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SAMMANFATTNING 

Tidiga skeden av byggprojekt är oftast väldigt komplexa, och många av projektens 

förutsättningar är osäkra. Då osäkerheter kan ses som brist på information och 

kunskap, innebär det att tidiga skeden innefattar många osäkerheter som kan 

generera både positiva och negativa utfall. Därav är det viktigt att både identifiera 

och hantera osäkerheter för att fatta beslut och skapa rätt förutsättningar för 

projekten.  

Syftet med studien är att öka förståelsen för osäkerheter och osäkerhetshantering i 

förvärvsprocessen vid bostadsutvecklingsprojekt, vilket görs genom att besvara 

frågeställningen: Hur kan ett ramverk utformas för att skapa trygga beslutsunderlag 

vid affärs- och projektutveckling under förvärvsprocessen för bostadsutvecklare med 

avseende på osäkerheter. För att uppnå studiens syfte har en fallstudie av ett svenskt 

bostadsutvecklingsföretag genomförts genom observationer och intervjuer vid 

fallföretaget.  

Studien har resulterat i ökad förståelse för identifiering av osäkerheter och vilka 

osäkerheter som bör tas i beaktning vid beslut om förvärv. De identifierade 

osäkerheterna kan delas in i sex huvudområden: Tid, Ekonomi, Projekt, 

Organisation, Myndigheter och Marknad. Studien har även resulterat i ett ramverk 

för att analysera och värdera osäkerheter samt visualisera dessa i förhållande till 

varandra. Studien bidrar på så sätt till teorin genom att studera förvärvsprocessen i 

bostadsutvecklingsprojekt samt presenterar ett strukturerat arbetssätt för att 

klassificera och analysera osäkerhet. Ramverket som denna studie resulterat i är 

främst av relevans för beslutsfattare i förvärvsprocessen och kan användas som 

underlag vid beslut om förvärv av nya projekt. 

Nyckelord: Osäkerhetshantering, Tidigt skede, Bostadsutveckling, Möjligheter och 

Hot.  
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ABSTRACT 

Early stages of construction projects are usually very complex, and many project 

conditions are uncertain. Uncertainties can be seen as lack of information and 

knowledge, which implies that many uncertainties are involved in early stages.  

These can result in both positive and negative outcomes. Hence it is important to 

identify and manage uncertainties in order to make decisions and create proper 

project conditions.  

The purpose of this study is to increase the understanding of uncertainties and 

uncertainty management in the acquisition process in real estate development, by 

answering the research question: How can a framework be designed to create a 

secure basis for decisions by business- and project development during the acquisition 

process for real estate development in terms of uncertainties? To manage this a case 

study of a Swedish real estate developer has been conducted, where observations 

and interviews were conducted at the case company. 

The result from this study is increased understanding about uncertainty 

identification but also knowledge about which uncertainties to take in to 

consideration when making decisions on acquisitions. The identified uncertainties 

were divided into six major areas: Time, Economy, Project, Organization, 

Government and Market. This study has also resulted in a framework for analyzing 

and evaluating uncertainties, which also visualize the uncertainties in relation to 

each other. The result from this study contributes to theory by studying the 

acquisition process in real estate development projects and presents a structured 

approach to classifying and analyzing uncertainties. The framework is mainly 

relevant for decision-makers within the acquisition process and can be used as the 

basis for decisions on acquisition of new projects. 

Keywords: Uncertainty Management, Acquisition Process, Real Estate Development, 

Opportunities and Threats.   



 

 

VI 
 

  



 

 

VII 
 

INNEHÅLL 

FÖRORD 

SAMMANFATTNING 

ABSTRACT 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING ................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................ 2 

1.3 Syfte ......................................................................................................................................... 3 

1.4 Fokus och avgränsning ..................................................................................................... 3 

2 TEORETISKT RAMVERK .......................................................................................................... 5 

2.1 Osäkerhet – Vad är det? ................................................................................................... 5 

2.2 Hur uppstår osäkerheter ................................................................................................. 7 

2.3 Vilka osäkerheter finns i projekt .................................................................................. 8 

2.4 Metoder för hantering av osäkerheter ....................................................................... 8 

3 METOD..........................................................................................................................................12 

3.1 Forskningsansats ..............................................................................................................12 

3.2 Val av företag för fallstudie ..........................................................................................13 

3.3 Datainsamlingsmetod .....................................................................................................13 

3.4 Analysmetod.......................................................................................................................15 

4 RESULTAT ...................................................................................................................................16 

4.1 Identifiering av osäkerheter under förvärvsprocessen ....................................16 

4.2 Osäkerheter att ta i beaktande vid beslut om förvärv .......................................18 

4.3 Analys och värdering av osäkerheter i förvärvsprocessen .....................................23 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER .........................................................................................27 

5.1 Studiens betydelse ...........................................................................................................27 

5.2 Slutsats .................................................................................................................................28 

5.3 Fortsatta studier ...............................................................................................................29 

KÄLLFÖRTECKNING .........................................................................................................................30 

Bilaga 1: Bruttolista med osäkerheter i förvärvsprocessen 

Bilaga 2: Intervjufrågor fas 1 

Bilaga 3: Intervjufrågor fas 2 

 

 

 



 

1 
 

1 INLEDNING 

Kapitlet presenterar bakgrunden till studien och dess problembeskrivning samt 

studiens syfte och frågeställningar och slutligen studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Osäkerhetshantering är ett välanvänt begrepp inom flertalet vetenskaper, så som 

filosofi, fysik, ekonomi och finans och IT (Perminova, 2011). Detta har resulterat i 

att det finns många olika sätt att definiera osäkerhetshantering. Lechler, Edington 

och Gao (2012) beskriver osäkerhetshantering som olika sätt att hantera och styra 

osäkerheter med förhoppningen att detta bland annat ska leda till ökad kvalitet, 

ekonomisk vinst samt högre nöjdhet bland projektets intressenter. 

Osäkerhetshantering upplevs i många fall som synonymt med riskhantering och 

bland annat inom projektledning har det vart svårt att skilja mellan risker och 

osäkerheter då dessa ofta anses vara samma sak (Lechler et al. 2012; Johansen, 

Halvorsen, Haddadic, & Langlo, 2014). Enligt en studie som genomförts av Lechler 

et al. (2012) styrks detta påstående, då de frågade olika projektledare att uppge 

olika osäkerheter de upplevt i projekt. Av de osäkerheter som uppgavs visade sig 

50% av dessa senare vara risker. Projektledning innefattar bland annat identifiering 

och hantering av både risker och osäkerheter (Lechler et al. 2012; Johansen et al. 

2014). Osäkerheter uppstår när det saknas informationen om framtida händelser 

och dess påverkan på projektet är oviss, medans en risk kan ses som en 

medvetenhet om en framtida händelse och dess påverkan men dess sannolikhet är 

oviss. Till skillnad från risker upplevs osäkerheter inte alltid som negativa, vilket 

risker oftast gör (Lechler et al. 2012). Osäkerheter kan alltså både vara positiva i 

form av möjligheter och negativa i form av hot (Loch, DeMeyer, & Pich, 2006; 

Perminova, Gustafsson, & Wikström, 2008). 

I byggprojekt är risk- och osäkerhetshantering en viktig del av vardagen (Reymen, 

Dewulf, & Blokpoel, 2008). Ju komplexare projekt desto större risker och 

osäkerheter, då investeringar i form av exempelvis tid och resurser är större. 

Traditionellt har det inom projektledningsteori varit viktigt att hålla sig till planen, 

vilket kan vara svårt framför allt i projekt som sträcker sig över en längre tidsperiod 

med hög osäkerhetsfaktor (Johansen et al. 2014). Eftersom förutsättningar och krav 

från olika intressenter ändras under projektets gång är det viktigt att ständigt 
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bearbeta osäkerheterna och även identifiera nya (Johansen et al. 2014). Ändrade 

beslut från beställare och kunder, förändringar i marknaden och ändrade regler från 

myndigheter och liknande är exempelvis vanligt förekommande vilket förändrar 

projektets förutsättningar från start till slut och därav även osäkerheterna. Detta gör 

att osäkerhetshantering är en process som behöver pågå under hela projektet 

(Johansen et al. 2014). 

Enligt Sveriges Arkitekter och Byggherrarna (2008) är de tidiga skedena1 inför och 

i ett byggprojekt avgörande för projektets framgång. De tidiga skedena är både en 

kreativ process och en systematisk produktbestämningsprocess. Många gånger 

bestäms viktiga förutsättningar för ett projekt innan det ens blivit ett projekt. Hur 

dessa tidiga skeden planeras och genomförs är ett förhållandevis outforskat område  

(Sveriges Arkitekter och Byggherrarna, 2008).  

1.2 Problemdiskussion 

Mycket forskning har gjorts tidigare inom riskidentifiering och riskhantering och i 

teorier om projektledning finns det många metoder för detta. Däremot är kunskap 

om osäkerhetshantering mer bristfällig och ett flertal studier påpekar att det finns 

ett särskilt behov att undersöka osäkerhetshantering inom projektledning (Reymen 

et al. 2008; Lechler et al. 2012; Perminova, 2011).  

