spelar roll för investeringsbeslutet. Beslutsfattaren på Backahill anser att beslutsfattarna blir 
mer erfarna och i samband med det mer medvetna om deras beslut. 
Investeringsbeslutsprocessen i BAB kan tänkas kopplas till teorin om heuristiska principer för 
att ett investeringsbeslut kan påverkas av tidigare erfarenheter och baseras inte enbart på 
formella metoder. En heuristik är ett lärande-beteende som påvisats i mindre företag. Istället 
för att använda etablerade metoder och procedurer hittar beslutsfattare vägar runt problem 
genom att använda informella rutiner som ger tillfredsställande lösningar. En av beslutsfattarna 
på Derome anser att erfarenheten spelar en stor roll för beslutsfattarens intuition och 
magkänsla. Desto fler gånger en beslutsfattare tar ett investeringsbeslut desto bättre blir den på 
att känna av om det blir bra eller inte. Erfarenhet kan enligt en av beslutsfattarna på Derome 
även vara en nackdel och fungera som en “broms”. Ett exempel som nämndes av en respondent 
på Derome är att om en beslutsfattare som inte har varit på företaget länge anser att företaget 
borde satsa på byggnation där de ännu inte har expanderat, kan de som jobbat länge anse att 
det inte fungerade bra för 10 år sedan och därför väljer de inte att genomföra investeringen nu 
heller. 

5.3 Helhetsintryck av analysen 
Vår personliga uppfattning är att det har påvisats motsägelser i empirin. Till exempel har 
Backahill vanligtvis en plan för hur de ska gå tillväga i sin investeringsprocess men de kan 
frångå delar av denna systematik när ägaren vill genomföra ett visst investeringsprojekt. 
Beslutsfattaren på Backahill hävdar att det ska vara ekonomi framför byggande, företaget ska 
inte förlora pengar på ett investeringsprojekt. Han säger att en investering i nyproduktion av 
bostäder måste uppvisa ekonomisk lönsamhet för att få genomföras. Däremot uppger 
beslutsfattaren på Backahill i sin tur att det är ägarens känsla som ligger till grund för allting, 
för hela deras företagande. Företagets ägare vill ibland genomföra projekt i till exempel Båstad 
där investeringsbeslutet därför baseras på mer hjärta än hjärna. Vårt helhetsintryck är därmed 
att företagets ägare när som helst kan gå in och vilja genomföra en investering och då gör 
beslutsfattarna det ägaren önskar. Detta exempel tycker vi påvisar att Backahill i vissa 
beslutssituationer frångår sitt systematiska tillvägagångssätt i sin investeringsprocess. 
Backahills ägare är 75 år gammal men han har trots sin höga ålder ett stort inflytande på 
företagets verksamhet. Till exempel har beslutsfattarna en kassaflödesmodell, en 10-årsmodell 
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där de lägger in sina värden och ser sedan hur utvecklingen sker gällande index, intäkter och 
kostnader. Enligt respondent 3 är denna modell kanske inte den mest moderna 
kassaflödesmodellen men den är tillräckligt noggrann för Backahill. Företagets ägare vill 
kunna se beslutsfattarnas beräkningar och han måste kunna förstå dem. De redovisar siffrorna 
på det sätt ägaren är van vid och på det sätt som han förstår. Det här är ett exempel på ett 
uttalande från beslutsfattaren där vi fått en känsla av att företagets ägare har ett stort inflytande 
i verksamheten. Backahills ägare har dessutom ägarandelar i olika företag vilket innebär att 
han lägger fokus på verksamheter inom olika branscher. Vårt helhetsintryck baserat på 
beslutsfattarens svar är att ägarens olika ägarandelar inte påverkar Backahills 
investeringsbeslutsprocess i någon större utsträckning.  
 
Ett exempel på en motsägelse i empirin är när beslutsfattaren på BAB uppgav att 
investeringsbeslutsprocessen inte är formaliserad mellan företagets tre ägare. Någon av ägarna 
kommer med ett förslag, sedan diskuteras det när de ses, det är enligt beslutsfattaren lösa och 
lätta processer. Beslutsfattaren på BAB påpekar däremot att deras beslutsprocess i grund och 
botten bygger på ett systematiskt tillvägagångssätt och att de i grund och botten har en 
välgrundad analys. Ett annat exempel är när beslutsfattaren på BAB anser sig göra jämförelser 
där beslutsfattarna väger för- och nackdelar mellan olika potentiella investeringsobjekt. BAB 
är en komplex verksamhet i och med att företaget ingår i en koncern med många företag med 
verksamheter inom olika branscher. Beslutsfattarna vilka också är företagets ägare har ett 
helhetstänk gällande deras bolagskoncern och lägger inte enbart fokus på BAB. Beslutsfattarna 
jämför olika potentiella investeringar mellan koncernens olika företag men jämför inte olika 
potentiella investeringar i nyproduktion av bostäder vilket vi frågade om. De gör en bedömning 
av i vilket företag de satsade pengarna skulle kunna generera högst avkastning. Svaret att de 
gör en jämförelse mellan olika investeringsobjekt kan inte utgöra ett svar på frågan i vår studie 
om att de gör en jämförelse mellan olika investeringsobjekt i nyproduktion av bostäder. Ett 
annat exempel som visar på att ägaren i BAB har ett helhetstänk gällande bolagen i deras 
koncern är när han uppgav att de vill ha 20 % marginal på de investeringar de satsar på för att 
göra bra affärer för deras andra bolag Tre Hus. Ett exempel på när de kan sänka 
avkastningskravet är när det kan finnas större incitament som gör att företaget väljer att ta ett 
projekt. Till exempel när det gör att bolaget Tre Hus blir sysselsatta, BAB kan då välja att ta 
mindre lönsamma projekt. Det kanske finns möjlighet att öka företagets marknadsandelar i ett 
visst område och få ett av koncernens andra bolag att växa, konkurrera och komma förbi andra 
företag som inte har möjlighet till tillväxt. 
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Kapitel 6 

6. Diskussion 
 

Utifrån studiens analys drar vi slutsatser där problemformuleringen besvaras. Denna studie 
syftar till att besvara frågeställningen om hur investeringsbeslutsprocessen i nyproduktion av 

bostäder hos beslutsfattare i privata familjeägda bygg- och fastighetsföretag kan förklaras 
med hjälp av rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande. 

 
 
Investeringsbeslutsprocessen i privata familjeägda bygg- och fastighetsföretag är i 
denna studie huvudsakligen enligt den preskriptiva beslutsmodellen vilken kan 
förklaras med hjälp av både rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande. 
 
