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Sammanfattning 

 

Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linné-

universitetet, Controller, 2FE13E:3, VT 2014 

 

Författare: Andreas Hedlund, Edin Mutilovic och Tobias Lindeborg 

Handledare: Eva Gustavsson 

 

Titel: Stora beslut för små företag – investeringsprocessen i små företag 

 

Bakgrund: Investeringar inom tillverkningsbranschen har en stor betydelse för 

tillväxttakten i  samhället. En stor andel av företagen är småföretag vilka representerar 

en femtedel av totala BNP och antalet arbetstagare i Sverige. Livsmedelsbranschen 

utgör Sveriges fjärde största industrigren och en förutsättning för att småföretagen ska 

expandera och stärka sin konkurrenskraft är genom att genomföra lönsamma 

investeringar. Det är därför väsentligt att investeringsprocesserna är väl utarbetade och 

att faktorer vid investeringsbeslutet bedöms på ett lämpligt sätt.  

 

Syfte: Att beskriva hur investeringsprocessen ser ut. Genom att jämföra småföretags 

faktiska investeringsprocess med de normativa teorierna inom ämnet vill vi belysa de 

likheter och skillnader som finns. Vidare är syftet att undersöka och beskriva vilka 

faktorer som påverkar småföretag inom livsmedelsframställningsbranschen vid 

investeringsbeslut.   

 

Metod: I denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer legat till grund för att 

samla in det empiriska materialet om småföretagens investeringsprocesser och de 

faktorer som påverkar investeringsbesluten. Då forskningsansatsen varit induktiv 

innebär detta att teorier härletts ur empirin.   

 

Slutsatser, resultat: Investeringsprocessen för småföretag kan beskrivas med följande 

steg; identifiera behov, utforska alternativ, informationsinsamling, val av investering, 

finansiering och beslut. Investeringsprocessen har likhet med de normativa teoriernas 

beskrivning av investeringsprocessen. De faktorer som påverkat investeringsbeslutet är 

framförallt kvalitetsaspekter samt pris. 

 

Nyckelord 

Investeringsprocess, investeringsbeslut, småföretag, faktorer 

 

 

 

 

  



  

 

iii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 2 
1.3 Forskningsfrågor __________________________________________________ 3 
1.4 Syfte ___________________________________________________________ 3 
1.5 Avgränsningar ___________________________________________________ 3 

1.6 Begreppsdefinition ________________________________________________ 4 
1.7 Disposition ______________________________________________________ 4 

2 Metod ______________________________________________________________ 6 
2.1 Förförståelse _____________________________________________________ 6 
2.2 Forskningsinriktning _______________________________________________ 6 

2.2.1 Motivering till den kvalitativa forskningsinriktningen _________________ 7 

2.3 Forskningsansats __________________________________________________ 8 
2.3.1 Motivering till den induktiva forskningsansatsen _____________________ 9 

2.4 Tillvägagångssätt för materialinsamling _______________________________ 9 
2.4.1 Urval av respondenter _________________________________________ 10 

2.4.2 Intervju ____________________________________________________ 11 

2.4.3 Källkritik ___________________________________________________ 12 

2.5 Kvalitetsmått ____________________________________________________ 13 

2.6 Metodkritik _____________________________________________________ 15 
2.7 Etiska överväganden ______________________________________________ 16 

3 Teori ______________________________________________________________ 18 
3.1 Intressentmodellen _______________________________________________ 18 

3.2 Investeringsbeteenden hos individer _________________________________ 20 
3.3 Investeringsprocessen _____________________________________________ 22 

3.3.1 Investeringsprocessen enligt Löfsten ______________________________ 22 

3.3.2 Investeringsprocessen enligt Yard ________________________________ 23 

3.3.3 Investeringsprocessen enligt Bhimani m.fl. _________________________ 23 

3.3.4 Författarnas sammanställda investeringsprocess ____________________ 24 

3.4 Budget _________________________________________________________ 26 
3.5 Informationsinsamling ____________________________________________ 28 
3.6 Investeringsbeslut ________________________________________________ 28 

3.6.1 Rationella investeringsbeslut ____________________________________ 29 

3.6.2 Kritik mot rationella beslutsfattanden och beslutsprocessen ___________ 29 

4 Empiri _____________________________________________________________ 31 
4.1 Alvestaglass AB, Richard Hertvig ___________________________________ 31 

4.1.1 Övergripande om Alvestaglass __________________________________ 31 

4.1.2 Investeringsprocessen i Alvestaglass AB ___________________________ 31 

4.1.3 Faktorer som påverkar investeringsbeslutet i Alvestaglass AB _________ 33 

4.2 Askelyckan AB, Martina Claesson ___________________________________ 34 



  

 

iv 

4.2.1 Övergripande om Askelyckan ___________________________________ 34 

4.2.2 Investeringsprocessen i Askelyckan AB ____________________________ 35 

4.2.3 Faktorer som påverkar investeringsbeslutet i Askelyckan AB __________ 36 

4.3 Kallskänks gourmé AB, Stefan Sjöqvist ______________________________ 38 
4.3.1 Övergripande om Kallskänks gourmé AB __________________________ 38 

4.3.2 Investeringsprocessen i Kallskänks gourmé AB _____________________ 38 

4.3.3 Faktorer som påverkar investeringsbeslutet i Kallskänks gourmé AB ____ 39 

4.4 Herrgårdstoppen AB, Morgan Johnsson ______________________________ 40 
4.4.1 Övergripande om Herrgårdstoppen AB ___________________________ 40 

4.4.2 Investeringsprocessen i Herrgårdstoppen AB _______________________ 41 

4.4.3 Faktorer som påverkar investeringsbeslutet i Herrgårdstoppen AB______ 43 

4.5 Urshultsbagarn AB Tobias Karlsson _________________________________ 44 

4.5.1 Övergripande om Urshultsbagarn AB _____________________________ 44 

4.5.2 Investeringsprocessen i Urshultsbagarn AB ________________________ 44 

4.5.3 Faktorer som påverkade investeringsbeslutet i Urshultsbagarn AB ______ 45 

5 Analys _____________________________________________________________ 46 
5.1 Analys av Alvestaglass AB ________________________________________ 46 

5.1.1 Analys av investeringsprocessen i Alvestaglass AB __________________ 46 

5.1.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Alvestaglass AB __ 48 

5.2 Analys av Askelyckan AB _________________________________________ 49 
5.2.1 Analys av investeringsprocessen i Askelyckan AB ___________________ 49 

5.2.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Askelyckan AB ___ 51 

5.3 Analys av Kallskänks gourmé AB ___________________________________ 52 

5.3.1 Analys av investeringsprocessen i Kallskänks gourmé AB _____________ 52 

5.3.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Kallskänks gourmé AB

 _______________________________________________________________ 54 

5.4 Analys av Herrgårdstoppen AB _____________________________________ 55 

5.4.1 Analys av investeringsprocessen i Herrgårdstoppen AB ______________ 55 

5.4.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Herrgårdstoppen AB

 _______________________________________________________________ 57 

5.5 Analys av Urshultsbagarn AB ______________________________________ 58 
5.5.1 Analys av investeringsprocessen i Urshultsbagarn AB ________________ 58 

5.5.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Urshultsbagarn AB 59 

5.6 Diskussion kring analysen _________________________________________ 60 

6 Slutsats ____________________________________________________________ 62 
6.1 Resultat ________________________________________________________ 62 

6.2 Förslag på vidare forskning ________________________________________ 65 

Referenser ___________________________________________________________ 66 

Bilagor _______________________________________________________________ I 



  

 

1 
 

1 Inledning 

Detta kapitel kommer att introducera läsaren för uppsatsens innehåll genom en kort 

bakgrundsbeskrivning som mynnar ut i en problemdiskussion. Vidare presenteras 

författarnas två forskningsfrågor samt syftet med uppsatsen. Kapitlet beskriver även 

de avgränsningar och begreppsdefinitioner som präglat uppsatsens genomförande. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Tillväxttakten i ett land har mycket stor betydelse för medborgarnas standard 

(Henrekson 1992). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det därför viktigt att 

tillväxten är positiv. Ett sätt att mäta både tillväxt och välfärd är via 

bruttonationalprodukten (BNP). BNP är värdet av alla tjänster och varor som 

producerats i ett land under ett år (Scb.se). Genom att jämföra ett års BNP med 

föregående år kan man mäta tillväxttakten.  

 

Enligt Persson och Nilsson (2009) är de grundläggande produktionsfaktorerna i det 

moderna samhället, realkapital och arbete. Det är inte enbart mängden av dessa 

faktorer som bestämmer tillväxttakten utan även kvaliteten på dessa samt nivån på 

våra kunskaper är avgörande faktorer. Arbete är den totala arbetsinsatsen i samhället. 

Denna faktor ökar genom att antalet förvärvsarbetande ökar eller att antalet arbetande 

timmar per förvärvsarbetande ökar. Storleken på denna faktor är alltså svår att 

påverka, även för ett lands regering. Realkapitalet däremot, ökar genom produktiva 

investeringar i anläggningar, byggnader och maskiner (Persson & Nilsson 2009). 

Även De Long och Summers (1991) forskning visar att investeringar i form av 

maskiner och utrustning har ett starkt samband med ökad tillväxt i 

bruttonationalprodukten. Detta samband innebär att dagens välfärd är ett resultat av 

tidigare investeringar och att morgondagens välfärd är beroende av dagens 

investeringar (Persson & Nilsson 2009). 

 

I den samhällsekonomiska teorin har investeringar alltså en stor betydelse. Ur ett 

tillväxtperspektiv är det avgörande att dessa investeringar genomförs i långsiktigt 

utvecklingsbara och lönsamma affärsidéer (Persson & Nilsson 2009). Enligt 

Henreksons (1992) forskning visar det sig att investeringar inom 

tillverkningsindustrin har ett särskilt stark samband med tillväxttakten.  



  

 

2 

Konjunkturinstitutet visar på att (KI) investeringar sker inom tre delområden: 

bostäder, offentliga myndigheter och näringsliv. Under de senaste femtio åren har 

företag inom näringslivet i snitt investerat motsvarande 12,6 procent av Sveriges 

BNP årligen. Detta är nästan dubbelt så mycket som inom områdena bostäder (4,6 

procent) och offentliga myndigheter (3,3 procent) tillsammans (Konj.se). Företag 

kategoriseras efter deras storlek i, stora-, medel-, små- och mikroföretag. Ett 

småföretag defineras i denna uppsats som ett företag med en omsättning mellan 10 -  

49 miljoner kronor per år.  

 

I Sverige har småföretag en stor påverkan på ekonomin och arbetsmarknaden. 

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att småföretag representerar en femtedel 

av både Sveriges BNP och antalet arbetstagare i Sverige (Scb.se). Statistiken visar 

tydligt att småföretag har en stor samhällsekonomisk betydelse, både för välfärden 

idag och för välfärden i framtiden. Genom lönsamma investeringar stärks även 

företagens konkurrenskraft vilket är en förutsättning för att expandera och ta nya 

marknadsandelar (Persson & Nilsson 2009). Livsmedelsbranschen utgör Sveriges 

fjärde största industrigren och 70 procent av det som kommer från Sveriges bönder 

vidareförädlas av livsmedelsföretagen (Livsmedelsföretagen.se). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Småföretagen har efter finanskrisen 2008 upplevt svårigheter att genom traditionella 

banklån erhålla kapital för investeringar. Möjligheten att kunna ta banklån är en 

förutsättning för att småföretag ska kunna växa. Detta är anledningen till att EU 

ändrat reglerna om statligt stöd till riskfinansiering. Ambitionen var att ändrade 

regler skulle göra det enklare för småföretag att få tillgång till kapital, exempelvis 

genom större utbud av finansieringsstöd och utökade garantier (Official Journal, OJ 

C19, 22.01.2014, ss. 4-34.). EU har en stor påverkan på svenska företag och detta 

beslut gynnar småföretag i tillväxtfasen.  

 

Småföretags tillväxt uppnås genom lönsamma investeringar och det är av stor vikt att 

investeringsprocesserna är väl utarbetade samt att viktiga faktorer bedöms på ett 

riktigt sätt vid beslutsfattandet. Enligt Andersson (2001) kännetecknas ett rationellt 

investeringsbeslut av att beslutsfattare går igenom en specifik beslutsprocess innan 

det bästa möjliga alternativet tas. Cohen, March och Olsen (1972) har i en 
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vetenskaplig artikel ifrågasatt det rationella beslutsfattandet. Istället antas 

investeringsbesluten vara ett resultat av till exempel imitation, magkänsla och 

tillfälligheter. Det råder alltså delade meningar kring vilka faktorer som påverkar 

investeringsbeslutet. Detta innebär att forskning är viktig för småföretag och en 

förståelse kring de faktorer som påverkar investeringsbeslut och investerings-

processerna. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Resonemangen i problemdiskussionen leder oss fram till våra forskningsfrågor.  

 

- Hur ser småföretagens investeringsprocess ut fram till beslutsfattandet? 

 

- Vilka faktorer är avgörande för småföretagare inom livsmedelsframställnings-

branschen, vid investeringsbeslut?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur investeringsprocessen ser ut. Genom att 

jämföra småföretags faktiska investeringsprocess med de normativa teorierna inom 

ämnet vill vi belysa de likheter och skillnader som finns. Vidare är syftet att 

undersöka och beskriva vilka faktorer som påverkar småföretag inom 

livsmedelsframställningsbranschen vid investeringsbeslut.   

 

1.5 Avgränsningar 

Det finns flera olika investeringstyper, denna studie avgränsar sig till att endast 

studera investeringsprocessen för nettoinvesteringar. Investeringsprocessen beskrivs 

av flera författare i olika steg/faser där ett antal av dessa berör implementering, drift, 

uppföljning med mera. Denna studie kommer inte att jämföra eller analysera de steg 

eller faser som uppkommer efter investeringsbeslutet. Anledningen till denna 

avgränsning är att studien avser att beskriva investeringprocessen och viktiga 

faktorer som påverkar beslutet. Eftersom stegen efter beslutet rör implementering 

och uppföljning, det vill säga utvärdering av investeringsbeslutet kommer dessa 

endast att visualiseras i figurerna och nämnas. Vi har även begränsat studien till att 

endast inkludera småföretag inom livsmedelsframställningsbranschen i Kronobergs 

län. Då ambitionen var att intervjua respondenterna på plats var den geografiska 
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avgränsningen viktig. Tillverkningsindustrin lyfts fram som särskilt benägen till 

investeringar och därför gjordes en avgränsning till livsmedelsframställnings-

branschen.  

 

1.6 Begreppsdefinition 

Investering - Med investering menar vi en resursuppoffring som förväntas leda till 

framtida avkastning. Investeringen ska av sin natur vara materiell och vara inköpt av 

strategiska skäl. Bruttoinvestering är det totala tillskottet av realkapital medan 

nettoinvestering är bruttoinvesteringen minskat med förslitningen av befintligt 

realkapital. Denna förslitning betraktas som ersättningsinvestering (ersättning av 

försliten utrustning). I ett samhällsekonomiskt och företagsstrategiskt perspektiv är 

det nettoinvesteringar som är viktiga. När vi i uppsatsen skriver investering syftar vi 

på nettoinvestering. 

 

Småföretag - Med småföretag menas i denna uppsats företag som har en omsättning 

mellan 10 - 49 miljoner kronor per år. Vi bortser från antalet anställda. Vi anser att 

omsättningen har en större betydelse än antalet anställda ur ett investerings-

perspektiv. En omsättning mellan 10 - 49 miljoner kronor per år betraktar vi som ett 

resultat av en större kapacitet, något som krävt tidigare investeringar.  

 

1.7 Disposition 

Kapitel 2: Metod  

I detta kapitel presenteras den metod som ligger till grund för uppsatsen. 

Metodkapitlet redogör för val av metod, tillvägagångssätt och datainsamling. Vidare 

redogörs även för de ställningstaganden som gjorts samt en beskrivning av metod- 

och källkritik. Slutligen diskuteras kvalitetsmått och etiska överväganden. 

 

Kapitel 3: Teori  

Detta kapitel kommer inledningsvis att beskriva intressentmodellen samt 

investeringsbeteenden hos individer. Vidare kommer tre olika modeller som 

beskriver investeringsprocessens olika steg att presenteras. Därefter följer en 

beskrivning av budget och informationsinsamling. Slutligen förklaras rationella 

investeringsbeslut samt kritik mot det rationella beslutsfattandet. 
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Kapitel 4: Empiri 

 I detta kapitel redovisas i skriftlig form den information som framkom vid 

intervjuerna. Inledningsvis kommer företaget samt respondenten att kortfattat 

presenteras, sedan följer en sammanfattning av intervjun som delats in i två 

underrubriker för att tydliggöra för läsaren. Varje företag presenteras var för sig. 

 

Kapitel 5: Analys  

I detta kapitel jämförs det empiriska materialet med de normativa teorierna som 

utgör studiens referensram. Först analyseras respektive företags investeringsprocess 

och sedan de faktorer som påverkar företagets investeringsbeslut. Även i detta 

kapitel presenteras varje företag för sig. 

 

Kapitel 6: Slutsats  

I denna uppsats avslutande kapitel kommer studiens forskningsfrågor att besvaras. 

Genom att svara på uppsatsens syfte kommer läsaren ha en inblick i småföretagens 

investeringsprocess samt vilka faktorer som är avgörande vid investeringsbeslut. 

Vidare kommer författarnas förslag på vidare forskning att presenteras. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som ligger till grund för uppsatsen. 

Metodkapitlet redogör för val av metod, tillvägagångssätt och datainsamling. Vidare 

redogörs även för de ställningstaganden som gjorts samt en beskrivning av metod- 

och källkritik. Slutligen diskuteras kvalitetsmått och etiska överväganden. 

 

 

2.1 Förförståelse 

Författarna till denna uppsats studerar sjätte terminen på Civilekonomprogrammets 

controllerfördjupning. Genom tidigare delkurser har författarna erhållit kunskaper 

inom framförallt företagsekonomi och nationalekonomi vilket naturligtvis påverkar 

forskningens genomförande, de diskussioner som förs samt de slutsatser som 

redovisas i denna uppsats. Universitetsstudierna har även påverkat uppsatsens 

grundsyfte, nämligen att jämföra normativa teorier med den praktiska vardagen som 

organisationer faktiskt befinner sig i. 

 

2.2 Forskningsinriktning 

Forskare behöver fundera på vilka ontologiska och epistemologiska 

ställningstagande denna har. Ontologiska antaganden påverkar formuleringen av 

vetenskapliga frågor och genomförandet av forskningen, medan epistemologiska 

antaganden styr hur forskaren samlar in data och tolkar den (Bryman & Bell 2005). 