I ett projekt går det aldrig att förutsäga allt och därför är det viktigt att arbeta med 

en flexibel strategi för att kunna hantera förändringar i projekt (Olsson, 2007). Detta 

är extra viktigt i tidiga skeden då information och kunskap ofta är begränsad och 

diffus, vilket skapar både problem och osäkerheter hos beslutsfattare som ofta 

måste basera beslut på relativt lite information (Rolstadås, Hetland, Jergeas, & 

Westney, 2011). Det har genomförts ett fåtal studier inom osäkerhetshantering i 

tidiga skeden av bostadsutvecklingsprojekt internationellt och därav finns kunskap 

i en relativt liten utsträckning, och studier saknas framför allt på en nationell nivå. 

Sveriges Arkitekter och Byggherrarna (2008) menar också att bygg- och 

                                                        
1 Tidigt skede – ”genom kreativt arbete omvandla brukarens (beställarens) krav på 
funktion och kvalitet samt övriga önskemål till en arkitektonisk och teknisk lösning 
och ett produktionsunderlag med god ekonomi för både brukare/beställare och 
entreprenör/leverantör så att även övriga krav från samhälle och berörda parter 
(sakägare/intressenter) samt befintlig bebyggelse vad gäller exempelvis säkerhet 
och miljö, tillgodoses” (Sveriges Arkitekter och Byggherrarna, 2008). 
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fastighetssektorn är ense om att de tidiga skedena är viktiga i ett byggprojekt men 

att det saknas forskning inom ämnet vilket stärker argumentet för behov av fler 

studier inom området. 

Framför allt upplever Svenska bostadsutvecklare att de under olika tillväxtfaser 

saknar en sammanhållen struktur för hur osäkerheter under förvärvsprocessen ska 

identifieras, beaktas och hanteras. Framför allt då många bostadsutvecklingsföretag 

växer och därav även antalet projekt samt storleken på dessa. För att klara av 

tillväxten behöver allt fler prospekt beaktas och bearbetas för att generera nya 

projekt till företaget. Det finns därför ett behov av att öka kunskapen om 

osäkerhetshantering i tidiga skeden så som i förvärvsprocessen samt att skapa 

bättre och säkrare underlag vid beslut om nya affärer, vilket i slut ändan leder till 

bättre affärer. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för osäkerheter och 

osäkerhetshantering i förvärvsprocessen vid bostadsutvecklingsprojekt. Mer 

specifikt avser den att utforma ett ramverk som syftar till att skapa trygga 

beslutsunderlag vid affärs- och projektutveckling i tidiga skeden för 

bostadsutvecklare med avseende på osäkerheter.  

Frågeställningar 

Huvudfrågeställning: Hur kan ett ramverk utformas för att skapa trygga 

beslutsunderlag vid affärs- och projektutveckling under förvärvsprocessen för 

bostadsutvecklare med avseende på osäkerheter. 

Delfrågeställningar: 

1. Hur kan osäkerheter identifieras i förvärvsprocessen? 

2. Vilka osäkerheter bör tas i beaktning vid beslut om förvärv?  

3. Hur kan och bör osäkerheterna analyseras och utvärderas i förvärvsprocessen? 

1.4 Fokus och avgränsning 

Studien är begränsad till Sverige då jag studerat ett svenskt 

bostadsutvecklingsföretag som arbetar med utveckling av bostadsrätter i 

Stockholms regionen. Studien är avgränsad till att endast studera osäkerheter i 

förvärvsskedet även om osäkerheter finns genom hela projektet. Eftersom endast 
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ett fallföretag har studerats är resultat av studien kopplade till fallföretagets 

erfarenheter och uppfattningar om osäkerheter. Studien fokuserar på osäkerheter 

utifrån en projektledares roll och därför har ingen djupare analys gjorts på varje 

enskild osäkerhet utan endast studerat osäkerheter på en generell nivå. 
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2 TEORETISKT RAMVERK  

I detta kapitel presenteras teori och tidigare forskning inom området osäkerheter och 

hantering av osäkerheter.   

2.1 Osäkerhet – Vad är det? 

 

As we know, there are known knowns; there are things we know we know. 

We also know there are known unknowns; that is to say we know there are 

some things we do not know. But there are also unknown unknowns - the 

ones we don't know we don't know. And if one looks throughout the history 

of our country and other free countries, it is the latter category that tend 

to be the difficult ones. (Rumsfeld, 2002). 

Donald Rumsfeld, USA:s 13:e och 21:e försvarsminister 

Osäkerheter sägs ha två sidor, en negativ i form av hot och en positiv i form av 

möjligheter. Dock läggs i verkligheten en betydligt större vikt på att hantera hot, 

samtidigt som det är vanligt att tillvaratagande av möjligheter glöms bort eller blir 

nedprioriterat. Oftast uppstår osäkerheter på grund av att den information som 

finns att tillgå är otillräcklig eller då den kompetens och kunskapsnivå som krävs 

saknas. (Johansen et al. 2014). Osäkerheter kan ses som brist på information eller 

som Rumsfeld (2002) uttryckte sig, ”unknown unknowns - the ones we don't know we 

don't know” (okända okändheter – det som vi inte vet att vi inte vet). Man kan även 

vända på myntet och se osäkerheter som brist på säkerhet. Lechler et al. (2012) 

menar att osäkerheter stimulerar entreprenörskap i projekt då dessa innebär 

potential att skapa värde, vara kreativ och lösa problem bortom de krav och 

specifikationer som initialt ställts på projektet.  

Osäkerheter i projekt kan uppstå både av faktorer som går att hantera och 

kontrollera men kan även uppstå av okontrollerbara faktorer. Rolstadås et al. 

(2011) föreslår i sin studie en kategoriseringsstruktur för osäkerheter där dessa 

delas in i kontrollerbara och icke-kontrollerbara. Johansen, Ekambaram, Krane, & 

Steiro (2012) tillägger att osäkerheter utöver kontrollerbara och icke 

kontrollerbara faktorer också kan vara oförutsägbara händelser som kan uppstå 

under projektets tid som har en betydande påverkan på projekt. De anser att 
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osäkerheter som påverkar projektet negativt är riskfaktorer eller hot och de som 

påverkar projektet positivt är möjlighetsfaktorer, se figur 1. Oavsett om osäkerheten 

är en riskfaktor, hot eller möjlighetsfaktor kommer den att ha konsekvenser när den 

uppstår. Risker och hot anses därför vara konsekvensen av en oönskad händelse 

multiplicerat med sannolikheten att händelsen ska inträffa. Möjligheter anses 

istället vara motsatsen till risker och hot, till exempel händelser som har positiv 

konsekvens.  

 
Figur 1. Osäkerhet - Möjlighet och Hot (Johansen, Ekambaram, Krane, & Steiro, 2012) 

Hot kan definieras som faktorer och händelser som kan leda till oönskade 

förändringar i form av resurser, tid, kvalitet eller liknande. Faktorer eller händelser 

som leder till att projektet kostar mer, tar längre tid eller försämrad kvalitet än sagt 

i början av projektet. Möjligheter kan definieras som motsatsen till hot, det vill säga 

faktorer eller händelser som gör att projektet kan leverera högre kvalitet till lägre 

kostnad eller på snabbare tid. (Krane et al. 2014; Lechler et al. 2012). 

Möjligheter uppstår inte automatiskt bara för att det finns osäkerheter i projektet. 

Möjligheterna är beroende av hur duktiga projektledaren och teamet är på att 

identifiera och fånga upp dessa utifrån osäkerheter i projektet (Lechler et al. 2012). 

I en studie gjort av Hald & Langlo (2011) tillfrågades projektteam hur de arbetade 

och fokuserade på hantering av möjligheter och hot i osäkerheter. 76 % svarade att 

de fokuserade mest på hot men också lite på möjligheter, 15% svarade att de 
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arbetade lika mycket med både möjligheter och hot och 7%  av de tillfrågade svarade 

att de enbart arbetar med hantering av hot. Detta innebär att det är vanligare att 

prioritera hantering av hot och därav förbise potentiella möjligheter som skulle 

påverka projektet positivt.   

2.2 Hur uppstår osäkerheter 

 

Osäkerheter finns i alla projekt, oavsett hur mycket man försöker att undvika dem.  

Däremot är det möjligt att minska sannolikheten för att konsekvensen ska bli 

negativ eller öka sannolikheten att den blir positiv. För att lyckas med detta är det 

viktigt att arbeta kontinuerligt med osäkerhetshantering och första steget i det 

arbetet är att identifiera potentiella källor till osäkerheter (Lechler et al.2012). 

Lechler et al. (2012) beskriver sex olika källor till osäkerheter, se tabell 1. 

Tabell 1. Sex källor till osäkerheter i projekt. 

1 
Kontextuell 

turbulens 

Kontextuell turbulens innebär att osäkerheter uppstår av 

olika faktorer i omvärlden som snabbt och drastiskt 

förändras. Några exempel på detta är förändrade lagar och 

krav, politiska beslut eller nya ekonomiska förhållanden i 

marknaden. 