Enligt studiens teoretiska referensram sägs familjeägda företag bland annat lägga mer fokus på 
icke-finansiella mål, ha tillgång till snabbare kommunikationsmöjligheter, ha mindre 
formaliserade och kortare beslutsprocesser samt färre beslutsfattare. Utöver finansiella mål 
sägs familjeägda företag ofta ha tydligt uttalade och mer socialt inriktade mål, vilket till 
exempel innebär ansvarstagande gentemot lokalsamhället. Samtliga ovannämnda aspekter 
stämmer även in på företagen i denna studie. De privata familjeägda bygg- och 
fastighetsföretagen i denna studie skiljer sig åt bland annat gällande storlek, antal anställda och 
beslutsfattarens relation till företagets ägarfamilj. Trots det är vårt helhetsintryck av samtliga 
beslutsfattare är att investeringsbeslutsprocessen i de olika företagen i det stora hela kan anses 
vara enligt den preskriptiva beslutsmodellen som kan förklaras med hjälp av både rationellt 
och begränsat rationellt beslutsfattande. Beslutsfattarna uppvisar både normativa och 
deskriptiva drag i sina investeringsbeslutsprocesser i nyproduktion av bostäder.  
Samtliga bygg- och fastighetsföretag i denna studie anser vi huvudsakligen har uppvisat ett 
rationellt beslutsfattande gällande kalkyler och riskjusterade avkastningskrav i sina 
beräkningsmodeller. Vår personliga uppfattning är att privata företag startas för att någon 
kommer på en idé som han eller hon anser sig kunna tjäna pengar på. Därför tror vi att det 
finansiella är en viktig faktor, för att det ligger till grund för företagets överlevnad. Vi tror att 
det förklarar varför företagen i denna studie i huvudsak är enligt det rationella beslutsfattandet 
gällande kalkyler och beräkningsmodeller som beslutsunderlag. Vid upprättandet av 
beslutsunderlag beaktas inte samtliga tillgängliga alternativ och potentiella konsekvenser. 
Företagen beaktar även icke-finansiella faktorer i sitt beslutsfattande vilket innebär att 
företagen i huvudsak kan anses vara begränsat rationella gällande beslutsunderlaget inför ett 
investeringsbeslut. En del av beslutsunderlaget består av beslutsfattarnas tidigare erfarenhet 
som ligger till grund för magkänslan och som har visat sig ha en betydande roll vid 
investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder, vilket begränsar rationaliteten. Det begränsat 
rationella beslutsfattandet återfinns också i beslutsfattandet då preferenser, värderingar och 
intuition inkluderas vilket resulterar i att de frångår det rationella beslutsfattandet och inte 
enbart ser till bostadsinvesteringens ekonomiska lönsamhet. Externa parter som till exempel 
kommun och Lantmäteriet är även bidragande faktorer till att de privata familjeägda bygg- och 
fastighetsföretagen tillämpar ett preskriptivt beslutsfattande i och med att de behöver rätta sig 
efter myndigheters preferenser om vad som får uppföras i specifika områden. Till exempel om 
Derome köper mark som de tänker att de kan bygga 100 bostäder på men kommunen säger att 
det på denna plats ska byggas 50 bostäder eller att Länsstyrelsen kan gå in och säga att det är 
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strandskydd på en bäck. Bristen på tillgänglig ledig mark är också en orsak till att bygg- och 
fastighetsföretagen är preskriptiva i sitt beslutsfattande. Bristen på mark leder till en ökad 
konkurrens mellan bygg- och fastighetsföretagen, vilket i sin tur driver upp markpriser och 
begränsar företagens möjlighet till lönsamhet. Då kostnaderna ökar kan bygg- och 
fastighetsföretagen tvingas frångå det rationella beslutsfattandet och istället tillämpa ett 
preskriptivt beslutsfattande för att kunna genomföra investeringar i nyproduktion av bostäder 
som de anser vara “good enough”. Deromes investeringsbeslutsprocess har fler inslag av den 
normativa beslutsprocessen som kan förklaras med hjälp av det rationella beslutsfattandet än 
investeringsbeslutsprocessen i BAB och Backahill. Vi tror att beslutsfattandet i Derome skiljer 
sig åt för att företaget är större, innefattar fler personer och sträcker sig över ett större 
geografiskt område. De behöver därför ha en högre grad av formalitet i sina beslutsprocesser 
vid investeringar i nyproduktion av bostäder. 
 
På grund av de så kallade motsägelserna i empirin har det varit svårt att göra en 
bedömning av investeringsbeslutsprocessen och beslutsfattandet. Vi har fått göra en 
helhetsbedömning baserat på det intryck vi skapat oss under de olika 
intervjutillfällena. 
 
Denna slutsats är baserad på studiens valda metod. Efter att vi hade genomfört denna studie 
såg vi ett annat utfall än det vi hade förväntat oss från början. Vi gick in med tron om att det 
inte skulle vara särskilt problematiskt att positionera in de olika beslutsfattarnas 
investeringsbeslutsprocesser och förklara dem med hjälp av verktygen rationellt och begränsat 
rationellt beslutsfattande. Det visade sig vara mer problematiskt än vad vi först hade trott. När 
vi i denna studie har gjort en bedömning av investeringsbeslutsprocessen och beslutsfattandet 
och positionerat in beslutsfattarna har vi fått gå på vår helhetsbedömning baserat på det intryck 
vi skapat oss under de olika intervjutillfällena. Det har varit särskilt problematiskt att dra 
gränsen mellan begränsat rationellt beslutsfattande och en kombination av rationellt 
beslutsfattande och begränsat rationellt beslutsfattande. Det har varit komplicerat att 
positionera in de olika beslutsfattarna baserat på den empiriska datan. Detta på grund av att 
respondenterna först berättar en sak och sedan längre in i intervjuerna berättar något som berör 
samma område men som ger ett annat svar. Beslutsfattarna var därmed motsägelsefulla 
gällande samma faktorer och på grund av denna begränsning har vårt helhetsintryck vid 
intervjutillfällena spelat en roll för positioneringen. Till exempel sa beslutsfattarna i de tre 
företagen att en investering i nyproduktion av bostäder måste uppvisa ekonomisk lönsamhet 
för att få genomföras. Samtidigt uppger beslutsfattarna också att de ibland kan frångå kravet 
på ekonomisk lönsamhet och basera ett investeringsbeslut på andra aspekter än de finansiella. 
På grund av de enligt oss benämnda motsägelserna i studiens empiri har det varit svårt att göra 
en bedömning. Gällande ett antal faktorer har det därför varit svårt för oss att göra en 
bedömning om ett agerande/beteende är ett bestående intryck generellt i verksamheten eller om 
det är näst intill en engångsföreteelse. Vårt intryck av investeringsbeslutsprocessen i företagen 
i denna studie är att det inte är en sekventiell process, utan att processens olika steg kan 
överlappa varandra. Till exempel kan kommunen genom detaljplanebestämmelser begränsa 
antalet bostäder som kan byggas. Det kan ske efter att företaget har gjort kalkyler och 
beräkningar som är baserade på ett visst antal bostäder. Beslutsfattarna får då gå tillbaka i 
investeringsbeslutsprocessen och ändra sina beräkningar. Vi tror att det finns ett ömsesidigt 
beroende mellan de olika stegen i beslutsprocessen men att externa parter och yttre krav kan 
påverka ordningen på beslutsprocessens olika steg.  
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Vi anser att privata familjeägda bygg- och fastighetsföretag behöver ha någon form 
av formalitet i sin investeringsbeslutsprocess vid nyproduktion av bostäder. 
 