 

Epistemologi handlar om vad som är eller kan betraktas som godtagbar kunskap om 

tingens existens (Bryman & Bell 2005). Enligt Bryman och Bell (2013) var 

hermeneutik från början ett tillvägagångssätt för att kunna tolka och skapa en 

förståelse för texter, särskilt teologiska texter. Den har utvecklats till ett perspektiv 

som innebär att kunskapens tillblivelse påverkas av människors beteende och alltså 

skiljer sig från positivismens synsätt att tingen och kunskapen finns där ute, objektivt 

vetbar (Bryman & Bell 2005). 

 

Konstruktionism är det ontologiska synsättet som hävdar att verkligheten konstrueras 

genom mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. Det är genom 

interaktion med andra människor som kunskap om världens beskaffenhet uppstår. 

Detta synsätt innebär att sociala företeelser och kategorier även befinner sig i ett 
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tillstånd av ständig revidering (Bryman & Bell 2013). En forskare som har ett 

konstruktionistiskt ontologisk synsätt använder företrädesvis ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt för att få kunskap om tingens varande (Bryman & Bell 2005).  

 

Det hermeneutiska synsättet associeras med den kvalitativa forskningsmetoden vars 

syfte generellt kan sägas vara att skapa en förståelse. Den kvalitativa studiemetodens 

insamling och analys av material fokuserar oftare på ord än på siffror (Bryman & 

Bell 2013). Kvalitativ forskning har olika tillvägagångssätt vars gemensamma grund 

är ett tolkande närmande till det empiriska materialet vilket bygger på att individer 

skapar eller konstruerar sin sociala verklighet och ger mening åt sina erfarenheter. 

Verkligheten blir på så sätt mångfacceterad, det vill säga beroende av aktören och 

hur dennes verklighet ser ut. Människor har både lika och olika erfarenheter vilket 

påverkar förståelsen och tolkningen av omvärlden (Dalen 2007). 

 

2.2.1 Motivering till den kvalitativa forskningsinriktningen 

Fördelen med kvalitativa undersökningar är att de ger en detaljerad beskrivning av 

vad som händer i just den miljön som studeras (Bryman & Bell 2005). Eftersom den 

kvalitativa forskningens grund är att tolka den sociala verkligheten har detta 

betydelse för vårt insamlade empiriska material eftersom kvalitativa undersökningar 

beskriver kontexten i vilken människor agerar. Det sociala beteendet och dess 

förståelse är en central del och innefattar bland annat beteenden och värderingar. 

Dessa tolkas sedan i den kontext där individen befinner sig. För att förstå hur 

individer beter sig måste hänsyn tas till miljön i vilken individerna vistas i (Bryman 

& Bell 2005). Detta är viktiga kärnpunkter som vi anser har betydelse då vi 

undersökt investeringsprocessen, samt de faktorer som påverkat besluten i olika 

företag. Värderingar och beteenden anser vi har en grundbetydelse för beslutsfattarna 

i den verklighet som studeras eftersom det är människan som fattar besluten, inte 

företaget som organisation. Miljön i vilken individerna vistas i var också en naturlig 

omständighet att ta hänsyn till då vi anser att småföretagare lever med sitt företag 

och därmed påverkar och påverkas av företagsmiljön. Vidare har intervjuer 

genomförts i syfte att beskriva respondenternas verklighet och hur dessa uppfattar 

den. Därför har det sociala beteendet varit en utgångspunkt när vi genomfört 

forskningen. Med vår tolkning av hur världen ser ut har vi anammat en kvalitativ 

forskningsinriktning. 
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2.3 Forskningsansats  

Enligt Patel och Davidsson (2011) kan forskaren arbeta enligt tre alternativa sätt, 

deduktivt, induktivt och abduktivt, för att relatera teori och empiri.  

 

I en deduktiv ansats härleder man hypoteser ur teori som redan existerar, sedan 

prövas dessa hypoteser empiriskt. Vid kvalitativ forskningsmetod använder man 

oftast teorin induktivt, det vill säga teorin blir ett resultat av det empiriska materialet 

(Bryman & Bell 2005). 

 

Abduktion innebär enligt Patel och Davidsson (2011) att man växlar mellan att 

använda sig av ett induktivt och ett deduktivt arbetssätt, genom att man i ett enskilt 

fall kan formulera en hypotes som kan förklara fallet. Detta steg kan förklaras som 

ett induktivt arbetsätt. I nästa steg prövar man den utformade hypotesen på andra fall, 

detta arbetssätt kallas deduktivt.  

 

Den induktiva ansatsen kan sägas följa upptäckandets väg (Patel & Davidsson 2011). 

Forskaren undersöker en företeelse utan att först förankra undersökningen i en 

tidigare vedertagen teori och därefter, utifrån det empiriska materialet, formulera en 

teori (Patel & Davidsson 2011). Induktiv ansats innebär dock inte att forskaren 

arbetar helt förutsättningslöst då forskarens egna ideer och föreställningar 

ofrånkomlig kommer att influera forskningens genomförande och resultat (Patel & 

Davidsson 2011).  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det viss kritik riktat mot den induktiva ansatsen 

som tveksamhet till att metoden alltid kommer leda fram till en teori. Vidare nämner 

författarna att tolkningen av det empiriska materialet utgör en kritisk del av arbetet 

då forskaren kan förlora kontexten i det som sägs genom att man kan tappa bort den 

sociala situationen då man plockar ut textstycken. En annan kritisk synpunkt är att 

information kan gå förlorad i vad som sägs av respondenterna (Bryman & Bell 

2013). 

 

Bryman och Bell (2005) menar att både induktion och deduktion rymmer ett visst 

inslag av varandra i deras respektive processer. Med andra ord har en induktiv ansats 

också vissa deduktiva element även om den till sin art är induktiv.  
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2.3.1 Motivering till den induktiva forskningsansatsen 

Initialt diskuterade vi hur välfärden i ett samhälle påverkas. En betydande faktor som 

påverkar tillväxten är investeringar i realkapital. Efter vidare fördjupning framkom 

att småföretagarna står för en femtedel av Sveriges BNP och antalet arbetstagare. Det 

innebär att småföretagen har en stor samhällsekonomisk betydelse. Med bakgrund i 

detta ansåg vi att investeringsprocessen var väsentlig att belysa i småföretag. Genom 

intervjuer om hur investeringsprocessen går till, samt vilka faktorer som är av vikt 

för småföretag inom livsmedelsframställningsbranschen i Kronobergs län 

fördjupades kunskapen i väsentliga teorier. Enligt Bryman och Bell (2005) är detta 

exempel på en induktiv process där teorin blivit ett resultat av det insamlade 

materialet. Empirin i vår forskning har legat till grund för de teorier som valts.  

 

Vår forskning rymmer dock vissa element som tar avstånd från den induktiva 

processen. Våra förkunskaper har haft en betydelse då vi genom tidigare kurser i 

utbildningen fått en viss kunskap om vilka teorier som är tänkbara att välja. Detta 

kan till viss del påverkat intervjuerna och de frågor som utformats i intervjuguiden 

och därmed det material som samlats in. Bryman och Bell (2005) nämner dock att 

induktion också uppvisar vissa deduktiva inslag. Patel och Davidsson (2011) säger 

dessutom att forskarna inte arbetar helt förutsättningslöst eftersom forskarnas tankar 

och föreställningar ofrånkomligt styr forskningens genomförande och resultat. Ett 

exempel är våra förkunskaper som påverkat genomförandet av materialinsamlingen.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) testas hypoteserna utifrån teorierna empiriskt i en 

deduktiv process. Detta har inte genomförts i vår studie. Vi anser att en induktiv 

ansats bäst beskriver vår studie då slutsatser härleds från det empiriska materialet,  

 men att det förekommer vissa deduktiva inslag.  

 

2.4 Tillvägagångssätt för materialinsamling 

För att erhålla förståelse kring investeringsprocessen har teorier, modeller och 

metoder i litteratur samt vetenskapliga artiklar studerats, vidare har intervjuer som 

utförts legat till grund för det empiriska kapitlet. De företag som studerats är; 

Alvestaglass AB, Askelyckan AB, Herrgårdstoppen AB, Kallskänks gourme AB 

samt Urshultsbagarn AB. 
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2.4.1 Urval av respondenter 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns flertalet strategier för att åstadkomma ett urval 

av respondenter, genom sannolikhetsurval eller ickesannolikhetsurval. Bryman och 

Bell (2005) beskriver ickesannolikhetsurval som ett urval som inte baseras på 

slumpen. Det urval av företag som studien baseras på har tagits fram genom en 

sökning på allabolag.se med avgränsningar som presenteras nedan.  

 

Kronobergs län har valts ur ett bekvämlighetssyfte. Utgångpunkten var att avgränsa 

urvalet till ett mindre område eller län. Kronobergs län var fördelaktigt ur ett 

geografiskt perspektiv då vi avsåg att genomföra personliga intervjuer med 

respondenterna. Eftersom vi har en viss kännedom om Växjös näringsliv har urvalet 

också varit ett resultat av vårt nära förhållande med företagen i Kronoberg. En 

väsentlig grund i uppsatsen är investeringar, av denna anledning valde vi därför att 

inledningsvis fokusera på tillverkande branscher i Kronoberg. Tillverkningsindustrin 

lyfts fram som särskilt benägen till investeringar därför gjordes en avgränsning till 

livsmedelsframställningsbranschen. Studien begränsades till en bransch som var 

intressant ur ett investeringsperspektiv. Den sista avgränsningen i urvalet gjordes 

gällande företagets omsättning. Då vi haft som avsikt att inrikta oss mot småföretag 

föll det naturligt att välja företag med en omsättning mellan 10 - 49 miljoner kronor 

per år. Vi bortser från antalet anställda för att inte begränsa urvalet och därmed 

kunna genomföra en studie av samtliga småföretag inom livsmedelsframställnings-

branschen i Kronobergs län. 

 

Kontakten till de valda företagen gjordes inledningsvis med ett mail om att medverka 

i vår undersökning
1
. Urvalet av respondenter i de valda företagen baserades på vem i 

företaget som var insatt i investeringsprocessen. I samtliga var VD:n eller en av 

delägarna mest insatt i företaget och investeringsprocessen. Senare genomfördes 

intervjuer med dessa personer. Respondenterna tillfrågades om de ville vara 

konfidentiella eller om vi fick publicera deras namn samt företagsnamnet i 

uppsatsen. Samtliga respondenter godkände publiceringen. 

 

                                                 
1
 Mailet bifogas i bilaga 1 
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Det ursprungliga urvalet inkluderade också två andra företag som inte är med i denna 

studie. Det ena företaget ingick i en koncern och vi anser att detta ger en felaktig bild 

av ett småföretag och dess investeringsprocess och vi valde därför att exkludera 

företaget från vår studie. Det andra företaget var inte intresserade av att ingå i 

undersökningen. 

 

2.4.2 Intervju 

Det finns olika intervjutekniker - strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad. 

En strukturerad intervju betyder att intervjuaren har bestämt frågorna i förväg. Målet 

är att alla intervjuer genomförs enhetligt (Bryman & Bell 2005).  Den semi-

strukturerade intervjun utgår oftast ifrån förutbestämda teman, men intervjun är inte 

lika styrd som vid strukturerad intervju. En ostrukturerad intervju är ofta styrd till 

teman men intervjuaren har inga specifika frågor och intervjun kan ta helt andra 

vägar om intervjupersonen börjar prata om annat än det tema som intervjuaren vill 

diskutera (Bryman & Bell 2005). Colin och Fisher (2010) listar ett antal 

rekommendationer inför en semistrukturerad intervju. De menar att uttryck och 

yttranden bör vara obundna, de som intervjuar bör även ställa följdfrågor till 

respondenten samt att en ny fråga följer samma tema. Colin och Fisher (2010) säger 

att forskarna har ansvaret att intervjun flyter på och att tillräcklig information samlats 

in inom den avtalade tiden.  

 

Intervjuerna i denna uppsats har genomförts som semi-strukturerade och med hjälp 

av en intervjuguide. Intervjuguiden utformades för att på ett tydligt och strukturerat 

sätt samla in empirin. De första frågorna var av enklare karaktär för att underlätta för 

respondenten att känna sig trygg och bekväm med situationen. Anledningen till att vi 

valt semistrukturerade intervjuer var att få ut så mycket underlag som möjligt ur 

intervjuerna, men ändå sådant underlag som berörde studiens inriktning. Genom att 

vi lät respondenten utforma sina svar fritt utifrån våra frågor, samt genom att ställa 

följdfrågor till respondenten kunde ytterligare material tillföras empirikapitlet som 

var av vikt för uppsatsen. Vid våra intervjuer har vi i möjligaste mån försökt följa 

Colin och Fishers (2010) rekommendationer. Exempelvis har vi ställt många 

följdfrågor för att få ut så mycket information som möjligt samt berättat hur lång tid 

intervjun beräknas att ta.                  
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Telefonintervjuer är lämpliga när respondenten har svårt att hitta lediga tider i sin 

kalender för intervjuer. De har även en fördel genom att vara tidseffektiva i 

förhållande till intervjuer där man befinner sig på samma plats som respondenten 

(Colin & Fisher 2010). Enligt Trost (2010) är en nackdel med telefonintervjuer att de 

inte alltid lämpar sig vid in- och djupgående frågor. Telefonintervjuer kan också 

påverka relationen mellan intervjuaren och respondenten jämfört med en personlig 

intervju, exempelvis genom att kontakten sker på ett annat avstånd och att 

respondentens rörelser och uttryck inte kan iakttas. Respondenten har dock fått välja 

både intervjutyp, tid och eventuell plats för intervjun eftersom vi ansåg att det 

gynnade samarbetet. Dessvärre kunde endast en av fem träffas på plats. Enligt Trost 

(2010) är platsintervjuer eller så kallade personliga intervjuer en relation mellan 

intervjuaren och respondenten och några åhörare ska inte finnas. En rekommendation 

är att respondenten ska känna sig trygg i miljön. För att uppfylla detta fick 

respondenten välja plats för intervjun. Intervjun med Askelyckan AB genomfördes 

på deras café på Grand Samarkand.  

 

2.4.3 Källkritik 

Teorikapitlet i denna uppsats baseras på litteratur samt vetenskapliga artiklar. 

Litteraturen har framförallt bestått av böcker som är eller har varit kurslitteratur inom 

Linnéuniversitetets utbildningar. Det vill säga, litteraturen har bedömts spegla den 

generella uppfattningen inom det akademiska rummet där forskningen inom 

företagsekonomi tar plats och kan därför sägas spegla den nu rådande sanningen. 

Vidare har inom vissa betydande avsnitt i teorikapitlet flera författares olika hållning 

sammanställts vilket ytterligare ökar teorikapitlets pålitlighet.  

 

De vetenskapliga artiklar som denna uppsats refererar till har publicerats i 

akademiska tidsskrifter och innehållet är därmed granskat av forskare inom samma 

område. Vi har vid studerandet av olika källor haft ett kritiskt förhållningssätt till det 

som framhålls inom litteratur och artiklar för att slutligen kunna stå bakom de teorier 

som presenteras i denna uppsats. Vid insamling och bearbetning av det teoretiska och 

empiriska materialet har vi aktivt försökt att ha ett objektivt förhållningssätt för att 

exempelvis våra, politiska och religiösa åsikter inte ska påverka uppsatsens 

genomförande och resultat.   

 



  

 

13 

Empirikapitlets innehåll grundar sig på de kvalitativa intervjuer som genomförts, en 

på plats hos respondenten och övriga via telefon. Intervjuerna har genomförts med 

hjälp av en intervjuguide där svaren gav information som inte fanns tillgänglig på 

annat sätt och som samtidigt bedömts inte utgöra någon skada för företaget vid 

publicering. Eftersom det är respondenternas upplevelser som redovisas i 

empirikapitlet så får vi utgå från att de är pålitliga och ärliga i sina svar. Ett sätt att 

kontrollera detta hade varit genom observation för att utreda svarens riktighet. Vi 

anser dock att det hade resulterat i ett alltför omfattande och tidskrävande arbetssätt 

för denna uppsats och vi menar att ytterliggare undersökningsmetoder inte skulle 

förändra forskningens resultat nämnvärt. Det bör också nämnas att ett problem med 

att observera processen är svårigheten att få tillträde till de rum där 

investeringsprocessen tar plats. 

 

I uppsatsen har vi utöver nämnda källor även använt oss av elektroniska källor och 

EU-dokument. Vi har i dessa fall varit kritiska mot varifrån källorna kommer samt 

när källan är skriven. Vår avsikt var att endast välja tillförlitliga källor för att 

undkomma felaktiga uppgifter i uppsatsen.  

 

2.5 Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2005) hänvisar till Lincoln och Guba’s forskning om två 

grundläggande kriterier vid bedömning av kvalitativa undersökningar för att bedöma 

kvaliteten av materialet. Dessa är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas in i 

fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och bekräfta (Bryman & Bell 2005). 

 

Tillförlitlighet innebär att beskrivningar av en social verklighet kan ses annorlunda 

beroende på vem som läser materialet. För att skapa tillförlitlighet är det därför 

fördelaktigt att säkerställa att forskningen gjorts i enlighet med de regelverk som 

finns samt att slutresultaten bekräftas genom att rapportera till personerna som är en 

del av den sociala verkligheten som studerats, så kallad respondentvalidering 

(Bryman & Bell 2005). Genom att respondenterna har haft möjlighet att läsa igenom 

och godkänna sammanställningen av det empiriska materialet har innehållet 

bekräftats och därmed ökat tillförlitligheten.  
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Enligt Bryman och Bell (2013) förklaras överförbarhet med vilken omfattning 

resultaten i rapporten håller i en annan kontext eller samma kontext fast vid ett 

senare tillfälle. Kvalitativa forskare uppmanas till att framställa uttömmande 

redogörelser med de detaljer som ingår, då det material som produceras ska ingå i 

något som kallas en databas som förser andra forskare med material. Databasen 

används senare för att bedöma överförbarheten till en annan miljö av de resultat man 

kommit fram till (Bryman & Bell 2013). Genom att tydligt och detaljerat beskriva 

vårt tillvägagånssätt har vi skapat förutsättningar för andra forskare att bedöma hur 

pass överförbar informationen är till andra miljöer. Vi har även bifogat vår 

intervjuguide så framtida forskare kan ta del av den.  