2 Intressenter 

Intressenter är en mycket viktig källa till osäkerheter då 

dessa har osäkerheter att ta hänsyn till och det är vanligt att 

även deras förutsättningar ändras. Exempelvis kan ändrade 

projektkrav från ägarna eller opålitliga leverantörer 

innebära stora osäkerheter. 

3 
Tekniska 

osäkerheter 

I dagens tekniska samhälle är det allt viktigare att ta hänsyn 

till tekniska osäkerheter. För att säkerställa att tekniska 

system fungerar och minimera risken för negativa 

konsekvenser använder sig många projekt av backup system 

och/eller alternativa system. 

4 Organisatoriska 

Organisatoriska osäkerheter är osäkerheter som uppstår av 

förändringar i organisationen, och exempelvis om någon 

projektmedlem med viktig och unik kompetens slutar 

medför detta osäkerheter då personen kan vara svår att 

ersätta. 

5 Projektosäkerheter 

Projektosäkerheter kan vara allt möjligt, ofta finns det 

svårigheter man identifierat i tidigt skede men inte löst 

tidigare, eller kan förutsättningarna förändras vilket kan 

skapa nya utmaningar i projektet vilket kan medföra nya 

osäkerheter. 

6 Försummelse 

Försummelse i olika situationer innebär att projektledare 

eller projektmedlemmar har bristande respekt för projektet 

och att de inte fokuserar på projektets bästa. 
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2.3 Vilka osäkerheter finns i projekt 

I projekt har man traditionellt sett strävat mot så mycket förutsägbarhet som möjligt 

där man försöker hålla alla kritiska faktorer under kontroll. I byggbranschen är 

många projekt stora och komplexa och i verkligheten existerar inte denna 

förutsägbarhet i den här typen av projekt (Rolstadås et al. 2011).  

 Johansen et al. (2012) menar att det finns tre olika sorters osäkerheter i projekt, 

operativa, strategiska och kontextuella. Operativa osäkerheter kan ses som interna 

osäkerheter, medan strategiska och kontextuella osäkerheter ses som externa 

osäkerheter (Johansen et al. 2012). Både de positiva och negativa osäkerheterna kan 

ha inverkan på projektet på flera olika sätt där allt ifrån kvalité och ekonomi till 

relationer med intressenter och kundnöjdhet kan påverkas (Lechler et al. 2012).  

Inom viktiga områden så som konceptutveckling, hantering av förändrade 

intressentbehov och uppskattning av kostnader och tid spelar osäkerheter en 

väldigt stor roll. Det är därför inte alltid fördelaktigt att sträva efter maximal 

förutsägbarhet och istället bör man välja en strategi som är flexibel för att möta 

utmaningar på ett bättre sätt (Olsson, 2006). Det då antalet och graden av 

osäkerheter i ett projekt kan variera stort under projektets tid (Johansen et al. 

2014).  

2.4 Metoder för hantering av osäkerheter 

När osäkerheter identifieras är det upp till projektledaren att utvärdera potentiella 

möjligheter eller hot. Detta för att kunna fatta så fördelaktiga beslut som möjligt om 

hur dessa ska förebyggas och hanteras för att på så sätt skapa mervärde i projektet 

utifrån möjligheterna alternativt minimera projekt påverkan vid hot och risker 

(Lechler et al. 2012). För att skapa ett lyckat projekt och skapa mervärde och 

maximera resultatet skriver Lechler et al. (2012) att det är viktigt att ha en 

projektledare med ett sinne för affärer och att detta är kunskaper som bör finnas i 

projektledningsutbildningar.  

Flera författare (Ward & Chapman, 2003; Kapsali, 2011;  Lechler, Edington, & Gao, 

2012) har kritiserat projektledningsteori för att vara konservativ och föreslår 

framförallt två utvecklingsområden. Det första är att teorin inte skiljer osäkerheter 

och risker åt, vilket ofta leder till att möjligheter inte beaktas. Det andra är att teorin 

oftast enbart beskriver optimering inom projektets ramar, men inte tar upp 
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maximering. Mer specifikt innebär detta att projektledare arbetar efter att uppnå de 

uppsatta målen för projektet, inte att maximera och överträffa beställare och 

intressenters önskemål. Det leder i sin tur till att projektets potentiella positiva 

effekter inte maximeras så länge projektmålen uppnås. Lechler et al. (2012) menar 

därför att det bör arbetas mer med att lära ut och uppmuntra affärsmässigt 

tänkande, vilket skulle kunna leda till att projektledare arbetar mer aktivt med 

möjligheter samt leda till att de arbetar mer mot att överträffa satta mål, istället för 

att bara nöja sig med att leverera det som förväntas. 

Projektledare och team måste arbeta med osäkerhetshantering i projektets alla 

faser (Johansen et al. 2014). För att hantera osäkerheter kontinuerligt måste 

osäkerheter analyseras och arbetas med kontinuerligt, enligt Johansen et al. (2014) 

bör osäkerhetsanalys och hantering genomföras kontinuerligt i varje projekt för att 

skapa en bra kontroll av osäkerheterna. Lechler et al. (2012) menar att det är 

projektledarens ansvar att identifiera och arbeta med möjligheter, men att det är 

viktigt att få stöd från erfarna personer för att främja värdehöjande arbete. De 

menar också att projekt som har en hög osäkerhetsfaktor gynnas av att ha en 

projektledare med affärssinne, vilka ofta är mer benägna att identifiera och hantera 

möjligheter. 

Johansen et al. (2014) skriver om tre viktiga faktorer vid osäkerhetshantering i 

projekt. Det första är den mänskliga faktorn, vilket innebär att rätt personer måste 

involveras i arbetet. För även om man använder bra metoder och modeller för 

osäkerhetshantering i projekt kommer inte resultatet av det bli bra om man inte har 

personer som vet hur osäkerheter bör hanteras. Personer med rätt kompetens, 

erfarenhet och inställning till osäkerhetshantering. Den andra viktiga faktorn i 

osäkerhetshantering är modeller och verktyg. Projektteamet och organisationen 

behöver en modell och rätt verktyg för osäkerhetshantering, och det är viktigt att 

det är en modell de tror på och verktyg de vet hur de ska hantera. Sista viktiga 

faktorn är metod eller metoder. Metoden ska vara så enkel som möjligt för att 

underlätta arbetet med osäkerhetshantering. (Johansen et al. 2014) 
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9 Step Framework 

9 step framework är en osäkerhetshanteringsmetod för identifiering, analysering 

och hantering av osäkerheter utvecklad av Johansen. et al (2014). Metoden består 

av nio olika steg, illustrerad i fig. 2. Steg 1 och 2 är förberedande steg, steg 3 - 7 görs 

tillsammans i projektteamet i form av en workshop och steg 8 och 9 är uppföljning 

av tidigare steg. Syftet med denna metod är att identifiera och utvärdera möjligheter 

och hot i projektet samt skapa en aktivitetsplan för att ta till vara på möjligheterna 

och hantera hoten samt följa upp arbetet konsekvent. 

 

Figur 2. 9 step framework (Johansen et al. 2014) 

Första steget, går ut på att sätta en tydlig målbild som visualiserar var man vill vara 

efter steg 9 och vilka mätbara resultat man vill ha uppnått. Steg 2 innebär att 

identifiera och analysera nyckel-intressenter. Steg 3-7 görs som en gruppaktivitet 

där projektmedlemmar och andra projektdeltagare, så som konsulter och 

intressenter, tillsammans identifierar möjligheter och hot (steg 3 och 5). Efter att 

man identifierat möjligheter och hot analyserar man dem och utvärderar dessa, 

exempelvis genom att värdera dem utifrån möjlig påverkan och sannolikhet att det 

inträffar (steg 4 och 6). Sista steget i grupprocessen är att upprätta en aktivitets- och 

åtgärdsplan för hur man ska gå vidare med de möjligheter och hot som identifierats 

(steg 7). Resultatet av workshopen i steg 3-7 blir ett antal möjligheter och hot, varav 

de 10 viktigaste osäkerheterna är de man borde fokusera på under de kommande 2 

till 6 månaderna i projektet. Av dessa 10 bör mellan 3 och 5 vara de bästa 

möjligheterna och 5-8 största/viktigaste hoten. När de tio viktigaste osäkerheterna 

har valts upprättar man en strategi för hur man ska hantera de och vem som är 

ansvarig för varje osäkerhet. I steg 8 och 9 är det projektledarens ansvar att följa 

upp arbetet med osäkerhetshanteringen, vilket bör göras varje månad. (Johansen et 

al. 2014). 
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RESCRUM 

RESCRUM är en metod för osäkerhetshantering utvecklad av Reymen, Dewulf, & 

Blokpoel (2008). Metoden är en vidareutveckling av den agila metoden SCRUM som 

från början togs fram för utvecklingsprojekt i IT-branschen och som nu anpassats 

för att ta hänsyn till komplexiteten av osäkerhetshantering inom 

fastighetsutveckling. RESCRUM metoden innebär att ett RESCRUM-team arbetar 

intensivt i 30 dagar, i en så kallad intervall. Teamet består av representanter från de 

aktörer som har möjlighet att direkt påverka resultatet av utvecklingsprojektet. 