Vår uppfattning är att beslutsfattarna i de tre företagen försöker att agera rationellt, enligt den 
normativa beslutsprocessen men att de inte lyckas fullt ut i sin beslutsprocess vid investeringar 
i nyproduktion av bostäder. Vi anser att beslutsfattarna i bygg- och fastighetsföretagen i denna 
studie använder rationaliteten, det rationella beslutsfattandet, i sin investeringsbeslutsprocess 
som ett instrument för att legitimera sig. De så kallade motsägelserna i studiens empiri påvisar 
enligt oss att beslutsfattarna gärna vill utgå från en normativ beslutsprocess med ett rationellt 
beslutsfattande. Vi ser det som att beslutsfattaren i vissa situationer tar till det rationella 
beslutsfattandet för att legitimera ett beslut, det är ett bevis på att de får någonting gjort och har 
tagit ett beslut som gynnar företaget. Ett exempel på detta är när beslutsfattaren på BAB sa att 
de tre beslutsfattarna bollar idéer hela tiden när de träffas privat och i jobbsammanhang men 
han var sedan noggrann med att poängtera att när det väl kommer till kritan för att fatta ett 
slutgiltigt beslut sa han att det är välpaketerat. Därmed är vår uppfattning att beslutsfattarna 
tvingas in i en mer normativ beslutsprocess där de agerar som om de hade ett mer rationellt 
beslutsfattande. Som en slutsats av denna studie tror vi att beslutsfattare i grund och botten 
behöver ha någon form av formalitet i form av rationellt beslutsfattande i sin 
investeringsbeslutsprocess men att de utifrån den kan göra avsteg och bli mer begränsat 
rationella. Därmed anser vi att företag bör tillåta sig att ha både ett rationellt och ett begränsat 
rationellt beslutsfattande i sin investeringsprocess gällande nyproduktion av bostäder. En 
normativ beslutsprocess har ifrågasatts för att människan sägs ha en begränsad kognitiv 
förmåga och ofullständig information. Därmed sägs människans handlingar i en beslutsprocess 
inte kunna vara helt rationella. Vi har kopplat denna slutsats till en så kallad paradox. En 
paradox anser vi kan vara ett påstående som anses vara korrekt i en viss situation men som kan 
leda till logiskt oacceptabla slutsatser. När forskare har undersökt empiriska beslutssituationer 
har det påvisats att ekonomiska beslut bygger på andra metoder än ett normativt 
tillvägagångssätt. Vår tolkning är att forskning ofta försöker förklara paradoxer istället för att 
få bort dem. Vi anser därmed att den preskriptiva beslutsprocessen har skapats för att förklara 
paradoxen att en beslutsprocess i vissa situationer varken är normativ eller deskriptiv utan en 
kombination av båda två. Om en teori går att tillämpa eller inte i ett sammanhang kan vara 
problematiskt vilket vi har upplevt i positioneringen av de olika beslutsfattarna enligt de två 
konkurrerande teorierna om rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande. En begränsning 
för tillförlitligheten i denna studie är om beslutsfattarna har valt att framföra att de arbetar enligt 
den normativa beslutsprocessen trots att de egentligen arbetar mer utifrån den deskriptiva 
beslutsprocessen. Det skulle potentiellt kunna vara så att beslutsfattarna faktiskt gör en annan 
sak än vad de utlåter sig för att göra, i försök att legitimera sig.  
 
För att kunna bibehålla entreprenörskap, kreativitet samt familjeägarlogiken anser 
vi att det är viktigt för privata familjeägda bygg- och fastighetsföretag att ha inslag 
av mindre formella faktorer. 
 
Enligt studiens teoretiska referensram är ingen bostadsinvestering den andra lik. Nyproduktion 
av bostäder, till skillnad mot redan etablerat fastighetsbestånd, är komplexa 
förmögenhetsobjekt i och med en ännu inte etablerad produkt. Det ställs mycket krav i lagar, 
regler och bestämmelser som den potentiella framtida bostadsinvesteringen ska uppfylla. Den 
säger också att privata familjeägda bygg- och fastighetsföretag drivs av entreprenörskap i 
kombination med att det familjeägda företaget drivs av känslan för lokalsamhället och miljön 
där de känslomässiga bindningarna eventuellt inte leder till det mest lönsamma 
investeringsbeslutet. Utfallet i denna studie har visat att investeringsbeslutsprocessen hos 
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beslutsfattarna är en mindre formaliserad process där beslutsfattarna, utöver ekonomiska 
aspekter, baserar sitt investeringsbeslut på bland annat intuition, magkänsla och känslan att det 
är “good enough”. Vad skulle det kunna leda till för konsekvenser för företagen om de istället 
skulle försöka organisera sådana mindre formaliserade processer mot att bli mer formella och 
rationella? Ett rationellt beslutsfattande kan ses som en trygghet för beslutsfattaren. Att försöka 
formalisera investeringsbeslutsprocessen i privata familjeägda bygg- och fastighetsföretag, att 
försöka göra processen normativ och beslutsfattandet rationellt, tror vi skulle kunna hämma 
kreativitet, nytänkande och entreprenörskap. Vår personliga uppfattning är att allt för 
formaliserade processer kan riskera att kväva innovationskraft. Sådana processer kan till viss 
del även vara användbara om de hjälper till att skapa tydlighet för beslutsfattarna gällande vad 
som ska göras. Det kan till exempel definiera vilka uppgifter var och en ska ha samt underlätta 
för resursfördelning i företaget. Vi tror att företag ska vara restriktiva med att formalisera 
investeringsbeslutsprocessen så mycket att det tar död på kreativitet och nytänkande. Genom 
att ha förståelse för utfallet i denna studie anser vi att de som styr företag kan veta vad de ska 
kontrollera för att bibehålla eller möjliggöra förändring av beteenden och mönster i företagets 
aktiviteter. Företag vill säkerställa att de anställdas beteende stämmer överens med företagets 
strategier och mål. Genom att beakta lärdomarna i denna studie vid utformningen av styrsystem 
där företag vill kontrollera olika processer av betydelse för organisationens framtida 
utveckling, tillväxt och lönsamhet tror vi att företag kan utforma sina styrsystem på ett bättre 
och mer effektivt sätt. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Hyresgästföreningen förhandlar hyran åt alla hyresgäster som har avtalat om kollektiv 
förhandling. Hyresgästföreningen står idag för förhandling av hyran för 90 procent av Sveriges 
1,5 miljoner hyreslägenheter. Denna hyresförhandling berör över 3 miljoner hyresgäster i 
Sverige. Hyresförhandlingar börjar i de flesta fall med att hyresvärdar lämnar sina krav på 
hyreshöjningar. Hyresgästföreningen lämnar sedan ett motbud och därefter förhandlar parterna 
fram en hyresnivå. Målsättningen är att en hyresförhandling ska vara färdigställd inom 90 
dagar. Det finns fall där parterna inte kan komma överens och då blir processen längre och 
måste lösas i Hyresnämnden och Hyresmarknadskommittén. Hyresgästföreningens 
representanter måste ha kunskap om bostadsfrågor och vara väl insatta i hur hyresgäster ser på 
sitt boende (Hyresgästföreningen, 2018). Är denna hyresförhandling mellan 
hyresgästföreningen och privata företag är en rättvis förhandling? Under en intervju med en 
beslutsfattare på ett av bygg- och fastighetsföretagen i denna studie nämnde respondenten att 
hyresförhandlingen med hyresgästföreningen är en process som i dagsläget inte fungerar. När 
företaget till exempel har hittat en potentiell nybyggnation av hyresrätter är de, beroende på 
storlek och lägesfaktor, tvungna att hitta en hyresnivå som de anser vara korrekt. De går sedan 
till hyresgästföreningen och försöker få dem att godkänna den hyra företaget föreslår. 
Hyresgästföreningen vill då ha reda på lägenheternas standard med mera. De kan sedan göra 
en bedömning att företaget inte får sätta den hyran vilket då leder till en hyresförhandling 
mellan parterna. Hyresgästföreningen vill att deras medlemmar ska kunna bo i de potentiella 
hyresrätterna men respondenten på företaget är osäker på många av hyresrättsföreningens 
medlemmar det är som i sin tur faktiskt ska bo i de potentiella hyresrätterna. Då måste företaget 
komma överens med hyresgästföreningen och få ett påskrivet dokument innan de kan börja 
bygga hyresrätterna. Den information anser företaget att de måste ha så att de eventuellt ska 
kunna justera sina kalkyler när de gör en beräkning av lönsamheten. Det är en process som 
respondenten i dagsläget uppgav att han inte tycker fungerar. Istället föreslår respondenten att 
man på något sätt skulle kunna hitta en hyresnivå där läge och kvalitet samt förvaltningen 
påverkar hyran i så stor utsträckning som möjligt. Privata bygg- och fastighetsföretag som 
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investerar i nyproduktion av bostäder använder sig av kalkyler och beräkningsmodeller i sitt 
beslutsunderlag när de ska göra en bedömning om de ska genomföra en investering eller inte. 
Hyran, det vill säga intäkterna i kalkylen är av stor betydelse för företagets investeringsbeslut. 
Ekonomi går i många fall före byggande vilket innebär att byggstarten skjuts fram för att 
beslutsfattarna vill få ett besked gällande vad de kan sätta för hyra innan de börjar bygga. Skulle 
hyresförhandlingen med hyresgästföreningen kunna effektivisera  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
Inledande frågor 