 

Pålitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att forskarna ska anta ett 

granskande synsätt, vilket innebär att alla forskningsprocessen ska bestå av 

fullständiga och tillgängliga redogörelser. Vidare nämner Bryman och Bell (2013) att 

kollegor kan granska forskningen och bedöma den därefter. Ett problem med denna 

teknik är att det är mycket krävande för kollegerna eftersom det är stora mängder text 

som ska granskas (Bryman & Bell 2013). När information har samlats in har vi alltid 

haft en kritisk ställning till det material som samlats in för att på så sätt öka 

pålitligheten. Vi har genom handledning och seminarium ökat studiens pålitlighet 

genom att kollegor kontinuerligt läst igenom vår uppsats och bidragit med kritik och 

omdömen för att förbättra den.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär möjlighet att styrka och bekräfta att 

forskarna inte medvetet låtit personliga värderingar påverka undersökningen och att 

man har förståelse för att det inte går att bibehålla fullständig objektivitet men att 

man säkerställer att man agerat i god tro. Under telefonintervjuerna och 

platsintervjun har vi försökt vara neutrala, dock är det möjligt att personliga åsikter 

och värderingar har haft en inverkan. Vi har under de semistrukturerade intervjuerna 

ställt så många öppna frågor vi kunnat och medvetet låtit respondenten styra samtalet 

för att undvika inblandning i intervjun och på så sätt påverka denna.  Vi har också 

spelat in intervjuerna och lyssnat igenom materialet flera gånger för att säkerställa att 

underlaget till empirin är korrekt.  
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Äkthet kan enligt Bryman och Bell (2013) delas upp i flera kategorier; exempelvis 

rättvis bild av olika uppfattningar och åsikter, den kan kopplas till 

respondentvalideringen genom att rapporterna bekräftas av deltagarna huruvida deras 

uppfattningar och åsikter är rätt framställda i rapporten. Katalytisk autenticitet är om 

studien underlättat för deltagarna att förändra sin situation. Ontologisk autencitet 

förklarar ifall undersökningen har hjälpt deltagarna att bättre förstå sin sociala 

situation. Pedagogisk autencitet förklarar ifall deltagarna har fått en bättre bild av hur 

andra deltagare i liknande miljö upplever saker. Taktisk autencitet förklarar om 

undersökningen bidragit med att deltagarna vidtagit de åtgärder som krävts på ett 

bättre sätt (Bryman & Bell 2005).  

 

Vid varje intervju med respondenterna har vi alltid berättat om oss själva och vilket 

syfte vi haft med uppsatsen. Vi har genom att skicka ut sammanställda versioner av 

intervjuerna uppfyllt kategorin rättvisande bild. Under intervjuerna hoppas vi även 

uppfyllt pedagogisk- och ontologisk autencitet genom att vi beskrivit praktiska 

exempel på hur andra företag gjort vid investeringar. På så sätt får respondenterna en 

bättre förståelse av hur andra småföretag agerar vid investeringar i verksamheten 

samt att de bättre förstår hur de själva har det i sin miljö. 

 

2.6 Metodkritik 

En forskningsstudie som bygger på en kvalitativ ansats kritiseras ofta enligt Bryman 

och Bell (2013) för att vara subjektiv. Med detta menar man att resultaten i en 

kvalitativ studie ofta bygger på forskarnas personliga uppfattningar. Eftersom 

forskare som använder en kvalitativ forskningsansats börjar med en relativt öppen 

frågeställning för att sedan precisera denna, får den som läser uppsatsen väldigt lite 

information om varför man landat i ett specifikt område eller tema. Vidare nämner 

Bryman och Bell (2013) att eftersom kvalitativa undersökningar är ostrukturerade 

och präglas av forskarens egna företagsamhet är det väldigt svårt att replikera 

undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2013) är även forskningsresultat svåra att 

generalisera till andra miljöer, detta då antalet respondenter oftast är få.  

 

Vi har genomgående under studiens gång undvikit att bli styrda av subjektiva 

bedömningar. I metodkapitlet har vi använt oss av flera källor i syfte att inte hamna 

på ett enskilt spår utan åstadkomma ett mer objektivt synsätt. Som nämnts tidigare 
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har vi använt oss av öppna frågor vid intervjuerna och låtit respondenterna utveckla 

sina svar och vi har försökt att flika in med personliga åsikter i så liten utsträckning 

som möjligt. Vi har även spelat in intervjuerna för att ha möjlighet att lyssna igenom 

svaren flera gånger och därmed undvika felaktigheter och missförstånd i vad 

respondenterna sagt. Eftersom vi utfört telefonintervjuer finns en viss risk att 

materialinsamlingen påverkats negativt, exempelvis på grund av att vi inte kunnat se 

respondentens mimik och kroppsspråk. Vidare utfördes en platsintervju på ett café i 

ett köpcentrum, i ett sådant fall kan omgivningen påverka koncentrationsförmågan. 

Ytterligare kritik mot forskningen rör det hermeneutiska synsättet om att forskarnas 

tolkning och förståelse av texter påverkar slutsatserna, det vill säga uppsatsen präglas 

av en viss subjektivitet (Bryman & Bell 2005). Då verkligheten anses vara i ständig 

förändring är det inte säkert att resultatet skulle bli identiskt om forskningen skulle 

göras om.  

 

2.7 Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar om övervägande om vad som är rätt och fel.  Ericsson
2
 menar 

att forskare bör överväga frågor som handlar om forskningsintresset, forskningens 

genomförande och forskningens resultat. Under studiens genomförande behöver 

forskaren kontinuerligt fundera över etiska frågeställningar. Dessa frågeställningar 

ska ses som en integrerad del av forskningsprocessen. Skada, bristande samtycke, 

inkräktande på privatlivet och falska förespeglingar är exempel på viktiga områden 

inom etiska frågeställningar (Bryman & Bell 2013). 

 

Forskningsintresse handlar om varför det är intressant att forska inom just detta ämne 

och vem som har intresse av forskningen. Etiska överväganden kring forskningens 

resultat är av stor betydelse. Hur kan resultaten användas och av vem? Även om 

forskningens syfte är av godhjärtad natur, men där resultaten kan användas eller 

implementeras i oetiska sammanhang, bör kanske forskningen ej bedrivas. Forskare 

ska vidta skälig försiktighetsåtgärd för att säkerställa att respondenterna inte skadas 

på grund av deras delaktighet i forskningen (Bryman & Bell 2013).   

                                                 
2
 Ericsson, Daniel; lektor vid institutionen för ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet. 2014. 

Forskningsetik, föreläsning 2014-03-14. 
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Vi har frågat samtliga respondenter om de eller företaget har önskemål om 

anonymitet eller konfidentialitet. Samtliga har godkänt den publicering av namn och 

företagsuppgifter som presenteras i denna uppsats. Vi har även varit öppna med vem 

som kommer få tillgång till informationen som respondenten lämnar. Informationen 

som samlats in ska enbart vara av forskningssyfte och detta har säkerställts av oss 

som forskare (Bryman & Bell 2013). Respondenterna har informerats om och 

godkänt inspelning av samtalen enligt samtyckeskravet (Bryman & Bell 2013). 

Under forskningsprocessen har vi som forskare inte heller gjort intrång i respondents 

privatliv. Respondenterna är även införstådda med studiens syfte. 
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3 Teori 

Detta kapitel kommer inledningsvis att beskriva intressentmodellen samt 

investeringsbeteenden hos individer. Vidare kommer tre olika modeller som 

beskriver investeringsprocessens olika steg att presenteras. Därefter följer en 

beskrivning av budget och informationsinsamling. Slutligen förklaras rationella 

investeringsbeslut samt kritik mot det rationella beslutsfattandet.  

 

 

3.1 Intressentmodellen 

Intressentmodellen beskriver de aktörer som påverkar och påverkas av företaget 

(Andersson 2001). Intressentmodellen beskrivs inledningsvis i teorikapitlet för att 

läsaren ska få en bättre förståelse om de aktörer som har en inverkan på 

investeringsprocessen.  

 

Freeman (1984:46) definierar intressenter som: 

 

“ Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of 

the organization’s objectives”  

 

Denna klassiska definition är också snarlik med Andersson (2001) som beskriver 

intressentmodellen genom ett synsätt där företag existerar i en miljösituation istället 

för att vara isolerade och självständiga. Ett företags intressenter består av samtliga 

människor och organisationer som påverkar och påverkas av företaget. Intressenterna 

ger bidrag till företagets verksamhet men kräver också ersättning i form av 

belöningar. Nedanstående figur visar en schematisk bild över intressentmodellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Intressentmodellen (Andersson 2001) 
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Andersson (2001) diskuterar  intressenter i den mening de påverkar företagens beslut 

och investeringsprocess. Ekonomiska intressenter såsom kreditgivare sägs ha en stor 

betydelse och företagens beslutsunderlag domineras ofta av finansiella konsekvenser, 

exempelvis bidrag till företag, samt belöning från företag i form av kapitalströmmar.  

 

Enligt Andersson (2001) utgörs produktintressenter av exempelvis leverantörer och 

kunder vilka påverkar främst det reala flödet. Företag vill försäkra att strömmen av 

varor och tjänster fungerar, till exempel att servicen är bra och att kvaliteten är 

godtagbar. Individintressenter utgörs av bland annat anställda vilka bidrar med arbete 

och engagemang. Anställda är mycket involverade i företaget i jämförelse med 

övriga intressenter och deras betydelse är omfattande och mångfacetterad. Slutligen 

utgörs de samhälliga intressenterna av exempelvis myndigheter och kommuner. 

Dessa skapar och kontrollerar ramarna för företagens agerande. I investerings-

processen är påverkan från olika intressenter varierande. Intressenternas koppling till 

företagens handlingar och beslut styrks också av Friedman och Miles (2009) som 

nämner att intressenter också fattar beslut och behöver därför inte endast utgöra 

själva omgivningen i en organisation. De påverkar utfallet och chefer i organisationer 

kan fatta beslut till följd av, och i väntan på, svar från specifika intressenter.  

 

Enligt Friedman och Miles (2009) är de mest vanliga intressentgrupperna; aktieägare, 

kunder, anställda, lokalsamhället samt leverantörer och distributörer. Friedman och 

Miles (2009) räknar dessutom upp ytterligare antal möjliga intressenter. Dessa är 

bland annat; konkurrenter, regeringar, myndigheter och andra makthavande, 

finansiärer i form av kreditgivare och långivare, media, allmänheten och framtida 

generationer.  

 

Kotler, Armstrong och Parment (2011) beskriver intressentmodellen istället ur ett 

marknadsföringperspektiv. Intressenter är uppdelade i två stora grupper; intressenter 

i företagets mikromiljön samt intressenter i företagets makromiljö. I mikromiljön 

borde företag bygga relationer med exempelvis leverantörer vilket beror på att de är 

en viktig länk för att företaget ska kunna skapa det slutliga kundvärdet. Kundvärde är 

en viktig del då nöjda kunder återkommer och sprider goda erfarenheter till andra via 

word-of-mouth. Några faktorer som påverkar värdet är pris samt produkt-

kvalifikationer. Intressenter i makromiljön formar möjligheter och hot för företaget. 
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Politiska och sociala krafter har en stor påverkan, exempelvis genom lagstiftningar 

som företaget måste anpassa sig till. Europeiska kommissionen har en stor roll i att 

etablera nya ramverk, exempelvis nya produktstandarder.  

 

3.2 Investeringsbeteenden hos individer 

Investeringsbeteenden hos individer har en betydelse för hur investeringsprocessen 

och investeringsbeslut genomförs. Avsikten med detta är att läsaren ska förstå de 

underliggande faktorer som kan påverka hur investeringsprocessen går till.  

 

Cunningham, Gerrard, Schoch och Hong (2002) beskriver att ett av de mest 

märkbara egenskaper hos entreprenörer (företagare) ligger i deras kognitivitet. 

Vetenskapligt vet vi att hjärnans två halvor styr olika aspekter av tankar och 

handlingar. Den vänstra halvan är dominerande för tal och språk medan högra halvan 

utmärker sig i visuella uppgifter.  

 

Cunningham m.fl. (2002) redogör att analytiska beslutsfattare, som tenderar vara mer 

rationella utmärker sig i planering och organisering och föredrar att arbeta mot 

tydliga mål. Personer som till sin åskådning lånar mycket idéer och tankar av andra 

sägs vara mer flyktiga och oberäkneliga som hoppar mellan olika metoder och 

använder ideér som de menar är intuitiva eller baserade på magkänsla. Genom 

genetik och miljön formas individens stil. Olika människor har alltså unika 

perspektiv vid beslutsfattande. Ett exempel som Cunningham m.fl. (2002) nämner är 

individer som valt att studera vidare efter gymnasiet. Deras kognitiva stil kommer att 

utvecklas genom att kurserna som de läser bygger på deras starka sidor. Detta 

förstärkningsmönster förbättrar styrkorna och kanske även tar bort de färdigheter 

som gör en individ mer osäker. Människor är dock i naturen ofta ovilliga att anpassa 

sitt beteende. Istället fortsätter de göra som de alltid har gjort. Reaktioner i förnekelse 

och ilska hindrar ofta individer att göra förändringar.  

 

Cunningham m.fl. (2002) anser att entreprenöriella företag borde försöka lära sig att 

leva med omvärlden och de förändringar som sker. På så sätt blir beslutsmodellen 

bättre än att företaget försöker göra omvärlden mer säker, kontrollerbar och 

förutsägbar. Detta styrks också av Ekanem och Smallbone (2007) som säger att det 

är nödvändigt att småföretag förstår den osäkra och riskfyllda verklighet i sin 
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verksamma miljö. Som en konsekvens menar Ekanem och Smallbone (2007) att 

beslutsfattandet och dess processer inte bör isoleras utan att det är väsentligt att 

samtidigt ha koll på den omkringliggande miljön  och de barriärer som kan tänkas 

påverka företagen. 

 

Ekanem och Smallbone (2007) har i en undersökning analyserat de faktorer som 

genomsyrat investeringsbesluten i småföretag inom tryck- och klädsektorn. Några 

vanliga beteenden som influerade besluten var; magkänsla, rådsökande hos 

leverantörer och maskinoperatörer samt banken. Dessutom var det vanligt att 

beslutfattarna pratade med andra människor inom samma bransch och med 

personalen i företaget. Exempelvis fann Ekanem och Smallbone (2007) att VD:n 

resonerade mycket med produktionsansvarig på företaget. Vidare nämns att 

beslutsprocesserna ofta var informella, till exempel genom att VD:n lärt sig mycket 

genom sina egna samt andras erfarenheter.  

 

Ekanem och Smallbones (2007) undersökning visade att leverantörer hade en stor 

inverkan på beslutsfattandet. I ett av företagen som undersöktes hade leverantören 

kontaktat företaget och kommit med ett erbjudande som sedan företaget tackat ja till. 

Detta är ett exempel på en situation där investeringbeslutet är en reaktion på tillfället 

och erbjudandet snarare än ett resultat av en planerad process. 

 

Undersökningen som Ekanem och Smallbones (2007) gjorde visade hur småföretags 

informationsinsamling i stort karaktäriserades av informella processer och rutiner 

som baserades på erfarenheter. Beslutsfattarna hittade vägar runt problemen snarare 

än att använda etablerade metoder och procedurer som beskrivs i de normativa 

teorierna. Enligt Ekanem och Smallbone (2007) karaktäriserades småföretagens mål 

mer av tillfredställande lösningar snarare än optimerande närmanden till problemen.  

 

Ekanem (2005) undersökte beslutsprocessen i  små tryck- och klädföretag. Ekanem 

(2005) fann att småföretagen i flera fall inte hade någon formell investerings-

bedömning. I praktiken var tillvägagångssättet informellt, exempelvis till uttryck i 

beslutsfattares upplevelser och erfarenheter. Ett exempel på detta var 

bedömningsmetoder som baserades på magkänsla. Ägarnas erfarenheter kunde till 

exempel vara hur förändringar i marknaden påverkar företaget.  
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3.3 Investeringsprocessen 

Enligt Löfsten (2002) är företagens avsikt med investeringar att tillföra mer värde till 

företaget. Vidare nämner Löftsten (2002) att i framtiden kommer tonvikten med all 

sannolikhet att ligga på investeringsprocessen ihop med företagets strategi då 

majoriteten av investeringar som utförs binder upp en stor del av företagets kapital. 

Därför bör ledningen inom företaget ha en bra överblick över investeringarna för att 

se till att de ligger i linje med den generella strategi som företaget vill följa. Detta är 

något även Andersson (2001) nämner då han pekar på att företag bör välja det 

alternativ som ger högst måluppfyllelse. Fastställandet av att en investering ska 

utföras är oftast hödjpunkten på en planeringsprocess som innehåller flera olika 

moment (Löfsten 2002). 

 

Investeringsprocessen har beskrivits och förklarats av många författare inom ämnet 

samhällsekonomi. Nedan kommer investeringsprocessen enligt Löfsten (2002), Yard 

(2001) samt Bhimani, Horngren, Datar och Foster (2008) presenteras. 

 

3.3.1 Investeringsprocessen enligt Löfsten  

Löfsten (2002) beskriver investeringsprocessen utifrån fem stycken faser. 

Investeringsprocessen börjar med en idéfas, den liknar väldigt mycket en 

undersökningsfas och redan i denna tidiga fas tas många beslut. Företaget måste här 

analysera tillgång och efterfrågan och de faktorer som berör den valda investeringen. 

Steg två är planeringsfasen, här analyseras alla potentiella alternativ noggrannare 

med hjälp av ekonomiska kalkyler och ett förslag läggs fram för styrelsen. Nästa steg 

är implementeringsfasen, vilket innefattar anskaffning, installation och start-up av 

investeringen. Steg fyra i processen är driftfasen där investeringen helt enkelt tas i 

drift och underhållsinsatser förmodligen förekommer. Avslutningsvis i 

investeringsprocessen nämner Löfsten (2002) avslutningsfasen vilket innebär att 

processen är avslutad genom att efter ett antal år så tas produktionsutrustningen ur 

drift och en ny investering görs.  

 

 
Figur 2: Investeringsprocessen enligt Löfsten  
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3.3.2 Investeringsprocessen enligt Yard  

Yard (2001) förklarar investeringsprocessen genom sju stycken steg, initiering, 

utveckling, förankring, framdrivning, beslut, genomförande och uppföljning. Fram 

till att ett beslut tas av den sittande ledningen inom företaget har processen pågått en 

längre tid och där har investeringen analyserats med hjälp av kalkyler. En investering 

som kalkylmässigt påvisar ett positivt resultat är per automatik inte en självklar 

investering. Det finns flera faktorer som påverkar om beslutsfattarna bör genomföra 

en investering. Dessa faktorer är enligt Yard (2001) investeringens storlek, frekvens 

samt hur väl genomförda kalkylerna var och vilka förutsättningar som fanns när de 

genomfördes.  