Efter varje intervall utvärderas sedan arbetet och resultatet genom att följa upp de 

mål som gruppen satt i början av varje intervall. Genom att identifiera vad varje 

aktör anser vara viktigt i respektive intervall skapas mål och möjliga mätbara 

variabler som på så sätt blir ett incitament för respektive aktör att bidra med sitt 

bästa. Under intervallerna hålls dagligen teammöten där varje person i teamet kort 

presenterar vad de gjort, vad de kommit fram till och vad de planerar göra härnäst. 

I varje intervall utvecklas en konkret ide eller produkt, som sedan vidareutvecklas i 

nästa intervall eller användas i slutprodukten. En av anledningarna till att metoden 

blivit populär och användbar är att främja samarbetet och öka interaktionen mellan 

olika aktörer som har möjlighet att påverka projektet och därav minska risken för 

att osäkerheter relaterade till missförstånd mellan de olika aktörerna ska uppstå. 

Detta är särskilt viktigt inom fastighetsutveckling då många aktörer är inblandade 

och kan påverka osäkerheternas utfall. (Reymen et al. 2008).   
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3 METOD 

Kapitlet presenterar studiens forskningsansats, val av fallföretag samt 

datainsamlings- och analysmetod.  

3.1 Forskningsansats 

Studien syftar till att öka förståelsen för osäkerheter som uppstår under 

förvärvsprocessen i svenska bostadsutvecklingsprojekt. Studier inom området är 

bristfälliga på en nationell nivå. Denna studie undersöker sambandet mellan 

osäkerheter och dess påverkan på projekt. Studien är baserad på personers åsikter 

och erfarenheter, vilket gör att studien är av explorativ karaktär vilket styrker 

motivet till en kvalitativ studie (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009; Edmonson & 

McManus, 2007).  

För att få en övergripande förståelse för osäkerhetshanteringsmetoder i 

förvärvsprocessen vid bostadsutvecklingsprojekt och kartlägga processen 

genomfördes en litteraturstudie av tidigare forskning inom risk och 

osäkerhetshantering i projekt samt tidigare forskning kring tidiga skeden och 

förvärvsprocessen inom bostadsutveckling. För att säkerställa litteraturstudiens 

relevans och för att kunna utforma ett ramverk kompletterades denna med 

intervjuer med beslutsfattare och avdelningsansvariga på fallföretaget som är 

ansvariga och delaktiga i förvärvsprocessen vid bostadsutvecklingsprojekt. 

Intervjurespondenternas åsikter och erfarenheter samlades in, analyserades och 

sammanställdes slutligen till studiens ramverk. Utöver datainsamling via 

litteraturstudie av tidigare forskning och intervjuer på fallföretaget har en längre 

praktikperiod på företaget möjliggjort för författaren att sätta sig in i arbetet och 

skapa sig en större förståelse för arbetet och processen. Figur 3 illustrerar studiens 

tillvägagångsätt.  
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Figur 3. Studiens tillvägagångssätt 



 

13 
 

Studien är kvalitativ med induktiv approach, vilket innebär att data samlades in och 

analyserades för att utifrån det utveckla en teori (Saunders et al. 2009; Edmonson 

& McManus, 2007). Detta är en fördelaktig metod att använda sig av eftersom 

området är relativt outforskat (Saunders et al. 2009). Att studera ett fallföretag 

möjliggjorde en djupare förståelse för kontexten och utgjorde även grunden för 

intervjustudien och ramverket (Ejvegård, 2009).  

3.2 Val av företag för fallstudie 

Fallstudien genomfördes på ett bostadsutvecklingsföretag som arbetar aktivt med 

utveckling av bostäder i form av bostadsrätter i Stockholmsområdet. Företaget 

valdes på grund av sitt arbete med att skapa unika hem av hög kvalitet vilket oftast 

innebär att projekten är väldigt komplexa och därav också har många 

osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till, framför allt under förvärvsprocessen.  

Det är framför allt företagets affärsvecklingsavdelning som arbetar med att 

analysera och hantera osäkerheter under förvärvsprocessen för att kunna basera 

beslut på pålitliga underlag och på så sätt minimera sannolikheten att onödiga 

kostnader i form av exempelvis tid, pengar och andra resurser ska uppstå i senare 

skeden. Företagets situation och unika karaktär gör dem därför till ett lämpligt 

fallföretag för denna studie. Då tidsramen för denna studien är begränsad har ett 

företag studerats, detta innebär att resultatet av denna studien kan behöva 

kvantifieras av fortsatta studier i andra typer av bostadsutvecklingsföretag. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Studiens insamling av data genomfördes vid fallföretaget i tre delar där den första 

innebar observationer av fallföretagets arbete. Den andra delen innebar 

djupintervjuer med beslutsfattare i förvärvsprocessen. I den tredje delen 

intervjuades anställda som medverkat i de tidiga skedena av genomförda projekt. 

Observationerna genomfördes under en 6 månaders praktikperiod där författaren 

medverkade i förvärvsprocessen av två olika projekt, samt i företagets övriga 

projekt och kunde på så sätt kunde bilda sig en uppfattning om problemet och hur 

företaget arbetar i nuläget. Under denna period antecknades relevanta 

observationer, för att säkerställa att ingen viktig information skulle glömmas bort i 

ett senare skede. Observationerna var ett bra sätt för författaren att skapa sig en 

egen bild av problemet och dess kontext samt säkerställa att information från 
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intervjuer överensstämde med verkligheten. Den andra delen med djupintervjuer 

syftade till att undersöka hur osäkerheter identifieras och klassificeras i nuläget. I 

den tredje delen genomfördes sedan semi-strukturerade intervjuer, med olika 

avdelningschefer som medverkar i förvärvsprocessen. Semi-strukturerade 

intervjuer gjorde det möjligt att komplettera förberedda frågor med ytterligare 

frågor som uppstod under intervjuerna beroende på vad respondenterna svarade 

för att säkerställa att så mycket relevant information som möjligt kunde tas i 

beaktande (Saunders et al. 2009). På så sätt kartlades deras erfarenheter angående 

vilka osäkerheter som uppstår i förvärvsprocessen och hur dessa har eller borde ha 

hanterats i tidigare projekt samt vilken relevans och påverkan dessa osäkerheter 

haft på projektets resultat. Alla delar var därav viktiga för att uppnå studiens syfte.  

Intervjupersonerna valdes noggrant ut med hjälp av handledaren på företaget för 

att säkerställa att dessa var relevanta personer med erfarenhet inom området vilket 

innebär att urvalsmetoden var medveten insamling (Saunders et al. 2009). En 

begränsning med denna metod är att det kan medföra att urvalet är påverkat då det 

inte finns någonting som hindrade de intervjuade personerna från att diskutera sina 

svar och påverka varandra (Saunders et al. 2009). Intervjuerna genomfördes 

ansikte-mot-ansikte för att säkerställa att svaren uppfattas korrekt. För att 

säkerställa att så mycket information som möjligt kunde tas med i analysen togs 

anteckningar i form av ett intervjutranskript vid alla intervjuer.     

Tabell 2. Genomförda intervjuer 

Intervjupersoner Datum Tid  

Affärschef 2016-09-30 60 min 

F
as

 1
 

Creative Director 2016-10-05 40 min 

Vice Byggchef 2016-10-31 45 min 

    

Finanschef 2016-10-13 40 min 

F
as

 2
 

Designchef 2016-10-14 60 min 

Försäljningschef 2016-10-25 30 min 

Utvecklingschef 2016-10-25 60 min 

Byggchef 2016-10-28 30 min 
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3.4 Analysmetod 

Data från de olika intervjutranskripten och observationsanteckningarna jämfördes 

och analyserades kontinuerligt med hjälp av konstant jämförelseanalys (constant 

comparison analys), vilket går ut på att kategorisera information från intervjuer och 

observationer genom att gruppera citat, åsikter, agerande och så vidare. Metoden 

består av tre steg. (1) Öppen kodning, vilket kan liknas med att lägga ett pussel, där 

data kodas. (2) Gruppering, data delas in i grupper utifrån liknande kod. (3) Selektiv 

kodning, vilket är processen att bygga en teori utifrån grupperingarna. Metoden 

konstant jämförelseanalys passar för analys av data från både intervjuer, 

observationer och dokument. (Leech & Onwuegbuzie, 2008). Metoden användes för 

att säkerställa att slutsatserna från analysen skulle bli så korrekta och 

representativa som möjligt och därav även öka slutresultatets kvalitet  (Leech & 

Onwuegbuzie, 2008). Alla dataextrakten i intervjutranskripten och 

observationsanteckningarna tilldelades representativa koder för att kunna se och 

förstå samband mellan intervjuer och observationerna. All kodad data granskades 

sedan och fördelades in i olika teman med underkategorier för att visualisera 

sambanden. Kodningsprocessen och granskningen skedde iterativt mellan de olika 

intervjutillfällena för att minimera risken att viktig input skulle glömmas bort. De 

olika kategorierna och temana diskuterades sedan med handledaren vid 

fallföretaget för att säkerställa att informationen uppfattats på rätt sätt och på så 

sätt öka relevansen och pålitligheten av de slutsatser som drogs i analysen. Slutligen 

sammanställdes alla reflektioner och slutsatser till ett ramverk.   
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras studiens resultat från de intervjuer och observationer som 

gjorts vid fallföretaget. Byggt på den teoretiska litteraturen har ett ramverk 

utarbetats för att besvara studiens syfte. Följande underrubriker besvarar studiens tre 

delforsningsfrågor, avsnitt 4.1 besvarar delfrågeställning 1, avsnitt 4.2 besvarar 

delfrågeställning 2 och avsnitt 4.3 besvarar delfrågeställning 3.  