- Får vi ange din titel i uppsatsen eller vill du vara anonym?  
- Får vi ange företagets namn i uppsatsen? 
- Vad är din titel på företaget och hur länge har du arbetat som det? 
- Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
- Kan du berätta lite om företagets verksamhet? 
- Hur mycket omsatte ni under år 2017? 
- Hur många anställda har ni? 
- Har ni någon nyproduktion av bostäder igång vid denna tidpunkt? 

  
Investeringsbeslutet 

- Har ni en uttalad investeringsbeslutsprocess vid investering i nyproduktion av bostäder? 
Om ja: Vilka steg består investeringsbeslutsprocessen av och vad innefattar de olika 
stegen? 

- Vilka faktorer beaktar ni vid ett investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder? 
- Vilka faktorer anser ni vara extra viktiga för er vid ett investeringsbeslut? 
- Hur får ni fram den information som ligger till grund för bedömningen av 

investeringsbeslutet? 
- Upplever ni att det kan saknas beslutsunderlag för att kunna fatta ett investeringsbeslut? 

Om ja: Hur agerar ni då? 
- Är det ett krav att en nyproduktion ska uppvisa ekonomisk lönsamhet för att ni ska välja 

att göra en investering? 
Om ja: Varför just detta krav? 
Om nej: Vilka faktorer gör att ni ändå väljer att investera?    

- Vad använder ni för kalkyler när ni räknar på framtida utfall? Hur ser de ut?  
- Har ni ett specifikt avkastningskrav vid investeringar i nyproduktion? 
- Använder ni ett likvärdigt avkastningskrav för alla investeringar i nyproduktion av 

bostäder? Varför? 
- Påverkas era investeringskalkyler av marknadsläget? 

Om ja: på vilket sätt? 
- Hur bedömer ni osäkra kassaflöden/värden långt fram i tiden? 
- Jämför ni investeringsalternativ med varandra? 
- Om ja: På vilket sätt? 
- Väger ni för- och nackdelar mellan att olika investeringar? 

Om ja: På vilket/vilka sätt? 
- Upplever du att intuition och magkänsla påverkar investeringsbeslutet? 

Om ja: på vilket sätt? 
- Baserar ni ett investeringsbeslut på känslan att det är “good enough”? 
- Vilken roll tror du att dina tidigare erfarenheter av investeringar i nyproduktion har vid 

beslutsfattandet? 
- Vad anser ni vara den största svårigheten med att komma fram till ett investeringsbeslut 

i nyproduktion av bostäder? 
- Hur skiljer sig er investeringsbeslutsprocess åt vid investeringar i nyproduktion av 

bostäder? 
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- Finns det något mer man som beslutsfattare måste tänka på när man beslutar att göra en 
investering i nyproduktion som vi inte har berört? 
Om ja: Vad för någonting? 

- Finns det något i beslutsprocessen som man borde beakta men som vi inte berört? 
 

Familjeägt företag 
- Vad skulle du säga utmärker er som ett privat familjeägt företag? 
- Hur tror du att er investeringsbeslutsprocess påverkas av att ni är ett privat familjeägt 

företag? 
- Tror du att er investeringsbeslutsprocess hade sett annorlunda ut om ni inte hade varit 

ett privat familjeägt företag? 
Om ja: På vilket sätt? 
Om nej: Varför? 

- Hur påverkar entreprenörskap och nytänkande ett investeringsbeslut i nyproduktion i 
ert företag? Hur matchar ni er produkt med kundens behov? Vad är specifikt just för 
er? 

- När ni genomför ett investeringsbeslut, ska investeringsbeslutet ligga i linje med 
företagets övergripande strategi på något sätt? 

Bilaga 2 Kompletterande intervjuguide 
Intervjuguide återkoppling respondent 3, Fastighetschef på Backahill AB och respondent 
4, Finanschef på Derome Hus AB 

- Hur ser din relation ut till företagets ägarfamilj? 
- Hur ofta kommer du i kontakt med företagets ägarfamilj? 
- Hur tror du att din relation till företagets ägarfamilj påverkar 

investeringsbeslutsprocessen och ditt beslutsfattande? 
- Tror du att ditt beslutsfattande hade sett annorlunda ut om du hade tillhört företagets 

ägarfamilj? 
Om ja: På vilket sätt?  
Om nej: Varför? 

- Hur tror du att det hade påverkat företaget om ni hade formaliserat 
investeringsbeslutsprocessen ytterligare? 