 

Yard (2001) beskriver att vid investeringar som är av mellanstorlek och där 

situationen är känd sen tidigare i företaget kommer kalkyler att bli betydelsefulla vid 

beslutsfattandet. Vid investeringar som är av större storlek och som har en avgörande 

betydelse för företagets framtid spelar kalkyler en mindre viktig roll. Istället lägger 

man stor vikt på att utföra en strategisk analys av beslutssituationen som man 

kompletterar med kalkyler, cash flow-analyser och känslighetsanalyser. Mellan 

stegen initiering och genomförande uppstår både kvalitativa och kvantitativa 

bedömningar av processen.  

 

Enligt Yard (2001) sker en utvärdering av investeringen med hänsyn till om den 

uppfyller de olika krav som ställts i kalkylerna, exempelvis kapitalvärde, 

återbetalningstid samt vilken betydelse den har ur ett strategiskt beslut. Även 

styrsystem har en inverkan på investeringsprocessen. Om ledning beslutar sig för att 

kräva återbetalning på investeringar inom maximalt tre år kommer ingen i 

verksamheten bemöda sig med att kolla på investeringar med en återbetalningstid 

som är längre. 

 
Figur 3: Investeringsprocessen enligt Yard 

 

3.3.3 Investeringsprocessen enligt Bhimani m.fl. 

Bhimani m.fl. (2008) redogör för investeringsprocessen i sex steg. Första steget i 

investeringsprocessen är att identifiera vilka typer av investeringar som är väsentlig 
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att genomföra med syfte att uppfylla företagets mål. Investeringsprocessen är tätt 

sammankopplad med företagets strategi. Steg två i processen är att granska diverse 

alternativ för investeringen och välja det alternativ som uppfyller företagets mål och 

strategier. Nästa steg i processen är informationsinsamlings steget vilket innebär att 

information samlas in om de olika alternativen, dvs investeringens inbetalningar och 

utbetalningar och dess alternativkostnad. Informationen som tas fram är främst 

finansiell, men även icke-finansiell information tas fram vid investerings-

bedömningen. Steg fyra i processen är att välja ut den investering som företaget vill 

satsa på och implementera den. Beslutet grundas på utifrån vilken investering som 

kan bidra med mest företagsnytta. Ledningen utvärderar investeringen återigen 

genom att kolla på den finansiella analysen av investeringen. Utöver den finansiella 

analysen kompletteras utvärderingen med en icke-finansiell analys och kvalitativa 

åtaganden. Nästa steg är att hitta finansiering för investeringen internt eller externt. 

Detta steg kan förege det tidigare steget då beslutsfattarna ibland måste identifiera 

hur investeringen ska finansieras innan beslutet om investeringen ska tas. 

Avslutningsvis ska investeringen implementeras och kontrolleras under och efter 

genomförandet för att se till att den håller sig inom budgeten. 

 
Figur 4: Investeringsprocessen enligt Bhimani m.fl. 

 

3.3.4 Författarnas sammanställda investeringsprocess 

Här presenteras författarnas utarbetade investeringsprocess som har influerats av de 

normativa teorier som finns beskrivna tidigare i uppsatsen. Utifrån de tre olika 

investeringsprocesserna kan vi se att det finns steg och moment som är lika, men att 

även att vissa skillnader förekommer. Nedan kommer vi med utgångspunkt i den 

normativa teorin framföra en sammanställd investeringsprocess för att på ett 

tydligare sätt belysa hur investeringsprocesser ser ut. De steg som infaller efter 

beslutssteget har tagits upp i modellen i något ljusare färg. 

 

Steg 1: Behovsidentifiering 

Yard (2001) inleder sin investeringsprocess med en initiering, Löfsten (2002) inleder 

med en idé och Bhimani m.fl. (2008) inleder med identifiering. Bhimani m.fl. (2008) 
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nämner i detta steg att det är viktigt att veta vilka typer av investeringar som är 

västentliga att genomföra med syfte att uppfylla företagets mål. 

 

Steg 2: Utforska alternativ 

Nästa steg i processen skiljer sig inte lika mycket åt bland dem tre författarna. 

Bhimani m.fl. (2008) nämner att man bör granska olika alternativ för investeringen. 

Löfsten (2002) nämner en planeringsfas där ett eller flera alternativ undersöks 

noggrannare vilket är snarlikt med det Bhimani m.fl. (2008) tar upp. Yard (2001) 

skriver att investeringen utvecklas i samma steg.  

 

Steg 3: Informationsinsamling 

I nästa steg nämner Yard (2001) en slags förankring av investeringen. Bhimani m.fl. 

(2008) nämner informationsinsamling som ett steg, detta steg tar Löfsten (2002) 

också upp fast då under implementerings steget. Yard (2001) tar inte upp ett steg där 

informationsinsamling ingår.  

 

Steg 4: Beslut 

Nästa steg i investeringsprocessen förklarar Yard (2001) med ett beslutssteg och 

Bhimani m.fl. (2008) förklarar detta steg som ett val av investeringssteg. I Yards 

(2001) fall är det ett slutgiltigt beslut som ska tas, i Bhimani m.fl. (2008) fall är det 

ett val som ska göras och det val görs utefter vilket alternativ som har mest 

företagsnytta och där utgifterna är mindre än intäkterna. Detta steg tar inte Löfsten 

(2002) upp, utan han nämner drift som ett steg istället.  

 

Steg 5: Finansiering 

Bhimani m.fl. (2008) är de enda som tar upp hur investeringen ska finansieras, om 

det ska ske internt eller externt och han nämner att detta steg kan föregå steget innan. 

 

Steg 6: Genomförande och uppföljning 

Steget drift som Löfsten (2002) nämner kan kopplas tillsammans med Yards (2001) 

genomförande och Bhimani m.fl. (2008) implementeringssteg, där investeringen sätts 

i verk. De tre olika modellernas författare nämner uppföljning eller avslutning som 

ett sist steg av investeringsprocessen. Detta steg bygger på att man utvärderar hur 

investeringsprocessen utfördes och hur resultatet blev av den valda investeringen 
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(Löfsten 2002, Yard 2001 & Bhimani m.fl. 2008). Gemensamt för alla modeller är 

att avslutningssteget innefattar en slags genomförande och uppföljning av 

investeringen, och att vissa krav ska uppfyllas för att genomföras Yard (2001), 

Löfsten (2002) och Bhimani m.fl. (2008).  

 

Nedan presenteras en sammanfattad figur av investeringsprocessen.  

 
Figur 5: Investeringsprocessen enligt författarna 

 

3.4 Budget 

 
Figur 6: Investeringsprocessen med avseende på budget 

 

Budget kan kopplas till de tre steg som lyfts fram i ovanstående figur.  

 

En budget kan enligt Andersson (2013) beskrivas med fem egenskaper:  

 

 bygger på framtidsbedömningar 

 är ett styrinstrument 

 innefattar framtida åtgärder 

 är sammankopplad med en ansvarig chef 

 uttrycks i ekonomiska termer 

 

Enligt Andersson (2013) måste ett företag i förväg veta vilka produkter som ska 

säljas, vilken personal som behövs och vilka investeringar som kommer att krävas. 

Företag måste planlägga sin framtida verksamhet med hjälp av budgeter vilket har en 

koppling till det första steget i investeringsprocessen. Eftersom budgeter bygger på 

framtiden och då framtiden är osäker måste dem osäkra förutsättningarna tas hänsyn 

till i budgetarbetet (Andersson 2013). Även Ax, Johansson och Kullvén (2009) 

nämner att budgeter bygger på framtida bedömningar och hur faktorer kommer att 

utvecklas i framtiden. 
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En budget är ett ekonomiskt styrinstrument enligt Andersson (2013). Med hjälp av 

ett styrinstrument kan företaget lättare uppnå de mål dem eftersträvar. Det är med 

hjälp av budgeter företagsledningen vill påverka och styra verksamheten på ett väl 

fungerande sätt (Andersson 2013). 

 

För att mål som man strävat efter ska uppnås bör företag enligt Andersson (2013) 

vidta åtgärder eller handlingar. De åtgärder företag tvingas göra kan variera mellan 

att vara detaljerade och specifika för en enhet eller övergripande och generella, 

exempelvis då en standard ska anges (Andersson 2013). 

 

Enligt Andersson (2013) har människor inverkan på det ekonomiska utfall som 

företaget presterar. En ansvarig chef måste se till att en planerad åtgärd eller handling 

blir utförd. Oftast så etableras en budget för en specifik enhet inom ett företag. För 

att budgeten ska vara ett styrmedel för företaget att uppnå sina mål krävs det att en 

individ med befogenhet vidtar åtgärder som influerar verksamheten, exempelvis 

genom att fatta beslut (Andersson 2013).  

 

Enligt Andersson (2013) är en budget ett ekonomiskt styrinstrument som åskådliggör 

en strategi i en viss miljö. Strategi har ett starkt band till verksamhetsstyrning, med 

en budget tydliggör man verksamhetens strategi och situationsanpassar den. Vidare 

kan en budget enligt Andersson (2013) skapa en sammankoppling mellan strategi 

och aktiviteter, fördelning av uppgifter och ansvar är också en fördel med 

budgetering. Budgeteringen är också viktig att ha till hands vid finansieringen 

(Startaeget.ax). 

 

En trend är enligt Andersson (2013) att företag går ifrån detaljerade och 

formaliserade budgeter. Istället görs budgeterna enklare och mer öppna för 

förändring. Vidare nämner Andersson (2013) att tillverkande företag lägger större 

vikt vid utarbetning av budgeter än exempelvis tjänsteverksamheter. Detta är 

förståligt då tillverkande företag i större utsträckning investerar i dyra maskiner och 

inventarier. Andersson (2013) menar också att budgeter i småföretag inte har en lika 

framträdande roll jämfört med större företag. Detta då småföretag har det lättare när 

att kommunicera mellan de olika avdelningarna vilket bidrar med färre 

samordningsproblem inom verksamheten.  
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3.5 Informationsinsamling 

Romney och Steinbart (2012) beskriver att alla företag behöver information för att 

fatta effektiva beslut, vilket ingår i de steg som lyfts fram i nedanstående figur. 

 
Figur 7: Investeringsprocessen med avseende på informationsinsamling 

 

Vidare säger Romney och Steinbart (2012) att alla företag har affärsprocesser som 

företagarna kontinuerligt bedriver, där en affärsprocess beskrivs som ett set av 

relaterade, koordinerade och strukturerade aktiviteter som utförs av en person, en 

dator eller en maskin som hjälper företag att åstadkomma specifika organisationsmål. 

För att lyckas med detta måste företagen skapa en förståelse hur de ska samla in och 

behandla information i syfte att fatta effektiva beslut. Romney och Steinbart (2012) 

nämner att affärsprocesserna exempelvis kan involvera köp av investeringar. I sådana 

fall kan viktiga beslut röra vilken maskin/modell som ska köpas in, hur mycket en 

viss maskin får kosta samt vilken leverantör företaget väljer. Med andra ord utforskas 

olika alternativ. I detta exempel rekommenderar Romney och Steinbart (2012) att 

företaget samlar in information genom marknadsanalyser och undersöker 

leverantörers rykten.  

 

Ekanem (2005) kom fram till att information samlades in från flertalet olika källor, 

exempelvis genom leverantörer och bransch- och facktidningar. Ekanem (2005) 

nämner att det var vanligt att företagen gick på demostrationer hos leverantörerna 

och diskuterade olika investeringsalternativ. 

 

3.6 Investeringsbeslut 

Enligt Anderssons (2001) definition av investeringsbeslut påverkas varje steg i 

investeringsmodellen förutom genomförande och uppföljning. 

 

Figur 8: Investeringsprocessen med avseende på investeringsbeslut 
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3.6.1 Rationella investeringsbeslut 

Andersson (2001) beskriver rationella beslutsfattare som optimala, det vill säga 

beslutsfattare väljer det bästa möjliga alternativet vid ett beslut. En sådan 

beslutsfattare anses gå igenom en beslutsprocess innan beslutet fattas. Andersson 

(2001) räknar upp följande steg i beslutsprocessen. 

 

1. Definiera problemet och klargör målsättningen 

2. Identifiera alla tänkbara handlingsalternativ 

3. Fastställ konsekvenserna av dessa handlingsalternativ 

4. Värdera konsekvenserna relativt målsättningen 

5. Välj det alternativ som ger högst måluppfyllelse  

 

3.6.2 Kritik mot rationella beslutsfattanden och beslutsprocessen 

I praktiken anses beslutsfattandet sällan eller aldrig gå till på ett helt rationellt sätt, 

detta på grund av att det nästintill är omöjligt att vara helt rationell. En mer 

verklighetstrogen syn är en begränsad rationalitet vilket innebär att beslutsfattaren 

endast inspekterar och värderar ett begränsat antal alternativ innan en 

tillfredställande lösning väljs (Andersson 2001). 

 

Investeringsbeslut har tidigare beskrivits med utgångspunkt att beslutsfattare är 

rationella. 1972 presenterades en ny modell, den så kallade soptunnemodellen, (A 

Garbage Can Model of Organizational Choice) av Cohen, March och Olsen. Dessa 

framhävde i sin rapport andra faktorer som hade inflytande på beslutsfattandet.  

 

Figur 9: Soptunnemodellen (Cohen, March, Olsen 1972) 

Cohen, March och Olsen (1972) beskriver en alternativ syn i att förstå 

beslutsprocesser inom en organisation likt en soptunna (garbage can). Några av de 
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alternativa delar i beslutsfattandet är istället tillfälligheter, imitation, magkänsla med 

mera. Modellen fungerar under alla olika organisationsstrukturer och antas tilldela 

problem och ställa beslutsfattare i valsituationer. I modellen antas ett beslut vara ett 

resultat eller tolkning av flera relativt oberoende strömmar inom en organisation. 

Cohen, March och Olsen (1972)  uppmärksammar sambanden mellan fyra sådana 

strömmar; problem, lösningar, deltagare och beslutstillfällen. Dessa fyra begrepp 

dumpas och blandas i soptunnan vilket i ett gemensamt sammanhang skapar ett 

slumpmässig resultat. Genom att de kommer i kontakt med varandra kan en lösning 

förslås till ett specifikt problem. Deltagarna påverkar situationen genom att 

exempelvis godkänna lösningarna vid ett beslutstillfälle. Däremot inte sagt att varje 

problem är möjligt att lösas. Eftersom slumpmässighet spelar en stor roll kan 

besluten sägas vara ett resultat av att ett slumpmässigt urval människor vid en 

slumpmässig tid kopplar lösningar till vissa problem.  

 

Besluten fattas enligt Cohen, March och Olsen (1972) på tre olika sätt. Genom 

upplösning, genom tillsyn och genom flykt. Genom upplösning handlar om att vissa 

problem löser sig med tiden förutsatt att man arbetat på dem. Tiden kan variera 

beroende på hur många problem det finns och vidden av dessa.  Detta är välkända 

händelser som är implicita i de flesta diskussioner av beslut inom organisationer. 

Genom tillsyn sker exempelvis om ett val aktiveras när problem är knutna till andra 

val. Om det dessutom finns energi tillgänglig för att göra nya val snabbt, kommer det 

att ske utan uppmärksamhet till existerande problem och med minsta möjliga tid och 

kraft. Genom flykt handlar om att besluten i vissa fall är associerade med problem 

(utan framgång) tills ett mer attraktivt beslut för problemen dyker upp. Problemen 

sägs lämna beslutet och därmed är det nu möjligt att ta beslutet. Besluten löser inga 

problem, problemen har istället fäst sig själva till ett nytt beslut. 
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4 Empiri 

I detta kapitel redovisas i skriftlig form den information som framkom vid 

intervjuerna. Inledningsvis kommer företaget samt respondenten att kortfattat 

presenteras, sedan följer en sammanfattning av intervjun som delats in i två 

underrubriker för att tydliggöra för läsaren. Varje företag presenteras var för sig.  

 

 

 

4.1 Alvestaglass AB, Richard Hertvig 

 

4.1.1 Övergripande om Alvestaglass 

Historiskt har Alvestaglass AB varit verksamt som ett litet, lokalt företag i den 

småländska orten Alvesta. När företaget gick i konkurs köpte Richard Hertvig och en 

kompanjon upp konkursboet, innehållande bland annat varumärket samt maskiner för 

glasstillverkning. Sedan dess har Alvestaglass AB vuxit lavinartat (Alvestaglass.se). 

I början var produktionen mer eller mindre tillverkad för hand men genom åren har 

verksamheten successivt utvecklats och expanderats till att vara mer inriktad mot 

maskinell produktion. 

 

Alvestaglass AB hade 2013 en omsättning på 33 miljoner. Företaget har 15 anställda 

och en rikstäckande egen distribution till omkring 1000 livsmedelsbutiker. 

Alvestaglass AB har mellan två och tre procent av marknaden och ser sig själva som 

ett expansivt företag redo att ta nya marknadsandelar. 

 

Richard Hertvig, 29 år, är VD för Alvestaglass AB och har varit med sedan starten 

för sex år sedan. Hertvig har läst tre år på en ekonomutbildning på Handels i 

Stockholm men har inte slutfört denna. Hertvig ansvarar för försäljning, distribution 

och lagerhållning och en produktionschef ansvarar för tillverkningen.  Dessa två 

delar i företaget ansvarar för samtliga led i kedjan, från tillverkning till leverans hos 

kund. 

 

4.1.2 Investeringsprocessen i Alvestaglass AB 

Alvestaglass AB har ingen typisk investeringsprocess som används vid investeringar. 

Det som styr initieringen av en investering är vanligtvis en begränsning i kapaciteten, 

(flaskhalsar) i alla led. Även samarbeten med nya kunder skapar ett behov att 
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investera i verksamheten för att tillmötesgå det ökade kapacitetsbehovet i leden. 

Initiativet till investeringar tas antingen av Hertvig eller produktionschefen. Budget 

med avseende på framtida försäljningsvolymer ligger till grund när Hertvig 

identifierar investeringsbehov i Alvestaglass AB. Alvestaglass ABs ambition är att 

expandera och ta fler marknadsandelar. För att åstadkomma detta sätts budget upp 

för kommande års försäljning vilket innebär att företaget måste expandera för att 

uppnå budgeterat resultat.  Budget används som en metod för att besluta om 

investeringar behöver genomföras eller inte. Någon traditionell utpräglad 

kalkylmetod, till exempel payback, nuvärdemetod  etcetera används inte. Istället har 

budgeterad försäljning en central roll genom att kapaciteten anpassas till att uppnå 

budgeterade mål. 

 

När ett behov identifierats investerar företaget i större maskiner som klarar en större 

kapacitet än vad det ursprungliga behovet uttryckte. På så sätt infrias företagets 

strategi att ständigt ta nya marknadsandelar och dessutom vara förberedda för nya 

ordrar.Trots att konsumtionen av glass  per capita har sjunkit under de senaste åren, 

menar Hertvig att man har tre procent av marknaden och därmed 97 procent 

marknadsandelar att ta.  