4.1 Identifiering av osäkerheter under förvärvsprocessen 

Utifrån analyserna av intervjuerna och observationerna i denna studie kan 

osäkerheter ses som brist på information. Osäkerheter identifieras när en individ 

eller grupp är medveten om ett fenomen men inte vet vad utfallet kommer att bli. 

Ett enkelt exempel är osäkerheten kring om det är halt ute eller inte, om 

temperaturen ute är noll grader. Du vet inte om det är halt ute eller inte vilket gör 

det till en osäkerhet. Hotet med osäkerheten är att om det är halt, finns risken att du 

halkar och skadar dig. Möjligheten med osäkerheten är att det inte är halt vilket 

minimerar risken för att  halka på grund av det. Osäkerheten uppstår dock endast 

om du är medveten om att det kan vara halt ute. Vet du inte vad halka är eller aldrig 

upplevt det kan du inte heller vara medveten om att det finns en osäkerhet.   

Analysen visade därför ett behov av någon typ av medvetenhet om potentiella 

osäkerheter för att lyckas identifiera dessa. I förvärvsprocessen innebär detta att 

man behöver skapa sig en medvetenhet om vilken kunskap som finns tillgänglig 

samt vilken kunskap som behöver skaffas för att identifiera osäkerheterna i 

processen. För att lyckas med identifiering av osäkerheter i förvärvsprocessen 

behöver man applicera två viktiga faktorer; Erfarenheter/kunskap och verktyg. 

4.1.1 Erfarenhet från respondenter 

Majoriteten av de intervjuade personerna svarade att identifiering av osäkerheter 

främst är erfarenhetsbaserad. Detta innebär att det krävs personer som har varit 

med om liknande situationer förut eller som har kunskap om vilka frågor som 

behöver ställas samt har en känsla för vilken kunskap som behövs för det aktuella 

prospektet. En av respondenterna vidareutvecklade detta och menar att det gäller 

att ha en tydlig och övergripande helhetsbild över hela förvärvsprocessen för att 

lyckas med identifiering av osäkerheter. Därför är det viktigt att inte enbart ha 

områdesspecifika erfarenheter utan även integrera och dela dessa med varandra. 
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Under förvärvsprocessens gång kopplas fler och fler personer med olika 

kompetenser och erfarenheter från olika områden in, så som finans, ekonomi, 

försäljning, design, bygg med flera. Det eftersom en del osäkerheter hanterats via 

olika beslut och fastställande sedan tidigare och då analysarbetet går djupare in på 

detaljnivå ju längre processen är gången. Detta kräver personer med mer 

detaljkunskap och erfarenhet.  

Även om den övergripande förvärvsprocessen innefattar ungefär liknande steg för 

bostadsprojekt så är förutsättningarna väldigt olika för varje prospekt. Processen 

behöver därför anpassas utifrån varje enskilt prospekts unika förutsättningar för att 

identifiera och belysa prospektets unika möjligheter och hot. Det innebär inte bara 

att ställa rätt frågor och identifiera osäkerheter utan även att kunna identifiera det 

man inte vet och på så sätt ta in personer med kunskap inom det specifika området 

för att analysera det djupare. De identifierade osäkerheterna kan även medföra 

andra osäkerheter, vilket är svårt att veta för personer som saknar erfarenhet och 

kunskap. Detta beror på att de inte vet vilka frågor de ska ställa eller vad som 

behöver undersökas. Lechler et al. (2012) belyser också vikten av att ha personer 

med rätt erfarenhet i osäkerhetsarbetet.  

4.1.2 Verktyg för osäkerhetsidentifiering 

För att finna osäkerheter behöver de som arbetar i förvärvsprocessen genomföra en 

gedigen undersökning av prospektens förutsättningar. Här är det inte endast 

erfarenheterna som spelar roll, och för att skapa rätt förutsättningar behöver rätt 

erfarenheter även kompletteras med olika verktyg i form av checklistor, mallar och 

andra analysunderlag. När rätt erfarenhet och kunskap kombineras med rätt 

verktyg effektiviseras arbetet med osäkerhetsidentifiering och risken att förbise 

viktiga osäkerheter minimeras. För att inte behöva uppfinna hjulet om och om igen 

bör checklistor och mallar därför tas fram. På så sätt blir det enkelt att stämma av 

om alla potentiella risker och möjligheter har belysts i analysarbetet. För att öka 

kunskapen om sådant man inte vet och som därav är osäkra, kan verktyg upprättas 

för erfarenhetsåterföring inom företaget. Med hjälp av verktygen kan man snabbt 

stämma av vad som är ovisst, vilket i sin tur skapar osäkerheter. På så sätt kan 

mindre erfarna personer få vetskap om sådant som de inte visste.  
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Verktygen behöver utvecklas och uppdateras kontinuerligt för att vidareutveckla 

förvärvsprocessen och företagets erfarenhetsåterföring om osäkerheter. Detta är 

alltså en bra metod för att säkerställa att erfarenheterna och kunskapen stannar 

inom företaget och inte enbart hos dess specifika individer. Det är också viktigt att 

få återkoppling från projektfasen och dess projektmedlemmar gällande utfallet från 

de identifierade osäkerheterna samt möjligheter och hot som inte lyckats 

identifieras i förvärvsprocessen som dykt upp i ett senare skede. Det kan då införas 

i verktygen för att bli belyst i nästa förvärvsprocess/analysarbete, det för att lära sig 

av tidigare missar och ta lär dom av det.  

4.1.3 Processen 

De två ovannämda faktorerna erferenhet och verktyg tillsammans med självaste 

processen kan liknas med de tre viktiga faktorer som Johansen et al. (2014) 

beskriver för osäkerhetshantering i projekt. Han skriver att den mänskliga faktorn 

behöver kombineras med rätt modeller och metoder för att lyckas hantera 

osäkerheter. Den mänskliga faktorn i Johansen et al. (2014) arbete kan jämföras 

med erfarenhet från inblandade personer. Andra faktorn modeller kan liknas med 

vertyg och metoder kan jämföras med en självaste identifieringsprocess där 

verktygen och erfarenheter kombineras för att kontinuerligt och konsekvent 

identifiera osäkerheter. När dessa tre samverkar ökar sanolikheten att lyckas med 

identifiering av osäkerheter under förvärvsprocessen.  

4.2 Osäkerheter att ta i beaktande vid beslut om förvärv  

Utifrån fallstudiens intervjuer och observationer har ett stort antal osäkerheter 

belysts. Dessa analyserades och sammanställdes i en bruttolista med osäkerheter 

som är viktiga att ta hänsyn till i förvärvsprocessen, denna bruttolista presenteras i 

bilaga 1. Efter analys av osäkerheterna och deras respektive likheter och skillnader 

har följande sex grupperingar av osäkerheter identifierats.  

 Tid   
 Ekonomi  
 Projekt 
 Organisation 
 Myndigheter 
 Marknad 
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Dessa osäkerhetsgrupperingar kan liknas med de grupperingar av osäkerheter som 

Lechler et al. (2012) har identifierat; Kontextuell påverkan, Intressenter, Tekniska 

osäkerheter, Organisatoriska, Projektosäkerheter och Försummelse. I gruppen 

Projekt som identifierats i denna studie finns osäkerheter direkt relaterade till 

projektet och dess projektteam. Lechler et al. (2012) har istället valt att separera 

dessa osäkerheter i 3 separata kategorier; Projektosäkerheter, Tekniska 

osäkerheter och Försummelse varav de två senare även innehåller andra typer av 

osäkerheter som ej är direkt kopplade till projektet.Till skillnad från Lechler et al. 

(2012) har alla projektspecifika osäkerheter delats in i en grupp på grund av dess 

liknande karaktär. Gruppen Organisation innehåller osäkerheter som är relateade 

till företaget och dess organisation i form av till exempel företagskultur, struktur och 

arbetsprocesser. Denna gruppering är relativt lik Lechler et al. (2012) grupp 

Organisatoriska osäkerheter. Grupperna Marknad och Myndigheter innehåller 

osäkerher som är kopplade till externa faktorer, så som detaljplanearbete och 

marknadsutveckling. Jag har valt att dela in i dessa grupper då det i 

förvärvsprocessen ofta finns flera osäkerheter kopplade till just myndigheter i form 

av detaljplan och marknad i form av osäkerheter i hur bostadsmarknaden kommer 

utvecklas under projektets gång. Dessa två grupper kan relateras och liknas med 

Lechler et al. (2012) kategorier Kontextuell påverkan och intressenter, vilka också 

innehåller osäkerheter kopplade till extern påverkan. 