  
Intervjuguide återkoppling respondent 2, ägare/VD på BAB Byggtjänst AB 

- Hur tror du att investeringsbeslutsprocessen och ditt beslutsfattande påverkas av att du 
tillhör företagets ägarfamilj? 

- Tror du att ditt beslutsfattande hade sett annorlunda ut om du inte hade tillhört företagets 
ägarfamilj? 
Om ja: På vilket sätt? 
Om nej: Varför? 

- Hur tror du att det hade påverkat företaget om ni hade formaliserat 
investeringsbeslutsprocessen ytterligare? 
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Bilaga 3 Empiritabell 
  

  Derome Hus 
AB. Affärs-
utvecklare. 
Respondent 
1. 

BAB 
Byggtjänst AB. 
Ägare/VD. 
Respondent 2. 

Backahill 
AB. 
Fastighets-
chef. 
Respondent 
3. 

Derome Hus 
AB. 
Finanschef. 
Respondent 
4. 

Bolagspresentation. Privat 
familjeägt 
företag 
200 anställda 
Omsättning år 
2017: 
2,4 miljarder 

Privat familjeägt 
företag 
300 anställda 
Omsättning år 
2017: 
800 miljoner 

Privat 
familjeägt 
företag 
50 anställda 
Omsättning år 
2017: 
200 miljoner 

Privat familjeägt 
företag 
200 anställda 
Omsättning år 
2017: 
2,4 miljarder 

Investeringsbesluts 
processen och beslutsfattande. 

Uttalad 
investeringsbeslutspr
ocess vid 
nyproduktion av 
bostäder. 

Nej men en 
rutin för 
investerings- 
beslutsprocess 
som de har 
arbetat fram, 
som de följer så 
gott de kan. 
Investerings- 
beslutsprocesse
n skiljer sig åt 
beroende på 
projektets 
storlek. 

Nej de har ingen 
uttalad investerings- 
beslutsprocess i 
dagsläget. 

Respondent 3 
anser att 
Backahill har en 
uttalad 
investerings- 
beslutsprocess 
som innebär att 
företaget ska 
fungera. 

Nej de har ingen 
uttalad 
investerings- 
beslutsprocess 
men de har en 
rutin som de 
följer. 



 54 

Investeringsbeslutspr
ocessens olika steg 
vid nyproduktion av 
bostäder. 

-Förfrågan. 
-Preliminär 
  bedömning. 
-VD. 
-Djupare analys. 
-Styrelsen tar 
  beslut. 

-Någon kommer 
med ett förslag. 
-En av bröderna tar 
fram all information 
som finns om 
projektet. 
-Diskuteras 
kontinuerligt och 
bollar ideér mellan 
den tre bröderna. 
-Därefter fattar de 
ett beslut, som vid 
detta laget är 
ganska 
“välpaketerat”. 

-Komma åt ett 
projekt. 
Antingen via 
mäklare, bank 
eller andra 
kontakter. 
-Räkna på 
objektet för att 
se vad 
avkastningen 
blir. 
-Det ska vara 
ekonomi 
framför 
byggande, så 
länge företaget 
kan hålla 
avkastningskrav
et kan de välja 
att genomföra 
projektet. 
-Lednings-
gruppen tar 
beslutet, för att 
företaget inte 
ska förlora 
pengar på 
investeringen. 

-Tävla om 
markanvisningar 
eller köpa 
markområden. 
-VDn har en ram 
att handla för 
den utgår från 
vad de ungefär 
får ha i lager. 
-Tidigare 
koncernchef 
godkänner de 
investeringar 
som VDn vill 
göra. 
-VD och 
respondent 4 tar 
fram kalkyler 
som prövas av 
tidigare 
koncernchefen. 
-När det gäller 
investeringsbeslu
t i hyresrätter tas 
samtliga beslut i 
styrelsen, annars 
kan VD och 
tidigare 
koncernchef göra 
det. 

Viktiga faktorer som 
beaktas i 
investeringsbeslutspr
ocessen. 

-Ekonomiska 
aspekter. 
-Avkastnings 
krav. 
-Tid. 
-Läget. 

-Pengar. 
-Balansräkningen. 
-Hitta projekt med 
rätt ingångsvärden. 
-Inte betala för dyrt 
för byggrätter. 

-De finansiella 
målen ska 
uppnås. 
-Det ska vara 
rätt läge. 
-En kvalitet som 
företaget kan stå 
bakom. 
-Synergier, till 
exempel att de 
äger två hus 
intill det 
potentiella 
projektet vilket 
innebär att de 
får en billigare 
förvaltning. 
-Investeringen 
ska passa in i 
omkringliggand
e miljö. 

-Marknaden. 
-Begagnat 
marknaden. 
-Den primära 
ekonomiska 
kalkylen. 
-Tidsaspekten 
innan de kommer 
igång med 
byggnation, de 
räknar på räntan 
och avkastnings- 
kravet innan de 
kommer igång 
med 
byggnationen. 
-Produkt, och 
hur det passar in 
på befintliga 
produkter. 
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Hur sker 
informations- 
insamling av 
beslutsunderlag inför 
en investering i 
nyproduktion av 
bostäder? 

-Hemnet. 
-Datscha. 
-Mäklare. 
-Kommuner. 
-Andra 
byggföretag och 
byggherrar. 
-Egna 
undersökningar. 

-Extern firma 
anlitas för att utföra 
en marknadsunder- 
sökning. 
-Känsla. 
-Om det inte gjorts 
en bedömning av 
marken tar de fram 
detta informations- 
underlag själv 
(inträffar väldigt 
sällan). 

-Säljare. 
-Platsbesök. 
-Undersöker 
produktions- 
kostnad. 

-Affärs-
utvecklare 
-Mäklare. 
-Konsulter. 
-Undersöker den 
potentiella. 
målgruppen och 
vad de har för 
specifika 
önskemål och 
krav. 

Anser ni att det kan 
saknas 
beslutsunderlag vid 
en investering i 
nyproduktion av 
bostäder? 

Kan hända att 
det förekommer 
men de arbetar 
för att försöka 
undvika det. Till 
exempel när det 
kommer till de 
geotekniska 
undersökningar
na vill de helst 
veta detta innan 
investeringen 
men är det inte 
möjligt lägger 
de till en 
riskpremie i 
kalkylen. 

-Respondent 2 
påpekar att de är 
systematiska och 
har en välgrundad 
analys i botten som 
den ena brodern tar 
fram. 
-De har inget 
formaliserat 
beslutsunderlag, de 
har en känsla. 
-Har man inget 
beslutsunderlag får 
de ta fram det. 
-När de är med i 
markanvisningstävli
ngar ska allt 
beslutsunderlag 
finnas från säljaren. 

-Backahill 
upplever inte att 
de saknas 
beslutsunderlag 
och om det gör 
det får de sätta 
sig ner och prata 
med säljaren 
eller diskutera 
internt när de 
ska producera 
någonting. 
-Inget beslut tas 
innan de har allt 
konkret framför 
sig. 