 

När Alvestaglass AB identifierat ett behov, utforskas olika investeringsalternativ. 

Enligt Hertvig arbetar Alvestaglass AB upp kontakter och relationer som fungerat 

bra och fortsätter sedan att arbeta med dem, gärna stora aktörer som utlovar garantier 

och kan komma direkt om det uppstår problem med en viss maskin.  Vidare uttrycker 

Hertvig att relationen med tillverkaren är lika viktigt som med relationen till 

kunderna.   

 

När företaget gjort uppföljning på investeringar har de kollat att maskinen fungerat 

och att kapaciteten varit som den ska, annars har leverantörerna kontaktats för att 

lösa problemen. Detta har sedan haft betydelse för framtida investeringar. Under 

investeringsprocessen samlas information in  löpande, både icke-finansiell och 

finansiell information om en viss investering, exempelvis gällande investeringens 

kapacitet. Icke-finansiell information är exempelvis att ta reda på investeringens 

kvalitet.  
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Hertvig fattar de slutgiltiga besluten officielt men lyssnar på åsikter från 

produktionsansvarig för Alvestaglass AB.  Investeringar finansieras beroende på 

likviditeten, och ambitionen är att visa långivarna att Alvestaglass tror på sina 

investeringar och därmed är villiga att ta en del av risken genom att stå för runt 10% 

av investeringsbeloppet. Alvestaglass AB försöker genom diskussion och 

budgetunderlag visar sin betalningsförmåga gentemot banken. Däremot har banken 

den slutgiltiga bedömningen om investeringslånet beviljas och på så sätt har de en 

central roll menar Hertvig. 

 

Investeringsprocessen tidsmässigt för den senaste investeringen låg på runt 3 

månader från behov till beslut om investeringen. Vidare anser Hertvig att 

investeringsprocessen i nuläget är hanterbar men nämner att i framtiden när 

investeringarna blir större och i takt med att företaget växer kommer Alvestaglass 

AB kanske att anlita extern hjälp.  

 
Figur 10: Investeringsprocessen i Alvestaglass AB 

 

4.1.3 Faktorer som påverkar investeringsbeslutet i Alvestaglass AB 

I nuläget är viktiga faktorer vid investeringsbeslut i  Alvestaglass AB, framtida 

försäljning, det vill säga budget. Även magkänsla har influerat beslutet i viss mån. 

Budget används i syfte att identifiera om det finns ett behov att investera i 

verksamheten. När företaget undersöker leverantörer och olika investeringar tar 

Hertvig hänsyn till flera faktorer, bland annat tillverkare, pris och kapacitet. Gällande 

tillverkarna anser Hertvig att deras kvalitet, pålitlighet (att leverantörerna håller den 

kapacitet de lovar) och service spelar en stor roll, samt rykten om tillverkaren. När 

Alvestaglass AB varit  nöjda med specifika leverantörer har detta ur ett 

framtidsperspektiv också varit en viktig faktor i val av tillverkare/leverantör.  Ett 

exempel på ett problem gällande en investering var en maskin som endast uppgick 

till 85 % av den utlovade kapaciteten från leverantören. Detta är ett exempel på när 

leverantören inte varit pålitlig.  

 

Gällande interna faktorer som påverkar nämner Hertvig att han resonerar olika beslut 

med produktionsansvarig vilket kan påverka Hertvig’s ageranden.  Externa aktörer 
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som påverkar processen är framförallt banken eftersom banken sätter gränsen på det 

lånade kapitalet. På så sätt är banken en faktor som påverkar om investeringsbeslutet 

kan genomföras eller inte. Kunder i sig påverkar inte beslutet, däremot har 

marknaden en avgörande roll om det finns behov för att utvidga verksamheten.  

 

Bland omvärldsfaktorerna har valutan och lagstiftningen en påverkan på 

investeringsbeslutet  Eftersom investeringar köps in från Italien eller England har 

valutakursen en kritisk betydelse. Vissa investeringar har skjutits på framtiden på 

grund av en svag krona. Lagstiftningen  påverkar i viss grad investeringsbeslutet, 

som exempel nämner Hertvig att det finns vissa krav på gränsvärden från miljö och 

hälsa som inte får överstigas, till exempel fetthalten i spillvattnet. Inom lagstiftningar 

har Miljö & Hälsa en betydande roll inom livsmedelsframställningsbranschen 

(Växjö.se). När Miljö & Hälsa gjorde mätningar låg fetthalten precis under 

gränsvärdet. Om värdet hade varit över gränsvärdet hade Alvestaglass AB varit 

tvungna att anskaffa en fettavskiljare för cirka 200 000kr. Hertvig nämner ytterligare 

exempel på hur lagstiftningen påverkat Alvestaglass AB. Genom nya 

märkningsregler som beslutats av  EU måste alla förpackningar innehålla 

näringsvärden, vilket påverkar genom att det tvingar Alvestaglass AB att införskaffa 

nya lock och texter på förpackningarna. 

 

4.2 Askelyckan AB, Martina Claesson 

 

4.2.1 Övergripande om Askelyckan 

Askelyckan AB är ett konditori i Växjö med anor sedan 1956. Företaget har gått i 

generationer och idag driver syskonen Martina Claesson och Staffan Petersson 

verksamheten (Askelyckan.se).  

 

Askelyckan AB hade 2013 en omsättning på 13 miljonor kronor. Företaget har runt 

17 till 18 hel- och deltidsanställda samt ett antal timvikarier som sätts in i vid behov. 

Antalet anställda på månadernas lönelistor är därför runt 25 stycken.  

 

Martina Claesson, 45 år är delägare tillsammans med hennes bror i Askelyckan AB 

och har haft kopplingar till företaget sedan 13års-åldern. Delägarna är de som driver 

företaget och Claesson kan inofficielllt betraktas som företagets VD. Claesson har 
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läst distribution och kontor och efter avslutade studier började hon arbeta på 

Askelyckan AB. Claesson har olika funktioner i företaget, till exempel att sköta 

kontor, butiker och personalen.  

 

4.2.2 Investeringsprocessen i Askelyckan AB 

Claesson säger att företaget inte har någon typisk investeringsprocess. Den senaste 

investeringen som Askelyckan AB genomfört, var öppna en ny butik i Grand 

Samarkand i Växjö, oktober 2010. Det finns inga ytterliggare expansionsplaner i 

nuläget utan Claesson anser att kontrollen över två ställen är tillräcklig. Anledningen 

till den genomförda investeringen var tillfället, snarare än tankar om att “nu ska vi 

investera”. Askelyckan AB bageris lokaler i Växjö centrum var stora till ytan jämfört 

med andra konkurrenter i Växjö. Claesson berättar att hon började spåna om hur 

försäljningen kunde ökas eftersom Askelyckan AB hade produktionskapacitet som 

inte utnyttjades till fullo. Ideér ventilerades vilken nisch företaget skulle inrikta sig 

mot. Askelyckan AB visste om att nya Grand Samarkand planerades men hade ingen 

tanke på att etablera sig där. Det var först när Newsec Asset Management AB som 

driver Grand Samarkand kontaktade Askelyckan AB och frågade om de var 

intresserade som tillfället och den verkliga funderingsprocessen uppkom. Askelyckan 

AB var på så sätt inte aktiva utan det var mer en tillfällighet. I grova drag fick 

Askelyckan AB en förfrågan, vilken funderades på och resonerades innan beslutets 

togs att öppna en butik i Grand Samarkand.  

 

Enligt Claesson fanns en dialog mellan Askelyckan AB och Newsec Asset 

Management AB gällande exempelvis hyra. Hyran förhandlades med hjälp av 

Askelyckan ABs revisor till en billigare hyra tills allt blev färdigt och Grand 

Samarkand kunde öppna. Claesson ansåg att det var ett bra tillfälle att etablera sig på, 

det fanns många positiva rykten om Grand Samarkand och hur det skulle påverka 

Växjö. A6 i Jönköping var ett tidigare resultat av hur ett nytt köpcentrum påverkade 

Jönköping vilket Claesson diskuterade med en kontakt inom branschen som överlag 

var positiv. Efter detta började man också diskutera den eventuella etableringen på 

Grand Samarkand i Växjö med de anställda i företaget och hur köpcentrumet skulle 

påverka staden.   
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Claesson är osäker om vilka kalkylmetoder som använts i investeringsprocessen. 

Revisorn har dock haft en stor roll inom den finansiella biten, exempelvis hur stora 

lån som behövdes och vad möblerna skulle kosta. Gällande möbler är dock 

Askelyckan AB i mycket bundna av Grand Samarkands riktlinjer och det var deras 

arkitekter som kom med förslag. Revisorn visade också hur stor försäljning som 

krävdes per dag och hur mycket det, totalt sätt skulle kosta att göra investeringen och 

driva butiken. Utöver det ekonomiska är dock revisorn inte särskilt insatt. 

Informationsinsamlingen präglades främst av finansiell information. Budgeterade 

försäljning visade att investeringen skulle vara lönsam. 

 

I investeringprocessen var båda delägarna, revisorn och banken involverade. 

Askelyckan AB har en sorts bankkontakt som varit med länge i företaget och som 

hjälp till i mycket. Det slutgiltiga beslutet om investeringen togs av delägarna och 

investeringen finansierades genom eget kapital och lån. Någon uppföljning eller 

dokumentation under investeringsprocessen gjorde inte. Enligt Claesson finns inga 

möten i Askelyckan ABs värld. En anledning är att det inte finns någon tid. 

Resultatet av investeringen är de nöjda med. Investeringsprocessen från erbjudandet 

tills beslut tog omkring nio månader. 

 

 
Figur 11: Investeringsprocessen i Askelyckan AB 

 

4.2.3 Faktorer som påverkar investeringsbeslutet i Askelyckan AB 

Claesson nämner att de främsta faktorerna till investeringen var överkapaciteten i det 

andra bageriet samt att tillfället var bra. Eftersom att båda delägarna är med i 

produktionen fanns heller ingen tid att aktivt leta efter nya möjligheter. Vid tillfället 

hade Askelyckan AB  fördelar i att företaget inte behövde investera i särskilt mycket 

utrustning eller personal vilket medförde att företaget kunde undkomma kostnader. 

Detta var en viktig faktor vid investeringsbeslutet. När Claesson samlade in 

information från bland annat kontakten i Jönköping fick hon främst positiva 

reflektioner. Även detta har till viss del påverkat beslutet. Finansiella kalkylmetoder 

hade inte så stort utrymme mer än att försäljningen visade att kostnaderna skulle 

täckas, det vill säga den budgeterade försäljningen.  

 

ERBJUDANDE INFORMATIONSINSAMLING UTVÄRDERING BESLUT 
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Tidigare investeringar i form av köksutrustning som Askelyckan AB köpt in genom 

åren har valts baserat på flera faktorer, både magkänsla samt nöjdhet över tidigare 

leverantörer, De senaste inköpen som gjorde i samband med den nya butiken gjordes 

med en leverantör som de haft tidigare och varit nöjda med. Claesson tror att 

leverantörens geografiska position har en stor betydelse, genom att välja lokala 

alternativ är det enkelt att få hjälp och service vid behov ur ett logisktiskt perspektiv. 

Liksaså välkända leverantörer och dess storlek har en viss betydelse.  

 

Inga interna aktörer påverkade investeringsbeslutet utöver delägarna. Enligt Claesson 

hade kunder kunnat haft en påverkan om de märkbart var negativa till investeringen, 

men även kunderna verkade positiva till den nya butiken. Externa aktörer som 

påverkade investeringsbeslutet och investeringsprocessen var långivare i form av 

banken. 

 

Omvärldsfaktorer som påverkade var lagstiftningar. Företagets finansiella ställning 

hade en betydelse snarare än konjukturen i samhället. Askelyckan AB hade haft en 

väldigt bra period efter finanskrisen vilket gav positiva signaler för en investering. 

Inom lagstiftningar har Miljö & Hälsa en betydande roll inom livsmedelskontroll 

(Växjö.se). Enligt Claesson måste Askelyckan AB följa vissa regler och Miljö & 

Hälsa inspekterade Askelyckan ABs lokaler. Askelyckan AB blev godkända men 

företag kan bli tvungna att ändra eventuella saker i verksamheten om de inte blir 

godkända. Claesson nämner som exempel att bageriet måste ha en viss konstruktion.  

 

Claesson nöjd med investeringsbeslutet och investeringsprocessen men kan inte 

tänka sig att investera mer. Detta beror på att hon inte är den personen, Claesson vill 

ha kontroll över hela företaget och inte behöva delegera ut arbetsuppgifter. Claesson 

tror att känslan försvinner om företaget blir för stort. Claesson anser att de personliga 

relationerna i verksamheten är en viktig del. Slutligen tillägger Claesson att hon dock 

inte trodde hon skulle vara så bunden av andra. Hon nämner bland annat öppetiderna 

i Grand Samarkand som styrs av de som driver köpcentrumet samt hur skyltar och 

dylikt för var placerade.  
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4.3 Kallskänks gourmé AB, Stefan Sjöqvist 

 

4.3.1 Övergripande om Kallskänks gourmé AB 

Kallskänks gourmé AB är ett företag i Växjö som tillverkar kallskänksprodukter, till 

exempel fyllda baguetter, sallader och plankor. Företaget startades 1999 och säljer 

sina produkter till dagligvarubutiker i södra Sverige (kallskanksgourme.se). 

Kallskänks gourmé AB hade 2013 en omsättning på 24 miljoner kronor och antalet 

heltidsanställda var 18 stycken.  

 

Stefan Sjöqvist är VD för Kallskänks gourmé AB och tog över företaget 1 januari 

2011 tillsammans med frun Marita. Arbetsuppgifterna är fördelade och Sjöqvist har 

bland annat personalansvar och besöker kunder. Sjöqvist avslutade sina studier efter 

gymnasiet och har arbetat inom industrin nästan hela sitt liv. Karriärbytet innebar en 

ny bransch för Sjöqvist. 

 

4.3.2 Investeringsprocessen i Kallskänks gourmé AB 

Kallskänks gourmé AB har ingen typisk investeringsprocess, Sjöqvist nämner att 

diskussioner internt kring investeringar främst sker genom informella samtal. Förra 

året genomförde företaget en investering om en större restaurangdiskmaskin vars 

funktion är att diska backar maskinellt. Innan investeringen, diskades plastbackarna 

för hand vilket tog längre tid. Produktionen i företaget är i övrigt helt manuell, 

löpande band eller fyllningsmaskiner förekommer inte, vilket beror på i att företaget i 

nuläget inte producerar så stora volymer.  

 

Diskmaskinen undersöktes innan något beslut togs. Information samlades in genom 

kontakt med de som utfört servicen på maskinen. Informationen visade att 

diskmaskinen var bra och ett beslut att köpa in maskinen togs.   

 

Enligt Sjöqvist användes inga kalkylmetoder, istället gjordes enklare 

huvudräkningar. Sjöqvist nämner att företaget skulle spara en timme per dag vilket 

genererar stora kostnadsbesparingar samt att backarna skulle bli renare. Insamling av 

information under investeringsprocessen gjordes initialt med ett företag som säljer 

maskiner i Växjö gällande vilka olika maskiner som fanns, vad det skulle kosta att 
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köpa in en ny med mera. Sjöqvist säger att han inte var särskilt aktiv men att han 

bland annat gjorde sökningar på Blocket.se, dock utan resultat.  

 

Sjöqvist, hans fru och en kompanjon som har 20 procent av aktierna i företaget var 

involverade i investeringsprocessen. Kompanjonen är ganska passiv i företaget men 

är en finansiär. Diskmaskinen köptes in med enbart eget kapital eftersom maskinen 

var billig. Då investeringen finansierades med eget kapital behövde Kallskänks 

gourmé AB inte ansöka om nya banklån. Om företaget skulle ha bestämt sig att 

investera i en ny maskin hade det däremot krävts banklån.  

 

Någon uppföljning genomfördes inte och Sjöqvist anser att företaget hade tillräckligt 

mycket information under investeringsprocessen. Investeringsprocessens tid mellan 

att behovet uppstod till det slutgiltiga beslutet tog närmare ett år. Sjöqvist säger att 

man började diskutera nackdelarna med hur hanteringen av disken genomfördes och 

att det därför fanns ett behov. Därefter samlades information in.  

 

Sjöqvist säger att det inte förekom några problem under investeringsprocessen och 

att han är nöjd med investeringen. I övrigt tillägger han att om företaget hade 

befunnit sig i en annan situation och investeringarna uppgått till några miljoner 

kronor hade företaget tagit hjälp utifrån.  

Figur 12: Investeringsprocessen i Kallskänks gourmé AB 

 

4.3.3 Faktorer som påverkar investeringsbeslutet i Kallskänks gourmé AB 

Initativet till investeringen togs av Sjöqvist och den främsta anledningen var att 

personalen fick lägga för mycket tid på en hantering som inte var bra, det vill säga en 

tidsaspekt. Genom investeringen var ambitionen att spara tid samt att plastbackarna 

skulle bli renare. Det vill säga, bidragande faktorer till beslutet att investera var 

tidsbesparing och kvalitetsökning. Enligt Sjöqvist var de viktigaste faktorerna vid 

investerings-beslutet i första hand pris och i andra hand kvalitén på maskinen. 

Tillfället hade även en betydelse eftersom företaget kunde få tag i en begagnad 
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diskmaskin, vilket påverkade bland annat priset. Leverantören hjälpte till att 

installera maskinen.  

 

Personalen tillfrågades om de hade några specifika önskemål eller invändningar 

kring investeringen. Sjöqvist menar även på att beslutsfattarna skulle vara mycket 

mer insatta om investeringen varit betydligt dyrare. Vidare förklarar Sjöqvist att 

tidsbrist är en faktor som påverkar den långa tiden mellan behov och beslut. Det vill 

säga, då Sjöqvist även ansvarar för den dagliga driften så är det svårt att avsätta tid 

för investeringsprocessens olika steg. 

 

Varken interna eller externa aktörer påverkade investeringsbeslutet. Gällande 

omvärldsfaktorer ser Sjöqvist främst till företagets ekonomi istället för konjukturen i 

stort. Företaget hade gått bra vilket var en positiv faktor för att genomföra 

investeringen. 

 

4.4 Herrgårdstoppen AB, Morgan Johnsson 

 

4.4.1 Övergripande om Herrgårdstoppen AB 

Herrgårdstoppen AB är ett företag som tillverkar sockerkonfektyrer i form av bland 

annat kokostoppar, chokladbollar, romrutor och marzipanprodukter. Företaget har 

även har en butik för godisförsäljning, där det dessutom säljs stora mängder godis 

tillverkat av andra företag (Herrgårdstoppen.se). 