Utöver dessa grupper har jag valt att att gruppera efter Tid och Ekonomi. Det 

eftersom dessa två faktorer är direkt relaterade till projektets och företagets 

resultat och då det under intervjuerna har påpekats flertalet gånger osäkerheter 

kopplade till just dessa två kategorier. Man skulle även kunna likna de osäkerheter 

som delats in under Tid, Myndigheter och Marknad med Johansen et al. (2012) som 

bland annat använt sig av dimensionen Kontextuella osäkerheter vid sin indelning 

av osäkerheter. De andra två dimensionerna som Johansen et al. (2012) beskriver 

är Strategiska och Operativa osäkerheter och dessa dimensioner kan liknas vid 

grupperingarna Projekt och Organisation som identifierats i denna studie. Den 

ekonomiska grupperingen i denna studie innehåller osäkerheter som kan relateras 

både till Strategiska och Operativa osäkerheter. Nedan beskrivs respektive 

gruppering mer ingående och hur de olika osäkerheterna påverkar projektet 

och/eller företaget. 
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4.2.1 Tid 

Majoriteten av respondenterna svarade att olika former av osäkerheter relaterade 

till tid är något av det viktigaste att hantera i projekt. Det beror på att dessa 

osäkerheter oftast har stor påverkan under hela projektet och därav är det mycket 

viktigt att beakta dessa under förvärvsprocessen. Osäkerheter kopplade till tid kan 

innefatta allt från tidplaner i projektens olika faser, så som detaljplanearbete, 

bygglov, byggproduktion men också tidspåverkan vid överklagande av detaljplaner 

och bygglov inklusive handläggningstiden för dessa. Andra osäkerheter kopplade 

till tidsaspekten är hur lång tid som är möjlig att avsätta för att analysera prospekt i 

förvärvsskedet. När den tillgängliga analystiden är knapp finns det stor risk att man 

inte hinner samla in all information som behövs för att lyckas hantera viktiga 

osäkerheter, vilket i sin tur leder till knapphändiga beslutsunderlag vid förvärv.  

En annan anledning till att tidsaspekten nämndes återkommande under 

intervjuerna är för att tiden i sin tur påverkar många andra aspekter. I en 

projektorganisation bygger resursplaneringen av bland annat medarbetare och 

utrustning på tidplaner från de olika projekten. Överklagas några projekt uppstår 

risken att organisationen får ett resursöverflöde och ibland senare en resursbrist. 

Företagets resursfördelning blir alltså ineffektiv vilket i sin tur driver kostnader och 

till och med kan leda till att företaget inte kan ta på sig nya projekt då alla resurser 

är upplåsta. Ekonomi är också en viktig aspekt som påverkas av tiden och en 

respondent berättade att bland annat betalningsplaner och likviditetsplanering 

påverkas. För bostadsbyggare varierar flödet av pengar in och ut varje månad 

kraftigt vilket kräver en långsiktig likviditetsplanering och ekonomiprognostisering. 

Om produktionen blir försenad blir även kundernas inflyttning försenad vilket i sin 

tur leder till att stora delar av inbetalningarna till företaget sker senare. Sådana 

förseningar gör att räntekostnaderna blir högre än budgeterat och påverkar därav 

projektet negativt då man behöver överstiga budget eller göra besparingar på andra 

ställen.   

För att hantera osäkerheter relaterade till tid är det viktigt att arbeta med tidplaner 

samt vara medveten om de faktorer som kan påverka dessa, så som överklagade 

detaljplaner och bygglov, och planera utifrån flera möjliga scenarion och utfall.  
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4.2.2 Ekonomi 

Ekonomiska osäkerheter innefattar exempelvis osäkerheter i relaterade till 

kostnadskalkyler och intäktsbedömningar. Dessa innefattar bland annat 

försäljningsintäkter, försäljningsprognoser och stora kostnadsposter där 

exempelvis byggproduktionskostnader står för ca 60 % av de totala kostnaderna i 

ett projekt.  Alla dessa poster har alltså stor påverkan på bostadsutvecklingsprojekt 

då de är relaterade till både intäkter och kostnader och därav projektets 

ekonomiska resultat vilket i sin tur påverkar företaget som helhet. 

Osäkerheter som identifieras finnas eller som skulle kunna uppstå beaktas i det bud 

man lämnar på prospekt. Pris sätts ibland som en fast kostnad tillsammans med en 

tilläggsköpeskilling i form av ett kvadratmeterpris per ljus BTA eller BOA. Detta gör 

att osäkerheter kring hur stor byggrätten blir efter att detaljplanen vunnit laga kraft, 

fördelas på både köpare och säljare.  

 Ekonomiska osäkerheter kan också vara finansiella osäkerheter i form av ränteläge 

och  belåningsvilja av banker och investerare. Osäkerheter att beakta i 

förvärvsprocessen är finansläge i form av hur villiga bankerna är att låna ut kapital 

och hur mycket kan man få låna.  Betalningsupplägg för förvärv kan medföra 

osäkerheter om priset är indexreglerat utifrån att slutgiltigt förvärvspris fastställs 

vid tillträde, vilket exempelvis kan ske efter detaljplan vunnit laga kraft. 

Indexreglering kan då innebära att om marknaden utvecklas, förändras också 

förvärvspriset. Vid markanvisningar skriver man ofta på köpekontrakt flera år 

innan man betalar vilket gör det svårt att sätta exakta finansieringsalternativ och 

kostnader då, det i kombination med indexreglerat pris medför osäkerheter kring 

finansiering och slutpris. Eftersom ekonomin är en central del i projekten och 

verksamheten är det viktigt att belysa osäkerheterna relaterade till ekonomi och 

finans redan i förvärvsprocessen. 

4.2.3 Projekt 

I gruppen Projekt finns projektspecifika osäkerheter som nämnts under 

intervjuerna. Detta kan vara allt från osäkerheter som påverkar tiden eller 

ekonomin lite grann till större osäkerheter som kan vara helt avgörande om det är 

ens möjligt att genomföra projektet eller inte. Några exempel på sådana osäkerheter 

är mark och grundläggningsförhållande, stomstabilitet vid förvärv av befintliga 
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byggnader, bullerutsatthet med fler. Produktionsosäkerheter är en stor del av 

projektosäkerheter och ofta svåra att förutse, om inte man arbetar med liknande 

produkter och produktionsosäkerheter. Är projekten unika behöver olika 

produktionsmetoder anpassas efter varje enskilt projekt. Under förvärvsprocessen 

är det svårt att exakt förutse hur mycket man får bygga och exakt vilka intäkter man 

kommer få, speciellt om det inte finns någon detaljplan. Men detta medför också 

möjligheter genom att maximera säljbar yta även efter detaljplan finns. Möjligheter 

kopplade till projekt- och produktionsosäkerheter kan vara att välja en 

produktionsmetod som inte enbart utvärderats på pris utan också beakta tid, 

svårighetsgrad och komplexitet.  

4.2.4 Organisation 

Osäkerheter kopplade till gruppen Organisation är osäkerheter som inte enbart 

påverkar enskilt projekt utan även påverkar företaget och dess organisation. Det 

kan vara osäkerheter som exempelvis är kopplade till resurser i form av personal 

och kunskap inom företaget. Dessa innefattar även osäkerheter relaterade till 

kommunikation, företagsstruktur och processer. När processer och struktur inte 

efterlevs finns stor risk att osäkerheter uppstår i form av ansvarsfördelning och 

mandat för att nämna några exempel. Förändringar i organisationen i form av 

personer som slutar eller liknande medför ofta osäkerheter i form av förlorad 

kunskap och erfarenhet. Organisationsosäkerheter är inte alltid relaterade till 

förvärvsprocessen men är en central del av företaget vilket i sin tur indirekt 

påverkar förvärvsprocessen.  

4.2.5 Myndigheter 

Flertalet av de intervjuade uppgav ej planlagd mark som en av de största 

osäkerheterna i försvarsprocessen. Detta berodde främst på att det saknas riktlinjer 

och specifikationer över vad som får byggas på platsen. Detaljplanen styr hur 

mycket som får byggas vilket i sin tur kopplar till både intäkter och kostnader. 

Utöver kostnader och intäkter styr detaljplanen också andra förutsättningar så som 

byggnadsvolym, höjd samt miljömässiga- och sociala krav så som byggnadens 

grönytefaktor eller energianvändning. Detaljplanen kan även ställa krav på 

lekplatser och andra allmänna ytor som måste finnas inom området. Andra 

osäkerheter kopplade till myndigheter är påverkan från intressenter i form av 

detaljplaneprocessens olika skede så som samråd och granskning, skede där olika 
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intressenter och instanser i kommun och landsting ska få möjlighet att uttrycka sig 

och påverka. Utöver detta finns alltid möjligheten att överklaga beslut gällande 

detaljplan och bygglov vilket kan ha handläggningstider på upp till 6 månader eller 

mer. Detta är osäkerheter som har stor påverkan på projektet i form av tid som 

nämnts tidigare samt i form av resursplanering. Eftersom detaljplanen är en så 

viktig förutsättning för bostadsbyggande är flertalet av de osäkerheter som är 

kopplade till denna mycket viktiga att hantera och belysa. 