-Om det saknas 
beslutsunderlag 
går de tillbaka 
och försöker fixa 
fram det som 
saknas. 
-De har korta 
beslutsvägar, är 
det något som 
saknad kan de få 
fram det hyfsat 
fort. 

Är det ett krav att en 
investering i 
nyproduktion av 
bostäder ska uppvisa 
ekonomisk 
lönsamhet? 

Ja det är ett krav 
att nyproduktion 
ska visa 
ekonomisk 
lönsamhet. De 
vill inte riskera 
för mycket 
pengar. 
Respondent 1 
har en känsla av 
att deras 
avkastningskrav 
är lägre än 
andra företags 
för att de ska 
kunna ta sig an 
fler projekt. 

-Ja det är ett krav 
att nyproduktion 
ska uppvisa 
ekonomisk 
lönsamhet eftersom 
att kalkylen ska 
täcka kostnaderna 
och ha en bra 
marginal till ägarna. 

-Ja en eventuell 
investering i 
nyproduktion 
måste visa vinst 
eftersom att 
företaget inte 
ska förlora 
pengar på en 
investering. 
-När ägaren vill 
investera i något 
som ligger 
honom varmt 
om hjärtat kan 
företaget frångå 
vissa krav på 
lönsamhet. 

-Det är ett krav 
att investeringen 
ska uppvisa 
ekonomisk 
lönsamhet men 
om Derome köpt 
mark och räknat 
på att det ska 
kunna byggas ett 
visst antal 
bostäder och det 
sedan visar sig 
att det inte går 
kan de sänka sitt 
avkastningskrav. 
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Kalkyler som 
beslutsunderlag i 
investeringsbeslutspr
ocessen? 

-Egenbyggda 
excelkalkyler. 
-Resultat 
jämförs med 
bestämt 
avkastningskrav
. 

-Kalkylerna kan 
enkelt förklaras 
genom: Hur mycket 
tror de att kunden är 
villig att betala och 
hur mycket vill 
säljaren ha. De ska 
få ihop det 
ekonomisk och ha 
en bra marginal till 
ägarna. 

-De använder 
kassaflödesmod
ell som ändras 
lite utefter 
projektets 
storlek. 
-De har en 
tioårsmodell 
som de lägger in 
sina värden i 
och sen ser hur 
utveckling med 
intäkter, index 
och kostnader 
sker. 
-De har en 
avkastningsmod
ell där de 
baklänges 
räknar fram 
priset på 
projektet. 

-De använder sig 
av 
direktavkastning
skrav. 
-De arbetar med 
flerårsprognoser. 
  

Har ni ett specifikt 
avkastningskrav vid 
investeringar i 
nyproduktion av 
bostäder? 

-Finns ett uttalat 
avkastningskrav
. 
-Beroende på 
investeringens 
osäkerhet 
kompletteras 
den med en 
riskpremie. 

-Det varierar 
beroende på var i 
Sverige 
nyproduktionen 
befinner sig. 

Avkastningskra
vet är 
ortsbestämt, 
alltså beroende 
på var 
byggnationen av 
bostäderna ska 
ske. 
  

-
Avkastningskrav
et varier 
beroende på vad 
det är för typ av 
projekt och vad 
det är i för 
geografiskt 
område. 

Har ni ett likvärdigt 
avkastningskrav för 
alla investeringar i 
nyproduktion av 
bostäder? 

Utgångspunkten 
är ett bestämt 
avkastningskrav 
men det 
riskjusteras. 

I mindre attraktiva 
lägen lägger de in 
ett högre 
avkastningskrav för 
att de inte förväntar 
sig en värdestigning 
så länge inte 
ränteläget har gått 
från högt till lågt. 

-Högre 
avkastningskrav 
när de ska 
bygga 
hyresrätter 
eftersom 
investeringen 
innebär en 
högre osäkerhet. 
  

- 

Marknadslägets 
påverkan på kalkyler 
och avkastning? 

Avkastningskra
vet anpassas 
efter 
marknadsläget. 

-Marknadsläget 
påverkar kalkylerna 
gällande 
avkastningskrav. 
Senaste åren har de 
nästan gått in med 
ett avkastningskrav 
runt nollan för att 
de visste att ett år 
längre fram i tiden 
hade värdet stigit så 
pass mycket på 
fastigheten att man 
kunde gå in med 
låga marginaler. 

-Ja det är den i 
och med att 
avkastningskrav
et är beroende 
på var i Sverige 
byggnationen av 
bostäder ska 
ske. 

-Ja osäkerhet på 
marknaden 
påverkar deras 
kalkyler och 
avkastning, till 
exempel så 
räknar de alltid 
på en viss grad 
vakanser när de 
bygger 
hyresrätter. 
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Hur bedömer ni 
osäkra 
kassaflöden/värden 
långt fram i tiden? 

-Arbetar med 
erfarenhetstal. 
Tittar till 
exempel på vad 
det vanligtvis 
brukar kosta. 

-De har färdiga 
program för att 
räkna på framtida 
utfall. 
-I programmet 
använder sig av 
färdiga nyckeltal. 

-I en 
tioårsmodell 
lägger de in sina 
värden och ser 
hur intäkter och 
kostnader 
ändras med 
hjälp av index. 

-De använder sig 
av 
flerårsprognoser 
där de skriver in 
hur mycket 
pengar de lägger 
ner varje år och 
sedan får de fram 
ett resultat som 
ska täcka 
avkastnings- 
kravet. 
-De arbetar med 
riskpremier. 

Jämför ni olika 
investerings- 
alternativ av 
nyproduktion av 
bostäder med 
varandra? 

-Ja när det 
handlar om 
större projekt. 

-Ja de jämför 
investeringsalternati
v med varandra. 
BABs värld är lite 
mer komplex i och 
med att de gör lite 
mer än bara bygger 
fastigheter. De 
måste hela tiden 
tänka på vad det 
hade inneburit om 
de hade tagit sin 
“pengapåse” och 
satt den i förvärv i 
ett annat av deras 
bolag. De tar sina 
kalkyler och jämför 
för att se var de får 
högst avkastning. 

-De är 
noggranna med 
att jämföra de 
olika 
investerings- 
alternativen 
med varandra 
vilket är bäst för 
staden, vad är 
bäst för 
Backahill och 
vad är bäst rent 
ekonomiskt? 

-Ja det gör dem. 

Vägs för- och 
nackdelar mellan 
olika investerings- 
alternativ av 
nyproduktion av 
bostäder? 

-Om det finns 
två projekt som 
visar ungefär 
samma 
ekonomiska 
lönsamhet så 
vägs för- och 
nackdelar 
gällande volym 
samt 
sysselsättnings- 
grad. 

-Ja i och med att de 
jämför olika 
alternativ med 
varandra läggs för- 
och nackdelar in 
mellan deras 
kalkyler. 

-De lägger in 
för-och 
nackdelar i 
vilket som är 
bäst för staden, 
Backahill och 
rent 
ekonomiskt. 

-De brukar 
skriva ner 
fördelarna och 
nackdelarna med 
de potentiella 
investeringarna 
och väger sedan 
dessa mot 
varandra. 
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Påverkar intuition 
och magkänsla 
beslutsfattandet? 