 

Morgan Johnsson är VD och har drivit Herrgårdstoppen AB i 18 år då han köpte 

företaget. Johnsson nämner att hans erfarenhet inom tillverkning av chokladbollar är 

24 år. När Johnsson tog över Herrgårdtoppen AB flyttade han företaget från Österlen 

upp till Strömsnäsbruk där produktionen sker idag.  Johnsson har gått nio år i skolan 

och är i övrigt självlärd. I företaget har han många olika uppgifter, däribland som 

arbetare i produktionen. Bredden av uppgifter ser han dock som en självklar del i ett 

litet företag.   

 

Herrgårdstoppen AB hade 2013 en omsättning på 18 miljoner kronor och har 9 

heltidsanställda. Enligt Johnsson har företaget fyrdubblat omsättningen sedan han tog 

över företaget. 
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4.4.2 Investeringsprocessen i Herrgårdstoppen AB 

Herrgårdstoppen AB har ingen typisk investeringsprocess, däremot en väldigt lös och 

frigjord investeringsprocess, dock inte uttalad. Johnsson säger att det är viktigt att 

veta att “investeringen slår in” och att allt fungerar innan banken kontaktas. Detta är 

en förutsättning för större investeringar. Underlaget, exempelvis budget till banken 

läggs främst fram av Johnsson, även revisorn hjälper till ibland. Uppgifterna till 

underlaget tas fram uteslutet av Johnsson.  

 

Den senaste investeringen införskaffades för 1,5 år sedan. Investeringen var en 

maskin i produktionen och kostade Herrgårdstoppen AB 14 miljoner kronor att köpa 

in. Johnsson hade identifierat ett kundbehov på marknaden för företagets produkter 

som medförde att en investering var lämplig att genomföra. Innan investeringen 

genomfördes hade Johnsson undersökt olika begagnade maskiner, dessa var 

anpassade för färdiga recept men krävde en hel del manuellt jobb. Johnsson fortsätta 

därför att leta efter en ny maskin. Eftersom den nya maskinen hade olika färdiga 

recept samt att Johnsson visste hur mycket maskinen kunde tillverka i timmen var det 

förhållandevis enkelt att ta fram ekonomiska siffror och därmed få ett underlag om 

investeringen skulle bli lönsam eller inte. 

 

Initativet till investeringen togs av Johnsson som också frågade de anställda vad de 

tyckte om investeringen. Johnsson nämner att även han kollade på marknaden och 

andra företag som har liknande tillverkning. Johnsson fann bara företaget Candyking, 

som i nuläget är störst i Sverige, skillanden är dock att Candyking importerar sina 

produkter från Holland. 

 

Enligt Johnsson är det revisorn som gör olika kalkylmetoder vid investeringar. 

Johnsson gör endast kalkyl på produkterna. Företaget har även en anställd som 

jobbar med ekonomiska uppgifter, bland annat att lägga budgeter och visa vad 

företaget måste sälja. I övrigt gör Johnsson allt själv.  

 

Insamling av information om investeringen sker mycket inom branschen, exempelvis 

genom kontakter och mässor. På så sätt fick Johnsson kännedom om olika 

leverantörer som tillverkar maskiner och vilka som har bra kvaliteér. 

Leverantören/företaget som sålde maskinen till Herrgårdstoppen AB var en ny 
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leverantör för företaget. Johnsson nämner dock att företaget är riktigt stort och säljer 

maskiner till riktigt många företagskunder. Johnsson anser därför att det var en säker 

leverantör. Det förekom även diskussioner internt i företaget med personal. Dessa 

tillförfrågades om investeringen och fick komma med egna tankar, investeringen var 

de positiva till.  

 

De som var involverade i investeringsprocessen var Johnsson, revisorn, banken samt 

en av de anställda i företaget som hjälper Johnsson med ekonomiska uppgifter, 

exempelvis kalkyler. Att ta in en kunnig person inom ekonomi var självklart då 

företaget växt snabbt de senaste åren. Det slutgiltiga beslutet tas egentligen av 

banken eftersom banken har makten att bevilja eller inte bevilja ett lån för 

investeringen. Johnsson lägger dock fram förslag till banken och det är också 

Johnsson som beslutar om företaget ska göra en viss investering eller inte. 

Finansiering av maskinen gjordes uteslutet på banklån. När banklånet beviljats 

fattade Johnsson ett beslut att investera i maskinen. Herrgårdstoppen AB har en 

styrelse men dess funktion påverkar inte investeringsprocessen.  

 

Någon specifik uppföljning gjordes inte och det fanns enligt Johnsson ingen 

information han saknade. Johnsson säger att han eftersom han även driver en butik i 

vilken Herrgårdstoppen ABs produkter säljs, kommer Johnsson i kontakt med andra 

människor. På så sätt kan Johnsson ställa frågor till företagskunder med flera och få 

upplysningar. Ett exempel är rörande hur mycket pengar andra företag är villiga att 

betala för företagets produkter. Därefter kan Johnsson analysera detta med hänsyn till 

kalkylerna vilket haft en viss betydelse även för investeringen. Även vad kunderna 

vill köpa in för volymer har använts som underlag. Johnsson förklarar att han har en 

mycket bra koll på marknaden och att detta varit en viktig del av underlaget om 

investeringen.  

 

Enligt Johnsson tog tiden från investeringsbehovet till investeringsbeslutet ungefär 

tre till fyra år. Johnsson säger att han inte haft någon brådska och gjort ordenliga 

analyser även om han i viss mån befarat att något annat företag skulle göra en 

liknande strategi. Ett problem under investeringsprocessen var att banken ansåg att 

investeringen var för stor. Johnsson besökte flertalet banker innan hans företag 
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beviljades ett lån. Diskussioner mellan Johnsson och banken avsåg exempelvis 

avbetalningstiden vilken i slutändan sattes till tio år.  

 

Enligt Johnsson fanns en grossist som ville köpa alla deras produkter, men Johnsson 

förklarar att så inte blev fallet eftersom det var “ord men ingen handling”. Detta 

påverkade investeringsprocessen negativt och fördröjde den över ett år. 

Figur 13: Investeringsprocessen i Herrgårdstoppen AB 
 

4.4.3 Faktorer som påverkar investeringsbeslutet i Herrgårdstoppen AB 

Anledningen till att investeringen köptes in var att det fanns ett kundbehov för 

företagets produkter samt att hålla de anställda i arbete. En anledning till detta är att 

viss tillverkning i företaget är säsongsbaserad, exempelvis ischoklad. Den 

investeringen som hittades och som senare köptes in, producerar 500 kilo per timme 

och sparar samtidigt in antalet arbetstimmar då den kräver färre personal. Denna 

information hade samlats in under investeringsprocessen och var en faktor som 

påverkade valet av investering.  Johnsson nämner dessutom flera orsaker till varför 

företaget köpte en ny maskin istället för en begagnad. En orsak var att receptet i den 

nya maskinen skulle vara mer hållbart, det vill säga kvalitén skulle vara bättre.  

 

En annan mindre betydande faktor Johnsson såg med investeringen var chansen att 

som ensamt företag producera produkterna i Sverige. Enligt Johnsson importerar 

övriga företag från Holland. En fördel med inhemsk produktion är att produkterna 

kan hållas färska. Genom dialogen med bland annat företagskunder samlades 

information in som hade betydelse för investeringsbeslutet. Eftersom 

företagskunderna diskuterade vilka volymer de var intresserade av att köpa in samt 

vilket pris de var villiga att betala kunde Johnsson använda informationen till att 

ställa krav på investeringen. Därmed påverkade informationen val av investering och 

dess beslut. Interna aktörer som påverkade investeringsbeslutet var till viss del 

personalen. Externa aktörer som påverkade investeringsbeslutet var framförallt 

banken, som också hade en inverkan på investeringsprocessens tidsperiod. Slutligen 

nämner Johnsson att några omvärldsfaktorer inte påverkade investeringsbeslutet.  
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4.5 Urshultsbagarn AB Tobias Karlsson 

 

4.5.1 Övergripande om Urshultsbagarn AB 

Urshultsbagarn AB är ett bageri som funnits sedan år 1903. Omsättningen var 2013, 

39 miljoner kronor och antalet anställda var runt ett 30-tal. Företaget beskriver sig 

självt som “ett modernt hantverksbageri med gamla bakmetoder” 

(Urshultsbagarn.se). 

 

För 26 år sedan hoppade Tobias Karlsson av gymnasiets sociala linje efter första året 

och köpte halva Urshultsbagarn AB som 17-åring. Karlsson är idag styrelse-

ordförande och tillsammans med sin kompanjon, ansvarig för produktionen. 

 

4.5.2 Investeringsprocessen i Urshultsbagarn AB 

Enligt Karlsson så har företaget ingen typisk investeringsprocess vid investeringar. 

För sex år sedan fördubblade Urshultsbagarn AB sin produktionsyta och maskinpark. 

Initiativen till investeringar tas av Karlsson tillsammans med hans kompanjon. 

Anledningen till den stora investeringen var “trångbodhet”  då försäljningen ökat 

från år till år, på så sätt identiferades behovet. Även arbetsmiljön förbättrades genom 

till exempel högre takhöjd. Sedan utbyggnaden har försäljningen ökat med cirka 50 

procent, vilket inte hade varit möjligt med endast den ursprungliga ytan. I nuläget 

ligger produktionstakten nästan på maxkapacitet om man bortser från möjligheten att 

producera dygnet runt.  

 

För cirka tre och ett halvt år sedan investerades 2,4 miljoner kronor i en ny 

“bullmaskin”, en produktionslinje som tillverkar frallor och baguetter med mera. 

Anledningen till investeringen var att höja kvalitén på produkterna samt att kunna 

tillverka ett bredare spectrum av produkter. Det finns, enligt Karlsson, ett hundratal 

tillverkare av bullmaskiner varav fem - sex stycken tillverkar maskiner i bra kvalitét. 

Informationen om vilka alternativ som finns på marknaden inhämtas från kollegors 

erfarenheter, mässor samt tyska facktidningar. Karlsson besökte två bagerier som 

investerat i en viss typ av maskin för att höra om deras utlåtande innan 

Urshultsbagarn AB fattade beslut. Kollegorna var mycket nöjda med valet av 

tillverkare och detta gjorde intryck på Karlssson. Inköpet av maskinen innebar också 

att en viss del av tillverkningen som gjordes för hand nu kan produceras maskinellt. 



  

 

45 

Karlsson och hans kompanjon var de som var drivande genom investeringsprocessen 

men lyssnade även på åsikter från de som skulle komma att arbeta med maskinen. 

Beslutet fattades av styrelsen som består av Karlsson, hans kompanjon samt 

företagets revisor. 

 

Investeringen finansierades genom Wasa Kredit, 20 procent kontantinsats och 10 

procent restvärde. Det sker ingen utvärdering eller uppföljning av själva 

investeringsprocessen. Den information som Karlsson ansåg vara viktig inför 

beslutet tycker han var lätt att hitta, det var ingen information som han saknade vid 

beslutstillfället. Karlsson säger vidare att de genomförde en grundlig 

informationsinhämntning bland de maskinalternativ som var aktuella. 

Investeringsprocessen, från ett upptäckt behov till fattat inveseringsbeslut, tog cirka 6 

månader. Urshultsbagaren AB ägs av tre delägare. Karlsson och hans kompanjon är 

aktiva delägare och Karlssons far är passiv delägare. Av företagets externa aktörer 

var det endast kontakten med banken som var problematisk då Urshultsbagarn AB 

redan före investeringen hade stora banklån. Inga omvärldsfaktorer i övrigt 

påverkade processen.  

 
Figur 14: Investeringsprocessen i Urshultsbagarn AB 

 

4.5.3 Faktorer som påverkade investeringsbeslutet i Urshultsbagarn AB 

Faktorer som låg till grund för investeringsbeslutet var bättre kvalitet på dels 

maskinen och dels på de produkter som tillverkas. Urshultsbagarn AB ville även 

kunna erbjuda ett större utbud av produkter. Dessutom kunde företaget börja 

producera tillverkningen maskinellt istället för manuellt.  Vidare nämner Karlsson att 

relationen till leverantörens representant i form av säljare samt kvalitén på 

slutprodukten hade betydelse för beslutet. Karlsson lyssnade även på kollegors 

erfarenheter, exempelvis vid valet av leverantör. Kollegorna var mycket nöjda med 

valet av tillverkare och detta gjorde intryck på Karlssson.  

 

Det skedde ingen påverkan på beslutet från interna aktörer utöver anställda, de såg 

mest fram emot att få en ny maskin. Av företagets externa aktörer var det endast 

kontakten med banken som var problematisk då Urshultsbagarn AB redan före 

investeringen hade stora banklån. Inga omvärldsfaktorer i övrigt påverkade beslutet.  
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5 Analys 

I detta kapitel jämförs det empiriska materialet med de normativa teorierna som 

utgör studiens referensram. Först analyseras respektive företags investeringsprocess 

och sedan de faktorer som påverkar företagets investerings-beslut. Även i detta 

kapitel presenteras varje företag för sig. 

 

 

5.1 Analys av Alvestaglass AB 

 

5.1.1 Analys av investeringsprocessen i Alvestaglass AB 

Första steget i Alvestaglass ABs investeringsprocess är att ett behov identifieras. Ett 

sätt att identifera investeringsbehov för Alvestaglass AB är att de upprättar en budget 

om framtida försäljningsvolymer, detta stämmer överens med hur Andersson (2013) 

beskriver en budget. Enligt Andersson (2013) kan en budget beskrivas med att den 

innefattar framtida åtgärder, bygger på framtidsbedömningar och är sammankopplad 

med en ansvarig chef. Samarbete med nya kunder skapar ett behov av att investera, 

även Andersson (2001) tar upp att kunder inom intressentmodellen påverkar det reala 

flödet. Första steget i Alvestaglass ABs investeringsprocess överensstämmer med det 

första steget som tas upp av (Löfsten 2002, Yard 2001 och Bhimani m.fl. 2008). 

Budgeten underlättar för Alvestaglass AB att försöka förutse den osäkra framtiden 

för att på bästa sätt lyckas hålla sig konkurrenskraftiga och fullfölja företagets mål 

genom att försöka ta marknadsandelar. 

 

Efter att ett behov identifierats jämför Alvestaglass AB de olika investerings-

alternativen med hänsyn till olika faktorer, bland annat är det viktigt att de alternativ 

som övervägs stämmer överens med företagets strategi. Att uppfylla företagets 

strategi och mål är ett av stegen Andersson (2001) tar upp i sin beslutsprocess, 

nämligen att beslutsfattare väljer det alternativ som ger högst måluppfyllelse. 

Alvestaglass AB använder sig av information som tidigare samlats in via erfarenhet 

och genom kontakt med olika intressenter när företaget utvärderar olika alternativ. 

Detta steg är likadant som Bhimani m.fl. (2008) nämner, närmare bestämt att företag 

bör välja det alternativ som uppfyller företagets mål. Enligt Löfsten (2002) 

analyseras potentiella alternativ nogrannare i detta steg. Löfsten (2002) väljer att 

kalla detta steg för planeringsfasen. 
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Nästa steg i Alvestaglass ABs investeringsprocess är information samlas in om de 

olika investeringsalternativen, dels vilken investering som behövs och dels vilken 

leverantör Alvestaglass AB vill köpa av. Alvestaglass AB tar under steget hänsyn till 

olika faktorer som påverkar investeringsprocessen. Bland annat undersöks vilka 

leverantörer som erbjuder den bästa kvaliteten och det bästa priset.  Relationen med 

olika intressenter har stor betydelse. Det är endast Bhimani m.fl. (2008) som tar upp 

informationsinsamling som ett separat steg i investeringsprocessen, där beskrivs att 

information om de olika alternativen samlas in. 

 

När man på Alvestaglass AB samlat in information om de olika investerings-

alternativen väljs det alternativ som bäst uppfyller företagets strategi och mål, samt 

fyller de behov som identifierades i det första steget av investeringsprocessen. Detta 

steg är liknande det steg Bhimani m.fl. (2008) tar upp, nämligen val av investering. 

Yard (2001) nämner ett steg i investeringsprocessen som han kallar beslut, dock 

beskriver han steget kortfattat. Yard (2001) menar att den sittande ledningen ska fatta 

det slutgiltiga beslutet om investeringen ska genomföras. När Alvestaglass AB ska 

fatta ett slutgiltigt beslut rådfrågar VD:n produktionschefen. Detta tillvägagångssätt 

var också förekommande i Ekanem och Smallbones (2007) forskning då de 

upptäckte att många VD:ar rådfrågade produktionsansvariga i företaget. 

 

När det beslutats vilket investeringsalternativ som är bäst för Alvestaglass AB 

uppkommer ett sista steg, nämligen hur investeringen ska finansieras. Detta steg 

stämmer överens med finansieringssteget Bhimani m.fl. (2008) tar upp. I 

Alvestaglass ABs investeringsprocess har banken det slutgiltiga beslutet om en 

investering kan genomföras eller inte. Detta stämmer väl överens med det Andersson 

(2001) nämner i intressentmodellen där kreditgivare sägs ha en inverkan på 

investeringsbeslutet. Varken Löfsten (2002) eller Yard (2001) nämner finansiering 

som ett steg i sina investeringsprocessmodeller. Bhimani m.fl. (2008) nämner att 

detta steg kan föregå det tidigare steget på grund av att företag måste identifiera hur 

investeringen ska finansieras innan ett val av investering görs. 
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Investeringsprocessen i Alvestaglass AB 

 

 
 

Investeringsprocessen enligt Löfsten  

 Investeringsprocessen enligt Yard 

 
Investeringsprocessen enligt Bhimani m.fl. 
Figur 15: Jämförande figur Alvestaglass AB 

 

5.1.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Alvestaglass AB 

Vid investeringsbeslutet ligger budget avseende den framtida försäljningen och 

magkänsla till grund. Andersson (2013) beskriver budget som ett styrinstrument i 

syfte att påverka och styra verksamheten. Budget styr framförallt investeringsbeslutet 

initialt i investeringsprocessen, det vill säga om det finns behov att investera. Hertvig 

nämnde att magkänslan hade en viss betydelse vid beslutet. Detta kan kopplas till 

dels Ekanem och Smallbone (2007) som fann att magkänsla ofta influerade 

investeringsbesluten, och dels Cohen, March, och Olsen (1972) som menar att 

magkänsla är en faktor som påverkar beslutsfattandet.  