4.2.6 Marknad 

Osäkerheter som uppstår i förhållande till marknaden och branschen är 

konjunkturen i landet. Utveckling av bostadsmarknaden är en osäkerhet som 

påverkar efterfrågan på bostäder och prisutvecklingen av bostäder vilket i sin tur 

påverkar prissättningen. Andra osäkerheter kopplade till omvärlden kan vara att 

tidigt ge sig in i ett utvecklingsområde där utvecklingen av området innefattar 

flertalet osäkerheter som är svåra att förutse. Att ge sin i på en ny marknad eller 

område medför osäkerheter då man inte känner till förutsättningarna på samma 

sätt som man gör på marknader och områden där man redan etablerat sig.  

4.3 Analys och värdering av osäkerheter i förvärvsprocessen 

Eftersom osäkerheter ses som brist på kunskap behöver dessa hanteras genom att 

skaffa sig mer information och kunskap om dessa. När kunskapsnivån om 

osäkerheten ökar övergår det från att vara en osäkerhet till ett utfall i form av en 

risk, möjlighet eller fakta. Det går oftast att skaffa sig mer kunskap om något, men ju 

mer kunskap desto djupare förståelse och därav nya frågeställningar. Detta 

resonemang gör att hantering av osäkerheter ofta leder till ytterligare osäkerheter 

och därför behöver arbetet med osäkerhetsidentifiering ständigt utvecklas. Det är 

därför osannolikt att man någonsin kommer att kunna identifiera alla osäkerheter 

som kan påverka förvärvsprocessen. Det man kan göra är att dra nytta av tidigare 

erfarenhet och kunskaper för att identifiera de vanligaste och viktigaste 

osäkerheterna och sedan fokusera på dessa. Detta hänger ihop med det Lechler et 

al. (2012) skrev gällande att entreprenörskap bygger på osäkerhetsidentifiering och 

hantering. Hade det inte funnits några osäkerheter under förvärvsprocessen hade 

alla med kapital eller investerare velat köpa fastigheter och bygga bostäder och 

känna pengar på det. Under förvärvsprocessen värderar företaget alltså 
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osäkerheterna i förhållande till potentiell vinning. Flertalet av respondenterna 

menar att det är viktigt att göra en utförlig belysning, analys och bedömning av 

osäkerheterna för att kunna hantera och nyttja utfallet av dessa inför förvärv. Detta 

för att kunna göra så korrekta värderingar som möjligt inför förvärv. 

4.3.1 Ramverk för analys och värdering av osäkerheter 

Utifrån teori, insamlad data och bruttolistan med osäkerheter har ett ramverk tagits 

fram för att hjälpa till att analysera och värdera osäkerheter i förvärvsprocessen för 

bostadsprojekt. Ramverket utgår från bruttolistan med identifierade osäkerheter, 

där varje enskild osäkerhet värderas. Första steget är att analysera och bedöma 

osäkerheterna och skapa en hypotes om det troliga utfallet av dessa. Osäkerheten 

och dess hypotes bedöms sedan utifrån två faktorer, sannolikhet och påverkan. 

Faktorn sannolikhet bedöms utifrån en skala 0-10, vilket syftar till sannolikheten att 

osäkerheten och dess hypotes inträffar. Denna bedömning görs utifrån inblandade 

personers erfarenheter. Påverkan bedöms sedan utifrån en skala från -4 till +4, 

vilket syftar till att bedöma osäkerheten och dess hypotes utifrån potentiell 

påverkan på projekt och verksamhet. Detta resulterar i en lista, se exempel i figur 4. 

Utifrån denna lista visualiseras osäkerheterna med utgångspunkt i deras 

bedömning i ett diagram, ett exempel på detta visualiseras i figur 5. Med detta 

ramverk kan företaget snabbt och enkelt skapa sig en överblick över hur 

osäkerheterna förhåller sig till varandra samt se om det finns tydliga grupperingar. 

Detta kan sedan användas som underlag för en slutgiltig bedömning gällande vilka 

säkerheter man behöver skaffa sig mer kunskap om och arbeta vidare med innan 

förvärv, alternativt arbeta vidare med i ett tidigt skede efter förvärv.  
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ID Osäkerhet Hypotes om utfall Sannolikhet Påverkan

E1 Kostnader för byggproduktion 4 -2

E2 Utveckling av räntor 7 1

E3 Kostnadskalkyler 4 -3

M1 Utveckling på bostadsmarkanden 8 2

M2 Prisutveckling bostäder 7 2

M3 Efterfrågan på bostäder 7 3

Y1 Detaljplaneprocessen 6 -1

Y2 Påverkan av politiska beslut 3 1

Y3 Påverkan pga. Överklagande 10 -2

O1 Resursplanering 2 -1

O2 Organisationsförändringar 5 -3

O3 Kommunikation 4 -3

P1 Mark och grundläggningsförhållande 3 3

P2 Produktionsosäkerheter 6 -3

P3 Befintliga hyresgäster 1 -1

T1 Tidplan för detaljplan 7 -3

T2 Produktionstid 3 -2

T3 Tid för DD-analys 4 -1
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Figur 5. Diagram i ramverk som visualiserar hur osäkerheterna förhåller sig till sannolikhet och påverkans faktor 

Figur 4. Urklipp ur ramverk med en nerbantad lista på osäkerheter 
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Fördelarna med ramverket är att det visualiserar trolig påverkan och eventuella 

grupperingar av respektive osäkerhets mest troliga utfall. Det visualiserar om det 

finns en majoritet av osäkerheter som har en stor negativ påverkan och endast ett 

fåtal osäkerheter med positiv påverkan. Om osäkerheterna dessutom är stora och 

svåra att hantera (skaffa sig mer kunskap/information om) blir detta ett underlag 

som underlättar beslutsfattande gällande om det är värt risken med förvärv av 

projektet eller ej. På samma sätt kan ramverket visualisera motsatsen om så är fallet, 

det vill säga när majoriteten av osäkerheterna har positiv påverkan. Detta kan i sin 

tur leda till beslut om att det är värt att satsa lite mer på att förvärva just det 

projektet. När ramverket visualiserar en stor spridning mellan osäkerhetsutfallen i 

utkanten av ramverket kan det innebära att osäkerheterna som är relaterade till 

dessa ska prioriteras och om tid och resurser finns det en större sannolikhet att 

dessa osäkerheter hinner analyseras och bearbetas innan förvärv, vilket skapar 

bättre beslutsunderlag. Ramverket gör därför att man minskar risken att ta sig an 

projekt med allt för många och/eller stora osäkerheter som potentiellt kan påverka 

både företaget och projektet negativt samtidigt som det ökar sannolikheten att man 

inte missar projekt med stor potential på grund av att man är rädd för osäkerheter 

som kan uppstå. Ramverket kan sedan arbetas vidare med i projektfasen och 

kontinuerligt uppdateras utifrån de faktiska utfallen av osäkerheterna. Dessa 

resultat bör sedan användas för att utveckla ramverket och tas med in i nya förvärv. 

Det är affärsansvarig som tillsammans med blivande projektledare ska granska de 

underlag som tas fram inför ett beslut om förvärv. Det eftersom det efter förvärv är 

projektledaren som övertar ansvaret för projektet och det fortsatta arbetet, vilket 

bygger på de underlag som togs fram innan förvärvet. En av respondenterna 

uttryckte behovet av att göra realistiska bedömningar baserade på detaljerade 

underlag: ”Man måste göra ett nyktert antagande och inte lura sig själv, gör man inte 

det får man betala för det i ett senare skede”.   
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I kapitlet diskuteras studiens betydelse samt presenterar förslag på fortsatta studier 

inom ämnet samt slutsatsen av studien.  

5.1 Studiens betydelse 

5.1.1 Teoretiskt bidrag 

Studien bidrar till teorin genom att visa hur den kan tillämpas vid förvärvsprocessen 

i tidiga skeden av bostadsutvecklingsprojekt. I tidiga skeden av bostadsprojekt 

saknar man oftast mycket information och många aspekter är oklara, ändå sätts 

många förutsättningar för projektet i dessa skeden vilket motiverar studiens 

teoretiska relevans. Många studier som genomförts om osäkerheter och 

osäkerhetshantering riktar sig till projekt generellt sett, trots att osäkerheter är 

starkt kopplade både till organisationen och projektet. Mycket av det som skrivits i 

teorin har blivit bekräftat i denna studie och modeller och metoder för hantering av 

osäkerheter är applicerbara även för bostadsutvecklingsprojekt. Det finns även en 

del aspekter som skiljer generella projekt mot tidiga skeden av 

bostadsutvecklingsprojekt och modellerna behöver därav anpassas till vilket skede 

i processen, efter varje enskild organisation och deras arbetsprocess men också 

efter vilken typ av projekt man arbetar i.  

5.1.2 Praktisk relevans 

Studien bidrar med att presentera ett strukturerat arbetssätt för att klassificera och 

analysera osäkerhet, vilket företag tidigare upplevt bristfälligt. Ramverket som 

denna studie resulterat i är därför främst av relevans för affärschefer samt övriga 

medarbetare som medverkar i förvärvsprocessen. Genom att använda deras 

erfarenheter och kunskaper kan de med hjälp av detta ramverk utgå från 

bruttolistan av osäkerheter för att göra uppskattningar om de mest troliga utfallen. 