-Ja det påverkar 
men man 
baserar inte ett 
beslut på det. 

-De baserar inte 
investerings- 
beslut på magkänsla 
men den finns där 
och påverkar. 
Respondent 2 anser 
inte att intuition och 
magkänsla kommer 
med erfarenhet. 

-Respondent 3 
anser att 
magkänsla och 
intuition 
påverkar och att 
det ska kännas 
rätt. 
-Respondent 3 
påstår att 
magkänsla och 
intuition 
kommer med 
erfarenheter. 

-Magkänsla ska 
kännas bra. Men 
givetvis kan de 
inte ha en dålig 
kalkyl. Tror de 
inte på kalkylen 
redan från början 
lägger de ner 
projektet även 
om det är i ett 
fint område. 
-Det är även 
viktigt att det är 
inom deras 
produkter och att 
det är i trä. 

Tar ni 
investeringsbeslut 
baserat på känslan 
att det är “Good 
Enough”? 

-Ja om det 
känner att de 
tappar projekt 
och behöver 
sysselsätta sin 
personal. 

-De kan inte enbart 
basera ett 
investeringsbeslut 
på känslan av att 
det är “Good 
Enough” på grund 
av att det måste 
vara en viss 
substans i beslutet. 
De måste göra 
analyser och 
använda sig av sina 
nyckeltal. 
-I första hand är det 
affären som styr 
men ibland är det 
andra parametrar 
som styr. Till 
exempel är de en 
stor arbetsgivare 
och vill gynna 
lokalsamhället och 
kan därmed 
genomföra ett 
mindre lukrativt 
investerings- 
projekt. 

-Det har hänt att 
Backahill har 
tagit ett 
investeringsbesl
ut baserat på 
känslan av att 
det är “good 
enough”, och då 
är det andra 
aspekter som 
spelar roll. 
-Det har varit 
mer hjärta än 
hjärna i vissa 
projekt. 
-Ägaren känner 
mer hjärta för 
vissa saker som 
kanske inte är 
det bästa rent 
ekonomiskt. 

-Derome kan 
basera ett 
investeringsbeslu
t på känslan av 
att det är “good 
enough” om det 
är en nyetablerad 
produkt eller att 
det innebär att 
Derome får ut 
sitt namn på nya 
områden, de kan 
på så vis visa 
upp sig inför nya 
potentiella 
kunder. 
-Man kan välja 
att basera ett 
investerings- 
beslut på känslan 
av att det är 
“good enough” 
för att man tror 
att det kommer 
leda till 
någonting bättre 
på sikt. 
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Vilken roll har 
tidigare erfarenheter 
av investeringar i 
nyproduktion av 
bostäder vid 
beslutsfattandet? 

-Erfarenheten 
spelar en stor 
roll för 
beslutsfattarens 
intuition och 
magkänsla, 
desto fler 
gånger en 
beslutsfattare tar 
ett 
investeringsbesl
ut desto bättre 
blir den på att 
känna av om det 
blir bra eller 
inte. Erfarenhet 
kan även vara 
en nackdel och 
fungera som en 
“broms”. 

-Erfarenhet är 
viktig för 
investeringsbeslutsp
rocessen. 
Respondent 2 påstår 
att man börjar fatta 
saker när man 
passerat 50 han 
tycker att deras 
erfarenhet som de 
har samlats på sig 
spelar en stor roll 
för deras 
investeringsbeslutsf
attande. De har 
gjort investeringar 
som gått väldigt bra 
och de har gjort 
investeringar som 
gått mindre bra. 
Med hjälp av 
erfarenhet får man 
en förmåga att 
lättare se vad 
konsekvensen blir 
när man gör på det 
ena eller andra 
sättet. Det kan vara 
på gott och ont men 
kan vara till fördel 
när man vågar 
chansa. 

-Beslutsfattarna 
blir mer erfarna 
och i samband 
med det mer 
medvetna om 
deras beslut. 
-Magkänsla är 
något som 
kommer med 
erfarenhet det är 
respondent 3 
helt övertygad 
om.  -Kunskap 
om områden där 
fastigheterna 
finns kommer 
också med 
erfarenhet.  

-Spelar en stor 
roll i respondent 
4 för att hon idag 
tillsammans med 
VDn fattar 
beslut. 
Respondent 4 
säger att en 
magkänsla har 
man alltid men 
man kan få en 
bättre magkänsla 
genom 
erfarenhet för att 
man våga lita på 
den i större 
utsträckning. 
Man vågar tänka 
“vad är det 
värsta som kan 
hända?”. 

Den/de största 
svårigheterna med 
att komma fram till 
ett investeringsbeslut 
i nyproduktion av 
bostäder? 

-Tiden, vissa 
processer kan ta 
lång tid. Kan slå 
mycket i 
kalkylerna på 
grund av 
tidsaspekten. 

-Att man ska få 
ihop nyckeltalen 
och det finansiella. 
-Hitta projekten. 
-Teoretiskt få ihop 
kalkylerna. 
-Ha koll på 
balansräkningen. 

-Att Backhill 
ska få bygga det 
dem vill och på 
rätt ställe. 
-Kommun och 
länsstyrelse 
påverkar 
företagets 
beslutsprocess 
med bygglov, 
detaljplan och 
kostnader. 

-Marknadsläget. 
-Tidsaspekten. 
-De kan välja att 
genomföra en 
investering idag 
istället för att 
vänta på ett 
bättre läge. Att 
vänta med att 
genomföra ett 
projekt innebär 
att företaget 
binder upp 
kapital. 
  

Något mer en 
beslutsfattare måste 
tänka på när man 
beslutar att göra en 
investering i 
nyproduktion av 
bostäder? 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Viktigt att man 
ska ha företagets 
helhetstänk när 
man ska ta ett 
investerings- 
beslut. 
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Privat familjeägt företag som företagsform. 

Vad utmärker er som 
ett privat familjeägt 
företag och hur 
påverkar det er 
beslutsprocess vid 
investeringar i 
nyproduktion av 
bostäder? 

-Enkla 
beslutsvägar. 
-Raka rör. 
-Lätt att få tag 
på de 
beslutsfattare 
som tar de 
slutgiltiga 
besluten. 
-Inga tunga 
demokratiska 
processer för att 
komma fram till 
investeringsbesl
ut 
-Mer personligt. 
-Alla känner 
alla. 
-Stark drivkraft. 
-Behöver inte 
skriva 
omfattande 
dokument som 
ska upp till 
styrelsen. 

-Platt organisation. 
-Går snabbt från ord 
till handling, 
hastighet är viktigt 
eftersom att de 
därmed kan göra 
snabba affärer. 
-Det är inte massor 
av formulär som 
ska skrivas under. 
-Företaget är byggt 
av kött och blod 
och att alla bolag 
mår bra av ägare 
som är av kött och 
blod. 
  

-De är 
finansiellt 
starka. 
-Har korta 
beslutsvägar. 
-Arbetsteamet 
arbetar nära 
varandra och 
ingen gör 
någonting utan 
att de andra vet 
om det. 