 

När leverantör och investering valdes togs hänsyn till flertalet faktorer. Avseende 

leverantörer var pålitlighet, service och rykten viktigt. Enligt Andersson (2001) 

påverkar leverantörer det reala flödet och utgör på så sätt en viktig funktion när 

Alvestaglass AB genomför investeringar. Kotler m.fl. (2011) argumenterar för att 

företag bör bygga relationer med leverantörer i syfte att skapa kundvärde. Faktorerna 

gällande leverantörerna har ett samband till om produktionen kan producera den 

önskade volymen. Att leverantörerna kan garantera en viss kapacitet och hålla det 

dem lovar är en förutsättning för att kunna uppnå det budgeterade resultatet. 

Alvestaglass AB undersökte leverantörers rykten vilket är helt i enlighet med 

Romney och Steinbarts (2012) rekomendationer. De faktorer som påverkade val av 
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investering var pris, kvalitet och kapacitet. Dessa faktorer kopplas också till Kotler 

m.fl. (2011) som säger att dessa faktorer tas hänsyn till när kunder väljer en viss 

produkt.  

 

Interna aktörer i Alvestaglass AB som påverkar investeringsbeslutet är förutom VD, 

produktionsansvarig. I Ekanem och Smallbones (2007) forskning framfördes den 

nära kopplingen till produktionsansvarig och hur de resonerade kring investerings-

beslut. Vidare ingår produktionsansvarig i intressentmodellen som anställd i 

företaget (Friedman & Miles 2009 och Andersson 2001). Andersson (2001) menar 

att anställda är mycket involverade i företaget och att deras funktion är 

mångfaccetterad. Externa faktorer i Alvestaglass AB utgjordes av banken eftersom 

de begränsar hur mycket Alvestaglass AB får låna. Andersson (2001) säger att 

kreditgivare har en betydande roll vid investeringsbeslutet. Kunder har en avgörande 

roll om det finns argument för att expandera och investera.  

 

Omvärldsfaktorer som påverkar Alvestaglass AB är främst valutan, då företag köper 

in investeringar från England och Italien, samt lagstiftning. Cunningham m.fl. (2009) 

nämner att företag bör lära sig leva med de förändringar som sker i omvärlden. 

Vidare nämner Ekanem och Smallbone (2007) att företagen bör förstå den osäkra 

miljön i vilken de vistas i. Alvestaglass AB har skjutit upp vissa investeringar på 

framtiden på grund av valutan. Det kan kopplas till den osäkra miljön och de 

förändringar som kan ske. Lagstiftningen påverkar också investeringsbeslutet. Till 

exempel har EU beslutat om nya märkningsregler vilket får konsekvenser på 

produktionen och framtida investeringsbeslut. Kotler m.fl. (2011) beskriver att 

politiska och sociala krafter kan ha en stor påverkan på företag. De nämner även att 

Europeiska kommisionen har en stor roll i att etablera nya ramverk, exempelvis nya 

produktstandarder, något som Alvestaglass AB fått erfara. 

 

5.2 Analys av Askelyckan AB 

 

5.2.1 Analys av investeringsprocessen i Askelyckan AB 

Första steget i Askelyckan ABs investeringsprocess skiljer sig från de normativa 

teorierna som Löfsten (2002), Yard (2001) och Bhimani m.fl. (2008) tar upp. Initialt 

fick företaget en förfrågan av en leverantör om det fanns intresse att etablera sig på 
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Grand Samarkand. Detta kan istället kopplas till Ekanem och Smallbone (2007) som 

i sin forskning fann att leverantörer hade stort inflytande på företagen och att det i 

vissa fall var leverantören som först kontaktade företaget med ett erbjudande. På så 

sätt var tillfälligheten det första steget, vilket också nämns som del i beslutsfattandet 

i soptunnemodellen av Cohen, March och Olsen (1972).  

 

Efter erbjudandet började beslutsfattarna i Askelyckan AB fundera samt ta kontakt 

med revisorn för att resonera kring de ekonomiska förutsättningarna, exempelvis hur 

stora lån som  krävdes för investeringen. På så sätt ingick finansieringssteget tidigt i 

Askelyckan ABs investeringsprocess. Bhimani m.fl. (2008) nämner finansiering som 

ett steg efter val av investering men nämner även att finanisering kan ske innan valet.  

 

Några alternativ undersöktes inte utan fokus låg på om Askelyckan AB skulle 

etablera sig eller inte. Detta steg har vissa likheter med andra steget i Löfstens (2002) 

samt Yards (2001) investeringsprocess. Löfsten (2002) beskriver steget som ett 

planeringssteg, Yard (2001) menar att investeringen utvecklas. Däremot utforskades 

inga alternativ i Askelyckan AB som Bhimani m.fl. (2008) beskriver i sin 

investeringsprocess. 

 

Askelyckan AB samlade in underlag genom bland annat revisorn innan beslutet togs. 

Bhimani m.fl. (2008) är den enda författare som tar upp informationsinsamlingen 

som ett separat steg innan beslutet. Information hämtades också in och bearbetades 

under implementeringssteget vilket kopplas till Löfstens (2002) investeringsprocess. 

Claesson som är delägare och inofficiell VD hade kontakter inom branschen. Genom 

en kontakt i Jönköping på köpcentrumet A6 resonerades tankar och idéer hur det är 

att etablera sig i ett köpcentrum. I Askelyckan AB diskuterades också Grand 

Samarkands påverkan på Växjö. Information samlades in genom kontakter inom 

branschen och diskussioner fördes med anställda i företaget vilket är vanligt 

förekommande enligt Ekanem och Smallbone (2007). Andersson (2001) menar att 

intressenter påverkar och påverkas av företaget. Att kontakten i Jönköping gav 

positiva reflektioner bör stärkt viljan att investera. Även Askelyckan ABs 

bankkontakt hade en betydelse i flera frågor. Det är oklart vilken funktion deras 

kontakt på banken haft men finansiärer beskrivs i teorin som en betydelsefull 

intressent (Andersson 2001) samt (Friedman & Miles 2009).  I övrigt förekommer 
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inga möten med anställda eller delägare i företaget. Precis som Ekanem och 

Smallbones (2007) forskning visade är processerna av en mer informell karaktär. 

 

Beslut är det fjärde steget i investeringsprocessen och är enligt Yard (2001) det steg 

där det slutgiltiga beslutet tas. Efter de steg som nämnts i ovanstående stycken hade 

man i Askelyckan AB fått tillräckligt med underlag och ett beslut togs. 

 

 

 
 

Investeringsprocessen i Askelyckan AB 

 

 
 

Investeringsprocessen enligt Löfsten  

 Investeringsprocessen enligt Yard 

 
Investeringsprocessen enligt Bhimani m.fl. 
Figur 16: Jämförande figur Askelyckan AB  

 

5.2.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Askelyckan AB 

De främsta faktorerna till investeringsbeslutet var att tillfället var bra samt att 

Askelyckan AB hade en överkapacitet i sitt andra konditori. Tillfälle nämner Cohen, 

March och Olsen (1972) som en del i beslutsfattandet. Leverantörserbjudandet var  

den mest bidragande faktorn. Ekanem och Smallbones (2007) forskning visade också 

att leverantörserbjudande kan vara en intial faktor vid investeringar. Eftersom 

Askelyckan AB hade en hel del utrustning och maskiner krävdes inte speciellt 

mycket investeringar. Kostnaderna kunde därför hållas nere vilket också hade 

betydelse för investeringsbeslutet. Detta visade också den budgeterade försäljningen 

som haft en betydande roll om investeringen var lönsam att genomföra. Enligt 

Andersson (2013) används budgeten i syfte att påverka och styra verksamheten. 
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Claesson fick intryck av en kontakt inom branschen vilket är vanligt förekommande 

enligt Ekanem och Smallbone (2007). Tidigare investeringar som Askelyckan AB 

införskaffat var baserade på magkänsla samt nöjdhet över tidigare leverantörer. 

Magkänsla nämns som faktorer av flera författare, däribland Cohen, March och 

Olsen (1972) samt Ekanem och Smallbone (2007). Leverantörer nämns som en 

viktig del av företags intressenter, företag vill försäkra att strömmen av varor och 

tjänster fungerar, till exempel att servicen är bra och att kvaliteten är godtagbar 

(Andersson 2001). Nöjdhet över leverantörer nämns även som en viktig faktor av 

Kotler m.fl. (2011). Vidare hade leverantörernas geografiska position samt deras 

storlek och rykte betydelse. Rykte nämns av Romney och Steinbart (2012) som en 

viktig del inom informationsinsamlingen.  

 

Inga interna faktorer påverkade beslutet. Externa faktorer var långivare. Enligt 

Friedman och Miles (2009) och Andersson (2001) ingår dessa i intressentmodellen. 

Omvärldsfaktorer som påverkade beslutet var lagstiftningar samt företagets 

finansiella ställning. Enligt Kotler m.fl (2011) formar intressenter i makromiljön 

både hot och möjligheter. Vid investeringsbeslutet har man på Askelyckan AB tagit 

hänsyn till gällande lagstiftningar.  

 

Claesson säger att hon inte är beredd att genomföra fler investeringar. Claesson 

menar att hon inte är en sådan person utan hon vill ha kontroll på företaget. Att 

expandera hör inte till Askelyckan ABs mål. Cunningham m.fl. (2002) nämner att 

olika människor har unika perspektiv vid beslutsfattande. Vidare säger de att 

människor ofta är ovilliga att anpassa sitt beteende. Istället fortsätter de göra som de 

alltid har gjort. Detta kan ha en viss koppling till hur Askelyckan ABs mål ser ut, det vill 

säga att fortsätta vara verksamma i likhet med hur verksamheten bedrivits tidigare.  

 

5.3 Analys av Kallskänks gourmé AB 

 

5.3.1 Analys av investeringsprocessen i Kallskänks gourmé AB 

Kallskänks gourmé ABs investeringsprocess börjar med att ett behov identifieras. 

Oftast sker det på grund av att Kallskänks gourmé AB vill effektivisera tidsåtgången 

i deras produktion. Detta steg överensstämmer med det första steget i hur Löfsten 

(2002), Yard (2001) och Bhimani m.fl. (2008) beskriver sina investeringsprocesser.  
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Nästa steg i investeringsprocessen för Kallskänks gourmé AB är att de utforskar 

olika alternativ om själva investeringen. Detta gjordes genom att beslutsfattarma på 

Kallskänks gourmé AB kontaktade de som utförde servicen på maskinen och andra 

leverantörer inom branschen. Detta steg stämmer överens med Bhimani m.fl. (2008) 

som beskriver att alternativ granskas. Tillvägagångssättet har även koppling till det 

Andersson (2001) och Friedman och Miles (2009) nämner om kunder och 

leverantörer i intressentmodellen. Den nära kopplingen med leverantörer lyfts också 

fram av Ekanem och Smallbone (2007).  

 

Nästa steg i investeringsprocessen för Kallskänks gourmé ABs är informations-

insamlingssteget. I detta steg nämner Bhimani m.fl. (2008) att information som tas 

fram är främst finansiell, men även ickefinansiell information tas fram. Yard (2001) 

nämner att i mindre investeringar som det var i detta fall för Kallskänks gourmé AB, 

är kalkyler av stor betydelse. Dock användes inga kalkyler, istället gjordes en enklare 

huvudräkning vilken användes som ett underlag för investeringsbeslutet.  

 

Det näst sista steget i Kallskänks gourmé ABs investeringsprocess är val av 

investering, här tas beslut om vilken investering som ska göras och om investeringen 

ska genomföras eller ej. Detta steg är snarlikt de stegen som tas upp i de normativa 

teorierna av (Löfsten 2002, Yard 2001 och Bhimani m.fl. 2008) som behandlats i 

denna uppsats, nämligen implementering, beslut och val av investering.  

 

När en investering finansieras med eget kapital, sker finansieringssteget före val av 

investering. Om investeringen måste finansieras med lånat kapital sker 

finansieringssteget efter val av investering. 
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 Investeringsprocessen i Kallskänks gourmé AB 

 
 

Investeringsprocessen enligt Löfsten  

 Investeringsprocessen enligt Yard 

 
Investeringsprocessen enligt Bhimani m.fl. 
Figur 17: Jämförande figur Kallskänks gourmé AB 

 

5.3.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Kallskänks gourmé 

AB 

Kallskänks gourmé AB identifierade ett behov att investera eftersom de anställda la 

för mycket tid på en hantering som inte var bra. En faktor som därmed påverkade 

beslutet var tidsaspekten. Enligt Löfsten (2002) är företagens avsikt med 

investeringar att tillföra mer värde till företaget. Tidsaspekter har inte beskrivits 

tydligt i teorierna, dock menar Andersson (2001) att företag vid investeringsbeslut 

behöver definiera problemet och klargöra målsättningen. Faktorer vid valet av 

investering var pris och kvalitet. Dessa omnämns av Kotler m.fl. (2011). Tillfället 

hade en stor betydelse då företaget lyckades få tag i en begagnad investering vilket 

kan kopplas till soptunnemodellen av Cohen, March och Olsen (1972). De 

uppmärksammar sambanden mellan fyra  strömmar; problem, lösningar, deltagare 

och beslutstillfällen. I Kallskänks gourmé AB uppstod initialt ett problem, genom  

informationsinsamling uppkom ett gyllene tillfälle att investera, och på så sätt kunde 

problemet lösas.  

 

Personalen hade en viss påverkan, personalen tillfrågades och fick ge synpunkter. 

Andersson (2001) menar att anställda är mycket involverade i företaget och att deras 

funktion är mångfaccetterad. Deras råd kan därmed vara av stor vikt för 
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investeringsbeslutet som beslutsfattarna tar. I övrigt påverkade inga interna eller 

externa faktorer investeringsbeslutet. Omvärldsfaktorer påverkade inte heller, det var 

istället företagets finansiella ställning som hade betydelse för investeringen.  

 

5.4 Analys av Herrgårdstoppen AB 

 

5.4.1 Analys av investeringsprocessen i Herrgårdstoppen AB 

Intiativet till den senaste gjorda investeringen i Herrgårdstoppen AB gjordes av VD:n 

med anledning att det uppkom ett kundbehov för Herrgårdstoppen ABs produkter. 

Att ett behov identifieras är det första steget i investeringsprocessen vilken nämns av 

samtliga författare (Bhimani m.fl. 2008, Löfsten 2002 & Yard 2001). Ett  argument 

utöver kundbehovet var att kunna hålla kvar de anställda i företaget.  

 

När behovet fastställts undersöktes flertalet begagnade maskiner innan 

beslutsfattarna började  fokusera mer mot nya maskiner, detta på grund av 

kvalitetsaspekter. Detta är andra steget i Herrgårdstoppen ABs investeringsprocess 

vilket kan kopplas till andra steget i Bhimani m.fl. (2008) modell. Löfsten (2002) 

benämner steget som ett planeringssteg men att ett eller flera alternativ undersöks 

nogrannare. Så var fallet i Herrgårdstoppen AB.  

 

När en intressant investering funnits samlades information in om investeringen och 

dess effekter för företaget. En stor del av informationen som samlades in var 

finansiell, exempelvis kalkyler som ekonomiansvarig i företaget hjälpt till med. 

Steget benämns i investeringsprocessen som informationsinsamling och utgör det 

tredje steget i investeringsprocessen (Bhimani m.fl. 2008). Vidare undersöktes  

konkurrenter och företag i branschen för att se om det fanns andra företag som hade 

en liknande investering. Information samlades även in genom kunder för att få 

upplysningar, dessa är vanliga intressenter som påverkar företaget (Andersson 2001) 

samt (Friedman & Miles 2009). 

 

De första stegen i Herrgårdstoppen ABs investeringsprocess kan löst kopplas till 

Anderssons (2001) definition av rationella beslutsfattare och hur de går igenom en 

beslutsprocess. Däremot har inte alla alternativ utvärderats, uträkningar har endast 
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gjort för den eventuella investeringen. Därför är begränsad rationalitet en mer 

lämplig beskrivning av processen. Andersson (2001) är kritisk mot fullständig 

rationalitet och menar att det i praktiken endast går att uppnå en begränsad 

rationalitet. Huruvida beslutsfattaren är noggrann som person påverkar också i vilken 

utsträckning informationsinsamlingen går till. Cunningham m.fl. (2002) beskriver att 

nogrannare personer som utmärker sig i planering och organisering har 

karaktäristdrag som är likt rationella beslutsfattare.  

 

När tillräckligt mycket information samlats in och tillräckligt samlats in gick 

Johnsson till banken och gav förslag på investeringslånet för att kunna genomföra 

investeringen. Val av investering uppkom innan banken kontaktades. Val av 

investering ingår i Bhimani m.fl (2008) investeringsprocess och utgör det fjärde 

steget i Herrgårdstoppen ABs investeringsprocess. Finansieringen som följer är det 

femte steget i Herrgårdstoppen ABs investeringsprocess. I de normativa teorierna 

antas steget komma efter beslutet, Bhimani m.fl. (2008) menar dock att 

finansieringen kan komma innan val av investering. När företaget beviljats 

investeringslånet beslutades att godkänna lånet och fatta det slutgiltiga beslutet. 

Beslut är det sista steget i investeringsprocessen, vilket även nämns som det sista 

steget Yards (2001) investeringsprocess. 

 

Investeringsprocessen i Herrgårdstoppen AB 

 

 
 

Investeringsprocessen enligt Löfsten  

 Investeringsprocessen enligt Yard 

 
Investeringsprocessen enligt Bhimani m.fl. 
Figur 18: Jämförande figur Herrgårdstoppen AB 
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5.4.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Herrgårdstoppen 

AB 

Anledningen till att Herrgårdstoppen AB beslutade om att investera var på grund av 

att det fanns ett kundbehov samt att hålla de anställda i arbete då viss produktion är 

säsongsbaserad. På så sätt har man definierat problemet och klartgjort vad företaget 

vill åstadkomma (Andersson 2001). Vid val av investering var produktiviteten samt 

kvaliteten viktiga faktorer. Kotler m.fl. (2011) nämner att leverantörer har en viktig 

funktion i kedjan för att skapa kundvärde. Kotler m.fl. (2011) säger även att 

kvaliteten är en viktig faktor för kunder. Beslutsfattaren såg också en chans att som 

ensamt företag producera produkterna i Sverige vilket är bra ur marknadsförings-

synpunkt. Produktintressenter såsom kunder påverkar det reala flödet och om 

kunderna hellre vill ha svenskt godis ger detta positiva fördelar i Herrgårdstoppen 

AB (Andersson 2001).  

 

Vid informationsinsamlingen fördes dialoger med företagskunder vilket hade en 

betydelse för investeringsbeslutet, exempelvis genom enklare marknadsanalyser. 

Enligt Andersson (2001) och Friedman och Miles (2009) är kunder en del av 

företagets intressenter. Marknadsanalyser rekomenderas i informationsinsamlingen 

av Romney och Steinbart (2012). Ekanem och Smallbone (2007) nämner att det är 

vanligt att beslutsfattarna diskuterar med andra människor i branschen. Även 

anställda och banken hade en inverkan på investeringsbeslutet. Dessa ingår i 

intressentmodellen och påverkar och påverkas av företaget (Andersson 2001).  