Sedan kan de utvärdera respektive utfall i ramverket utifrån sannolikhet att det 

inträffar och påverkansgrad. Genom att visualisera osäkerheternas utfall blir det 

lättare att jämföra dessa mot varandra och skapa sig en realistisk och trovärdig bild 

av projektets förutsättningar, vilket är avgörande för beslut om förvärv. På så sätt 

blir det ett trovärdigt och tryggt underlag för beslutsfattarna att ta stöd i, samt även 

ett sätt att visa på och prioritera vilka osäkerheter man ska arbeta vidare med efter 

förvärvsbeslut. För att detta ska fungera på ett kontinuerligt sätt räcker det inte bara 
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att verktyget finns i form av ramverket samt erfarenheter i form av bruttolistan och 

involverade medarbetare, det krävs även att förvärvsprocessen anpassas för att ge 

utrymme för denna viktning och analys. Det kan dock vara en nackdel att enbart ha 

erfarna personer i förvärvsprocessen, då dessa kan skapa sig en förutfattad mening 

om osäkerheterna och i sin tur dra förhastade slutsatser gällande vad osäkerheterna 

leder till. Risk kan också vara att möjligheter förbises på grund av att de inte 

realiserats i tidigare projekt eller att kreativitet i osäkerhets identifiering och 

hantering saknas. Det ska därför tas i beaktande att ramverket är ett första steg i att 

skapa en strukturerad process för att arbeta med osäkerheter i förvärvsprocessen. 

Ramverket har inte testats eller används av fallföretaget under studiens tidsram och 

behöver därför testas i praktiken och vidareutvecklas utifrån det.  

5.2 Slutsats 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för identifiering och hantering av 

osäkerheter i förvärvsprocessen vid bostadsutvecklingsprojekt genom att besvara 

följande frågeställningar; (1) Hur kan osäkerheter identifieras  i förvärvsprocessen? 

(2) Vilka osäkerheter bör tas i beaktning vid beslut om förvärv? och (3) Hur kan och 

bör osäkerheter analyseras och utvärderas i förvärvsprocessen? För att lyckas med 

identifiering av osäkerheter i förvärvsprocessen behöver man applicera två viktiga 

faktorer; erfarenhet/kunskap och verktyg. Dessa två faktorer behöver sedan 

kombineras med en fungerande process för att lyckas identifiera osäkerheter i 

förvärvsprocessen. Observationerna och intervjuerna på fallföretaget ledde till en 

bruttolista med osäkerheter att ta i beaktande vid beslut om förvärv. Dessa 

osäkerheter delades sedan in i sex olika huvudområden, Tid, Ekonomi, Projekt, 

Organisation, Myndigheter och Marknad. För att utvärdera osäkerheternas troliga 

utfall och påverkan på projektet behöver dessa analyseras och klassas i ett ramverk 

enligt respektive osäkerhets sannolikhet att inträffa och dess påverkansgrad. Detta 

gör att även om osäkerheterna skiljer sig går det att se samband och om det finns 

någon tydlig riktlinje i hur stora eller små osäkerheterna är och eventuell påverkan. 

Utifrån denna bedömning blir det lättare att fatta beslut och sätta 

projektförutsättningar, då man vet vilken typ av information och/eller kunskap som 

behöver tillföras och på så sätt kan man skapa en plan för detta. Studien har därav 

bidragit till tidigare osäkerhetsrelaterade studier genom att tydliggöra 
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förutsättningarna inför förvärvsbesluten och därav även säkerställt tryggare 

underlag inför dessa beslut. 

5.3 Fortsatta studier 

Ramverket som presenteras i denna studie är format utifrån respondenternas 

personliga erfarenheter, åsikter och kunskap inom området samt författarens 

samlade analys av dessa och gjorda observationer. Som nämnt i litteraturöversikten 

och bakgrunden förväxlas ofta risker och osäkerheter vilket även märktes under 

intervjufasen. När osäkerheter nämndes var det mycket fokus på risker i form av 

kostnader som tid, pengar och andra resurser och tyngdpunkten låg främst på risker 

snarare än möjligheter. Detta kan ha haft en viss påverkan på ramverket och dess 

utformning.  Därav är ramverket en hypotes om hur osäkerhetshantering i 

försvarsprocesser bör gå till som därav bör testas i en mer kvantitativ studie för att 

säkerställa dess funktion och syfte, samt vidareutveckla det utifrån de praktiska 

resultaten. Ett annat förslag på hur framtida studier kan ta ramverket till nästa nivå 

är att undersöka skillnaden mellan konverteringsprojekt och nyproduktion av 

fastigheter och vidareutveckla det utifrån de olika typerna av projekt. Det finns en 

hel del likheter mellan projekten men även en del som skiljer sig åt, samt framför 

allt stora skillnader i dess påverkansgrad och sannolikhet för de olika 

projekttyperna vilket motiverar den här typen av studie. Slutligen skulle det vara 

intressant att undersöka hur osäkerheterna kan kopplas till projektets tidsplan och 

på så sätt visualisera när i projektet osäkerheten mest sannolikt kommer att 

påverka. Utifrån detta skulle man kunna skapa ett underlag för fördelning och 

allokering av resurser, samt riktlinjer för när och hur man behöver samla in 

information för att hantera osäkerheterna. En sådan studie skulle alltså skapa bättre 

planeringsunderlag för projektledare och därav ännu bättre förutsättningar för 

lönsamma projekt. 
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Bilaga 1: Bruttolista med osäkerheter i förvärvsprocessen 

 

Grupp Osäkerhet
Kostnader för byggproduktion

Utveckling av räntor

Bankers belåningsgrad (Hur mycket får vi låna?)

Betalningsupplägg för förvärv

Slutgiltig förvärvspris (indexreglerat?)

Påverkan från omvärlden i form av ekonomi

Kostnadskalkyler

Finansering

Försäljningspris

Försäljningstakt

Betalningsplan och likviditetsplan

Konjuktursutveckling

Utvecklingen på bostadsmarknaden

Synergier av utveckling av bostadsområden

Nya marknader och områden

Prisutveckling bostäder (intäkter)

Efterfrågan på bostäder

Detaljplaneprocessen

Kulturminne och kulturklassificerade byggnader

Ej planlagd mark

Tidshantering av kommunen

Påverkan av politiska beslut

Påverkan pga överklagande

Påverkan från intressenter

Resursplanering

Organisationsförändringar

Ansvarsfördelning och mandat

Kompetensbehov

Kommunikation och kommunikationsplan

Företagsstruktur och process

Mark och grundläggningsförhållande

Befintlig stomstabilitet (konventeringsprojekt)

Påverkan från omgivningen i form av buller

Produktionsosäkerheter (komplexitet, logistikförhållande, m.m)

Krav eller önskemål från kommun gällande publika ytor och lokaler

Potential av vad som kan byggas i förhållande till intäkter/prissättning

Byggrättsstorleken innan detaljplan finns

Befintliga hyresgäster, (hyreskontrakslängd/besittningsskydd/intäkter)

Tidplan för projektet

Tidplan och tid för Detaljplanearbete och överklagan till laga kraft

Utveckling av området runt omkring och tidplan för det

Tider vilket påverkar resursplanering och organisationen

Produktionstid

Tid för DD-analys under förvärvsprocessen

Tid att förankra saker hos beslutsfattare

Ekonomi

Marknad

Myndighet

Organisation

Projekt

Tid



 

 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor fas 1 

 

• Berätta om din roll på företaget? 

 

• Vilka faser finns det i förvärvsprocessen? 

 

• Hur är du involverad i förvärvsprocessen och vad är dit ansvar? 

 

• Vilka andra personer och/eller funktioner är involverade? 

 

• Vilka beslut tas under förvärvsprocessen innan beslut om förvärv? 

 

• Vem eller vilka fattar beslut? 

 

• Vilka underlag inför beslut är du ansvarig för att ta fram? 

 

• Vilket underlag behöver du för de beslut du fattar? 

 

• Hur identifieras osäkerheter under förvärvsprocessen? 

 

• Hur beaktas och värderas osäkerheter inför beslut? 

 

• Hur påverkar osäkerheten/-erna beslut som tas? 

 

• Vilka osäkerheter upplever du är vanligt förekommande under förvärvsprocessen 

och inför beslut? 

 

• Vilka osäkerheter upplever du har stor påverkan inför och när beslut fattas? 

 

  



 

 
 

Bilaga 3: Intervjufrågor fas 2 

 

• Berätta om din roll på företaget? 

 

• Vad är din roll i förvärvsprocessen? 

 

• Vilka underlag inför beslut är du med och tar fram? 

 

• Vilka osäkerheter upplever du i förvärvsprocessen? 

 

• Vilka hot upplever du i förvärvsprocessen? 

 

• Vilka möjligheter upplever du i förvärvsprocessen? 

 

• Hur arbetar man för att identifiera osäkerheter? 

 

• Hur beaktas och värderas osäkerheter inför beslut? 

 

• Hur påverkar osäkerheterna dig i dit arbete? 

 

• Vilka osäkerheter upplever du är vanligt förekommande och/eller återkommande 

under processen? 

 

• Vilka osäkerheter upplever du har stor påverkan i dit arbete? 

 

 