-Snabbheten. 
-Enkelheten. 
-
Familjemedlem
mar som är 
aktiva i 
verksamheten 
och alltid ser till 
företagets bästa. 
-De har väldigt 
stor tillit till 
personerna i 
företaget. 

Hade 
investeringsbeslutspr
ocessen sett 
annorlunda ut om ni 
inte hade varit ett 
privat familjeägt 
företag? 

-Ja det hade 
varit motsatsen 
till ovanstående 
svar. 
-Hade varit mer 
uppstyrd. 

-Ja de hade haft 
längre beslutsvägar 
och det hade varit 
mer formellt. 

-Det hade tagit 
längre tid att 
fatta beslut. 
  

-
Investeringsbeslu
tsprocessen hade 
varit mycket 
längre och mer 
formell, där man 
måste följa 
mallar mer 
precist. 

Påverkar 
entreprenörskap och 
nytänkande 
investeringsbeslutet i 
nyproduktion av 
bostäder? 

-Ja de bygger 
allt i trä som är 
deras 
specialistområd
e och de vill inte 
rucka på detta 
för att komma åt 
ett projekt. 

-Entreprenörer har 
en vilja som ligger 
till grund för 
kreativitet. 
Respondent 2 anser 
att de är 
entreprenörer och 
det är en av 
anledningarna till 
att de står där de 
gör idag. 

-Man har en 
ägare som är 
entreprenör ut i 
fingerspetsarna. 
-Ägarens 
entreprenörskap 
som ligger till 
grund när han 
har startat alla 
bolag. 
-Matchar 
produkt med 
kund för att 
hitta rätt 
hyresgäster. 
-Vill bygga 
energisnåla 
byggnader med 
bra hyror för 

-De jobbar 
mycket med 
utvecklings- 
projekt och 
energieffektiva 
byggnationer. 
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sina 
hyresgäster. 

Ligger 
investeringsbeslutet i 
linje med företagets 
strategi? 

-Trä är i linje 
med deras 
strategi 
-Ska passa deras 
produkter 
-De vill 
sysselsätta alla 
deras dimension 
-De vill skapa 
långa relationer 
och håller det 
dem lovar. 

-Ja det gör det, de 
kan inte välja att 
investera i vad som 
helst. 

-Det ska ligga i 
linje med den 
övergripande 
strategin men de 
har inte som 
större företag 
utställda mål. 

-Ja de produkter 
som Derome 
väljer att 
investera i är 
produkter som 
företaget kan stå 
för och är därför 
i linje med 
företagets 
övergripande 
strategi. 
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Bilaga 4 Empiritabell 2  
De första två frågorna i empiritabellen tillhör enbart BAB och resterande frågor tillhör 
Backahill och Derome hus. Den sista frågan är gemensam för samtliga företag. 
  

  BAB Byggtjänst 
AB. 
VD/Ägare. 
Respondent 2. 

Backahill AB. 
Fastighetschef. 
Respondent 3 

Derome 
Hus AB. 
Finansch
ef. 
Responde
nt 4. 

Hur påverkas 
investeringsbeslutsproces
sen och beslutsfattande 
av att beslutsfattaren 
tillhör företagets 
ägarfamilj? 

När du själv äger saker 
och ting, sätts en del 
andra drivkrafter igång 
som skiljer sig mot den 
vanliga tjänstemannens 
drivkrafter. Respondent 2 
tror att företagets ägare 
lägger extra kraft på att få 
till stånd affären och att 
få den till rätt villkor. 

    

Hade beslutsfattandet 
sett annorlunda ut om 
beslutsfattaren inte hade 
tillhört företagets 
ägarfamilj? 

En tjänsteman saknar 
ägarens incitament och är 
antagligen därför inte 
beredd lägga ner den 
extra insatsen som ofta 
gör skillnad. 

    

Beslutsfattarens relation 
till företagets ägarfamilj? 

  Respondent 3 är inte 
släkt med någon i 
företagets ägarfamilj. 
Respondent 3 säger att 
hans relation med 
företagets ägarfamilj är 
god och de jobbar nära 
varandra i många av de 
frågor som berör 
företaget. 

Respondent 
4 är inte 
släkt med 
någon i 
företagets 
ägarfamilj. 
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Beslutsfattarens kontakt 
med företaget 
ägarfamilj? 

  Respondent 3 har i 
princip dagligen kontakt 
med företagets ägarfamilj 
i någon egen eller 
gemensam diskussion. 

Respondent 
4 har daglig 
kontakt med 
hennes 
närmaste 
chef, 
företagets 
VD som 
tillhör 
företagets 
ägarfamilj. 
Hon har 
kontakt med 
koncernchef
en cirka 1-2 
gånger per 
vecka och 
med den 
före detta 
koncernchef
en cirka 2-3 
gånger per 
månad. 

Hur påverkar 
beslutsfattarens relation 
till företagets ägarfamilj 
investeringsbeslutsproces
sen och beslutsfattandet? 

  Det både förkortar och 
förenklar processen om 
investeringsbeslut. 

Hon ser 
alltid till 
företagets 
bästa, det 
vill säga hon 
arbetar som 
om hon 
hade tillhört 
företagets 
ägarfamilj. 

Hade beslutsfattandet 
sett annorlunda ut om 
beslutsfattaren hade 
tillhört företagets 
ägarfamilj? 

  Nej, Backahill arbetar 
idag som en familj och 
respondent 3 säger att 
samtliga på företaget, 
oavsett om de tillhör 
företagets ägarfamilj eller 
inte, arbetar som om det 
vore sitt eget företag och 
alla får mandat att jobba 
efter detta. 

Respondent 
4 tror inte 
att hennes 
beslutsfattan
de hade sett 
annorlunda 
ut om hon 
hade tillhört 
företagets 
ägarfamilj. 
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Hur hade en mer 
formaliserad 
investeringsbeslutsproces
s påverkat företaget? 

Respondent 2 tror inte att 
det hade påverkat 
företaget om de hade 
formaliserat 
investeringsbeslutsproces
sen ytterligare. 

Om företaget hade valt 
att formalisera 
investeringsbeslutsproces
sen ytterligare tror 
respondent 3 inte att det 
hade förändrat något för 
att företaget idag har 
uttalade processer för hur 
de hanterar frågor som 
berör företaget och 
investeringar. 
Respondent 3 säger att 
formaliserade 
beslutsprocesser 
självklart hade påverkat 
investeringsbeslutsproces
sen för att det hade fått 
processen att ta längre 
tid. 

Respondent 
4 tror att om 
de hade haft 
alltför 
formaliserad
e processer 
så skulle de 
tappa affärer 
på grund av 
att det dels 
skulle ta för 
lång tid 
innan de 
skulle 
komma till 
beslut och 
att de skulle 
uppfattas 
som 
komplicerad
e att ha att 
göra med. 
De skulle 
också tappa 
möjligheten 
att gå på 
”magkänsla
n” vilket 
respondent 
4 tror är 
viktigt. 
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