 

Inledningsvis i empirikapitlet för Herrgårdstoppen AB redogörs även för Johnssons 

bakgrund. Han hade en mycket lång erfarenhet inom branschen. Enligt Ekanem 

(2005) har beslutsfattarnas upplevelser och erfarenheter inflytande på 

beslutsprocessen. Cunningham m.fl. (2002) nämner att människor påverkas av 

miljön i vilken de vistas i och att människor utvecklar färdigheter i det dem gör. 

Dock nämns att människor ofta är ovilliga att anpassa sitt beteende och göra 

förändringar. Johnssons långa erfarenhet inom branschen bör utvecklat många 

erfarenheter, det framgår dock inte huruvida Johnsson är ovillig att anpassa sitt 

beteende och göra förändringar. Att göra en investering som utvecklar företaget kan 

istället ses som ett uttryck för att Johnsson vågar göra förändringar och därmed 

anpassa sitt beteende till rådande konsekvenser.  
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5.5 Analys av Urshultsbagarn AB 

 

5.5.1 Analys av investeringsprocessen i Urshultsbagarn AB 

Investeringsprocessen börjar med att ett behov identifieras. Detta sker genom att 

produktionsvolymen behöver öka för att möta kundernas efterfrågan eller genom ett 

behov av att höja kvalitén på produkterna. Detta första steg stämmer överens med 

Löfsten (2002), Yard (2001) och Bhimani m.fl. (2008) beskrivning av det första 

steget av investeringsprocessen. 

 

Steg två i Urshultsbagarn ABs investeringsprocess innebär att utifrån uppställda 

kriterier utforska vilka olika alternativ som uppfyller kraven. Kriterier som 

Urshultsbagarn AB värdesätter är hög kvalité på både maskin och slutprodukt samt 

relationen till leverantörens säljare. Detta sker genom att samla in information via 

branschmässor, samtal med kollegor, besök hos konkurrenter samt studera 

facktidningar. Detta steg beskriver Bhimani m.fl. (2008) i två steg, utforska olika 

alternativ samt informationsinsamling. Skilladen är att Bhimani m.fl. (2008) i 

informationsinsamlingssteget beskriver informationen som tas fram främst är av 

finansiell karaktär vilket inte stämmer överens med den information som 

Urshultsbagarn AB anser vara av vikt i detta steg. 

 

Det tredje steget i Urshultsbagarn ABs investeringsprocess innebär att utifrån de 

aktuella alternativen, välja den investering som anses vara det bästa alternativet. För 

att kunna avgöra detta genomförs, vid betydande investeringar, besök och samtal 

med konkurrenter inom samma bransch för att ta intryck av deras erfarenheter och 

upplevelser av investeringen. Bhimani m.fl. (2008) beskriver detta i deras modell 

som steg fyra, val av investering.  Yard (2001) menar på att vid större investeringar 

spelar kalkyler en mindre viktig roll vilket stämmer överens med Urshultsbagarn 

ABs bedömningskriterier vid val av alternativ. Friedman och Miles (2009) tar upp 

konkurrenters betydelse för företaget och Urshultsbagarn ABs informationsinsamling 

från konkurrenterna är ett exempel vilken roll konkurrenter kan spela. Konkurrenter 

ses ofta som motspelare men i detta sammanhang agerar de som branschkollegor 

som delar med sig av sina erfarenheter. 
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Nästa steg innebär att finansiera investeringen. Detta är det mest problematiska 

steget i investeringsprocessen då banken har det avgörande beslutet att bevilja lån för 

investeringen eller ej. Den finansiella informationen för investeringen har främst till 

uppgift att påverka banken till att bevilja lån. Finansieringssteget nämns endast av 

Bhimani m.fl (2008) som ett separat steg. Det sista steget i Urshultsbagarn ABs 

investeringsprocess är, efter att finansieringen är ordnad, att fatta det slutgiltiga 

beslutet av investeringen. Beslut är det slutgiltiga steget i Yards (2001) investerings-

process. 

 

 
Investeringsprocessen i Urshultsbagarn AB 

 

 
 

Investeringsprocessen enligt Löfsten  

 Investeringsprocessen enligt Yard 

 
Investeringsprocessen enligt Bhimani m.fl. 
Figur 19: Jämförande figur Urshultsbagarn AB 

 

5.5.2 Analys av faktorer som påverkat investeringsbeslutet i Urshultsbagarn AB 

Viktiga faktorer som låg till grund för investeringsbeslutet var att kunna erbjuda ett 

större utbud produkter och en högre kvalitet. Dessutom innebar beslutet att företaget 

mer gick åt en maskinell produktion, något som är effektivare för Urshultsbagarn 

AB. På så sätt kunde mer värde tillföras företaget vilket nämns som en avsikt med 

investeringar enligt Löfsten (2002). Relationen till leverantörens säljare, kvalitén på 

investeringen och kvalitén på produkterna som maskinen producerar (slutprodukten) 

påverkade investeringsbeslutet. Leverantörer ingår som en viktig intressent i 

intressentmodellen (Friedman & Miles 2009) och (Andersson 2001). Vidare visade 

Ekanem och Smallbones (2007) forskning att leverantörer hade en stor påverkan på 
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företagens investeringsbeslut. Kotler m.fl. (2011) beskriver också att produktens 

kvalifikationer är viktigt. 

 

Karlsson som är beslutsfattare lyssnade mycket på kollegor och fick intryck 

angående investeringen. Detta är lämpligt då anställda är mycket involverade i hela 

investeringsprocessen och är kunniga inom företaget (Andersson 2001). Banken 

påverkade investeringsprocessen till viss del eftersom företaget hade problem att få 

tag i banklån. Långivare ingår i intressentmodellen vilka påverkar företag 

(Andersson 2001). 

 

5.6 Diskussion kring analysen 

I detta avsnitt är avsikten att jämföra företagens investeringsprocesser med den 

omarbetade investeringsprocessmodellen som benämns författarnas sammanställda 

investeringsprocess. Diskussionen kring analysen innehåller därmed en mer generell 

redogörelse. 

 

Då fyra av de fem undersökta företagen har investeringsprocesser som är näst intill 

identiska väljer vi att presentera en sammanfattande modell. Det företag som skiljde 

sig gentemot de andra avseende investeringsprocessen, var Askelyckan AB. Deras 

investeringsprocess kommer inte att beröras vidare i detta kapitel utan kommer att 

presenteras i nästkommande kapitel.  

 

Figur 5(ursprungligen från sida 26) : Investeringsprocessen enligt författarna 

 

Nedanstående modell illustrerar Alvestaglass AB, Kallskänks gourmé AB och 

Herrgårdstoppen AB och Urshultsbagarn ABs investeringsprocess.  

 
Figur 20: Sammanfattad figur avseende småföretagen 

 

Som man kan se är likheten stor jämfört med den sammanfattade modellen av de 

normativa teorierna. 
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Det första steget i investeringsprocessen som handlar om en behovsidentifiering sker 

genom att beslutsfattare ser ett behov i att utöka sin produktionskapacitet. En annan 

faktor som framkom vid intervjuerna var kvalitetshöjande investeringar samt att 

effektivisiera produktionen. 

 

Nästa steg i investeringsprocessen innebär att beslutsfattarna utforskar olika 

alternativ kring hur behovet som identifierades i det första steget ska tillgodoses. 

Detta sker genom att undersöka vilka alternativ som finns tillgängliga på marknaden. 

Denna information hämtas framförallt genom kontakter med tidigare leverantörer 

och branschkollegor. Det finns ingen exakt gräns som skiljer stegen utforska olika 

alternativ och informationsinsamling åt. Dessa kan ske samtidigt eller parallellt med 

varandra. Det vill säga, att den information som framkommer under steget utforska 

olika alternativ fördjupas och kompletteras i nästa steg. 

 

Det fjärde steget i investeringsprocessen innebär att beslutsfattarna väljer det bästa 

alternativet utifrån de faktorer som beslutsfattarna anser vara viktiga. De faktorer 

som framkom under studiens genomförande var kvalitet, pris, magkänsla, budget 

samt produktivitetsaspekten. Det steg som hade en avgörande betydelse för 

småföretagen var finansieringssteget. Fyra av fem småföretag i denna studie ansåg 

att banken har en avgörande roll för om företaget får tillgång till kapital för att 

genomföra investeringen. Det sista steget i investeringsprocessen är beslutet. I detta 

steg tar beslutsfattaren ett slutgiltigt beslut om investeringen ska genomföras eller 

inte.  
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6 Slutsats 

I denna uppsats avslutande kapitel kommer studiens forskningsfrågor att besvaras. 

Genom att svara på uppsatsens syfte kommer läsaren ha en inblick i småföretagens 

investeringsprocess samt vilka faktorer som är avgörande vid investeringsbeslut. 

Vidare kommer författarnas förslag på vidare forskning att presenteras.  

 

 

För att återkoppla till studiens forskningsfrågor och syfte kommer dessa att 

presenteras först i detta avslutande kapitel. 

 

Forskningsfrågor 

- Hur ser småföretagens investeringsprocess ut fram till beslutsfattandet? 

 

- Vilka faktorer är avgörande för småföretagare inom livsmedelsframställnings-

branschen, vid investeringsbeslut?  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur investeringsprocessen ser ut. Genom att 

jämföra småföretags faktiska investeringsprocess med de normativa teorierna inom 

ämnet vill vi belysa de likheter och skillnader som finns. Vidare är syftet att 

undersöka och beskriva vilka faktorer som påverkar småföretag inom 

livsmedelsframställningsbranschen vid investeringsbeslut.  

 

6.1 Resultat 

För att besvara studiens forskningsfrågor och syfte kommer vi inledningsvis 

presentera den sammanfattade modellen avseende småföretagen samt de normativa 

teoretiska modellerna. Detta för att på ett tydligt sätt jämföra samt belysa de likheter 

och skillnader som finns mellan modellerna.  
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Sammanfattad figur avseende småföretagen 

 

 

 
 

Investeringsprocessen enligt Löfsten  

 Investeringsprocessen enligt Yard 

 
Investeringsprocessen enligt Bhimani m.fl. 
Figur 21: Jämförelse mellan sammanfattad figur avseende småföretagen och de normativa teorier 

 

Studiens resultat pekar på att småföretags investeringsprocesser kan se ut som den 

sammanfattade figuren avseende småföretagen. Denna investeringsprocess har en 

slående likhet med den investeringsprocess Bhimani m.fl. (2008) presenterar. Vidare 

kan man i figur 21 visuellt se skillnader om man jämför den sammanfattade figuren 

avseende småföretagen med Löfsten (2002) och Yards (2001) investeringsprocesser. 

Vid vidare fördjupning i respektive författares processer kan ett flertal likheter 

urskiljas. Ett av de steg som hade en stor betydelse för småföretagen är 

finansieringssteget. Detta steg tas endast upp som ett separat steg av Bhimani m.fl. 

(2008). Även informationsinsamlingssteget skiljer sig åt vid en jämförelse mellan 

den sammanfattade figuren avseende småföretagen och Yards (2001) samt Löfstens 

(2002) investeringsprocess.  

 

Studiens resultat visade att samtliga företag utom Askelyckan AB hade en liknande 

investeringsprocess. Askelyckan AB skiljer sig gentemot de andra företagen på 

grund av att den investeringsprocess och investeringsbeslut som respondenten 

beskrev under intervjutillfället grundade sig i ett erbjudande om att expandera 

verksamheten. Då Askelyckan ABs investeringsprocess skiljer sig gentemot de 
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övriga företagen i denna studie väljer vi att beskriva Askelyckan ABs 

investeringsprocess separat.  

 

 
Figur 11 (ursprungligen sida 36): Investeringsprocessen i Askelyckan AB 

 

Askelyckan ABs investeringsprocess börjar med ett erbjudande om att investera. 

Nästa steg i processen för Askelyckan AB var att genomföra en 

informationsinsamling. Askelyckan ABs näst sista steg i investeringsprocessen var 

att genomföra en utvärdering kring lönsamheten i investeringen. Det sista steget i 

investeringsprocessen för Askelyckan AB var att fatta ett beslut. 

 

Faktorer som påverkar investeringsprocessen i tidigare skeden, påverkar även 

indirekt investeringsbeslutet. De mest utmärkande faktorerna kommer att beskrivas 

nedan.  

 

En slutsats är att företagen anser att de inte har någon dokumenterad investerings-

process. Men resultaten visar på att deras investeringsprocesser finns beskrivna i de 

normativa teorierna. Detta tyder på och har även framkommit i studien att 

beslutsfattarna i småföretag följer magkänslan och tidigare erfarenheter i 

investeringsprocessen. Beroende på varifrån informationen samlas in påverkas 

urvalet av investeringsalternativ. 

 

Rationellt beslutsfattande innebär att man identifierar till alla tänkbara handlings-

alternativ, vilket inte kan konstateras i något av de studerade företagen. Eftersom 

företagen inte har någon dokumenterad investeringsprocessmodell, samt en 

begränsning av tid blir det svårt att fatta rationella investeringsbeslut. 

Beslutsfattandet påminner mer om soptunnemodellen där tillfälligheter, magkänsla 

och erfarenheter är faktorer som påverkar beslutet. Även relationer till företagets 

intressenter har stor betydelse för investeringsbeslutet. Revisorernas medverkan vid 

framtagningen av finansiell information är något som inte finns beskrivet i 

uppsatsens teoretiska referensram. 

 

ERBJUDANDE INFORMATIONSINSAMLING UTVÄRDERING BESLUT 
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De mest avgörande faktorerna vid investeringsbeslut var kvalitet och pris. Kvaliteten 

var avgörande för själva investeringen samt det investeringen producerar. Priset är 

viktigt då företagen har begränsat med eget kapital men även vid finansiering med 

externt kapital då företagen behöver beviljas lån. Fyra av fem småföretag i denna 

studie ansåg att banken har en avgörande roll för investeringsbeslutet i de fall 

investeringen kräver finansiering med lånade medel. Flera småföretag uttalade att 

banken hade makten över investeringsbeslutet. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har vi endast beskrivit investeringsprocessen fram till beslutsfattandet. 

Ett förslag på vidare forskning är att utvärdera det beslutade investeringsalternativet 

samt att jämföra investeringsprocessens påverkan på densamma. Ett annat förslag på 

vidare forskning är att framställa en investeringsguide innehållande investerings-

processens steg och viktiga faktorer som kan kopplas till respektive steg vid 

investeringsprocessen för att underlätta investeringsbeslut för småföretag. En 

intressant forskningsidé är att undersöka hur småföretag kan finna andra 

finansieringsalternativ då en viktig faktor i nuläget är bankens ovilja att låna ut 

kapital. 
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I 
 

Bilagor 

 

Bilaga 1 – Mail till respondenter 

 

Hej “förnamn”! 

 

Vi är tre studenter som läser Civilekonomprogrammets Controller-inriktning på 

Linneuniversitetet. Just nu behöver vi Er hjälp, då vi genomför en undersökning som en 

del av vår C-uppsats. 

 

“Företagsnamn” är ett av endast sex företag som uppfyller de kriterier vi begränsat oss 

till och Ert deltagande är av stor vikt för oss. Kortfattat ska undersökningarna ge svar 

på, och beskriva vilka faktorer som är viktiga för små företag vid en 

investeringsprocess. Vi skulle därför vilja intervjua en person hos Er som har insyn och 

kan beskriva hur själva processen går till, samt vilka faktorer som är av betydelse för att 

landa i ett visst beslut, gärna ett exempel på en faktiskt investering som Ni har 

genomfört. Med investering avser vi en investering för att t.ex. öka produktionen och 

inte att exempelvis ersätta en trasig maskin. Vi ser helst att intervjun genomförs hos Er, 

alternativt på telefon. 

 

Vi hoppas verkligen Ni finner det intressant att delta i denna undersökning och vi ser 

fram emot att Ni återkopplar med förslag på en tid som passar Er för intervju, alternativt 

telefonintervju. 

 

 

 

 

Tack på förhand 

 

 

 

 

Andreas Hedlund Edin Mutilovic   Tobias Lindeborg 

Växjö 2014-04-09 

 

  



  

 

II 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

1. Kan du beskriva lite om din bakgrund (utbildning och tidigare erfarenheter)  

2. Hur länge har du jobbat på detta företag och vilken befattning/arbetsuppgifter du 

har?  

3. Hur många anställda har ni och vilken omsättning? 

4. Har ni någon typisk investeringsprocess? Hur ser den ut? (Hur ni går tillväga när 

en investering ska genomföras) 

5. När genomfördes er senaste investering och vad var det för investering?  

6. Vem tog initiativet till investeringen, och varför? 

7. Vilka faktorer påverkade investeringsbeslutet? 

8. Använde ni någon kalkylmetod vid investeringen? Vilken? Kalkylränta? 

9. Var kalkylen betydelsefull vid beslutsfattandet? 

10. Hur samlade ni in information om olika investeringsalternativ, och vilka källor 

användes? 

11. Vilken information var viktigaste vid beslutet? 

12. Hur utvärderade ni de olika investeringsalternativen?  

13. Vilka befattningar var involverade i processen?  

14. Vem eller vilka fattade det slutgiltiga beslutet? 

15. Hur finansierades investeringen? 

16. Skedde det någon uppföljning både kontinuerligt och efter investeringen 

genomförts avseende investeringsprocessen? 

17. Vilka kriterier var viktiga vid valet av investeringen? 

18. Hur lång tid uppskattade du att investeringsprocessen tog? (Från behov till 

beslut) 

19. Hur påverkade interna aktörer investeringsprocessen? tex styrelse, aktieägare, 

övrig personal. 

20. Hur påverkade externa aktörer investeringsprocessen? (kunder, facket, 

långivare) 

21. Hur påverkade andra omvärldsfaktorer investeringsprocessen? (konjunktur, 

lagstiftning) 

22. Uppkom några problem under investeringsprocessen och vilka? 

23. Fungerar företagets nuvarande investeringsprocess bra enligt dig? Förbättringar? 

24. Något du vill tillägga? 

  



  

 

III 

Bilaga 3 - Respondenter 

 

De respondenter vi intervjuat i respektive företag är;  

 

Richard Hertvig, VD - Alvestaglass AB 

 

Martina Claesson, Styrelseledamot - Askelyckan AB 

 

Morgan Johnsson, VD - Herrgårdstoppen AB 

 

Stefan Sjöqvist, VD - Kallskänks gourme AB 

 

Tobias Karlsson, Styrelseordförande - Urshultsbagarn AB 

 


