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Förord 
 

Denna undersökning genomfördes under våren 2006 i form av en magisteruppsats vid 

Södertörns högskola under handledning av Jurek Millak, högskolelektor vid institutionen för 

ekonomi och företagande.  Författarna Carl Granström och Måns Edman vill i detta inledande 

förord passa på att tacka de personer som gjort det möjligt för uppsatsen genomförande. 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Jurek Millak som genom sin 

erfarenhet både som handledare och forskare under arbetets gång styrt oss i rätt riktning och 

slutligen lett oss i mål. Trots att det funnits en del motgångar under resans gång har det varit 

en rolig och givande tid och vi besitter nu en djupare insikt i uppsatsskrivandets värld och 

lämnar den för denna gång även med kunskaper om företags beslutsfattande vid komplexa 

problem. 

 

Sist med inte minst vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som ställt upp och lånat oss 

sin dyrbara tid och delgivit oss information om beslutsprocessen angående trängselskatt 

försöket.  

 

 

Stockholm den 7 Juni 2006 

 

 
Carl Granström & Måns Edman 
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Abstract 
 

This paper investigates decision-making under uncertainty and complexity. The focus point of 

the study was to investigate how organizations in Stockholm has come to a decisions on how 

to manage the trial implementation of a congestion tax in terms of their company cars. The 

study was conducted as a survey with complementary interviews with the decision makers in 

change of congestion tax problem. The aim of the study was to gain an understanding for the 

decision making processes, and how and why the companies decided as they did. The theory 

on which we based our study emanated from both systems theory and business economic 

theory on decision making. The latter involving both normative and descriptive theory. This  

gave us the means to understand and analyse our empirical work. The study shows that 

decision makers in organizations often act irrational and on quite loose grounds, without any 

financial inquiry when coming to a decision on complex matters. We have found that decision 

makers stride from the path of what normative decision making theory suggest on how to 

structure and solve a problem. As the complexity of the problem at hand rises, decision 

makers turn their back on the structured decision making process by finding the most 

convenient solution and then enhance its positive qualities. The reason i simply that they by 

doing so avoid the hardship of attempting to rationaly structure and take responsibility for a 

problem and a decision with uncertain consequenses. 
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1 Inledning 
I början av 2006 startade försöket med trängselskatten i Stockholm. Till en kostnad på ca 3 

Miljarder kronor har betalstationer och annan behövligt teknik installerats. Fenomenet 

trängselskatt uppmärksammades mycket i media och engagerade de flesta stockholmare. 

Beslutet att utföra ett försök fattades av regeringen men direktiv angående hur företagen ska 

hantera detta administrativt uteblev och tillkom först flera månader senare.  Det var i ljuset 

av detta och vid läsningen av en artikel i Svenska dagbladet som våra funderingar kring hur 

företag hanterar problem där förutsättningarna och konsekvenserna är oklara formades. Vi 

ansåg därför att det skulle vara mycket intressant att se hur företagen resonerat vid 

beslutsfattandet angående trängselskatt och tjänstebilar och varför företagen sedermera tog 

besluten de gjorde. 

 

1.1 Problembakgrund 

Alla har vi någon gång ställts inför ett problem som kräver eftertanke och behovet av ett 

beslut. Innan vi når punkten varvid ett beslut kan fattas måste vi överväga alternativ och de 

konsekvenser som medföljer. Som beslutsfattare på ett företag ställs du troligtvis inför det här 

scenariot dagligen. (Simon, 1997) Då börjar processen att utesluta de alternativ som inte 

uppfyller vissa krav eller mål som organisationen har ställt upp. Efter utvärdering av den 

insamlade informationen måste beslutsfattaren besluta om en handlingsväg. Om 

beslutsfattaren insamlat all tillgänglig information och utvärderat alla tänkbara alternativ och 

dess konsekvenser borde den således kunna, inför det beslut som måste tas, välja det rätta 

(Simon, 2000). Vid enklare beslut där alla förutsättningar är givna och osäkerheten är liten 

blir detta säkert också fallet. Om beslutet som ska fattas istället vilar på en grund där 

osäkerheten kring förutsättningarna och konsekvenserna är betydande, introduceras 

komplexitet i beslutsprocessen. Denna komplexitet måste på något sätt hanteras av 

beslutsfattaren för att inte göra beslutsprocessen för instabil (Nolan & Provost, 1990). 

Forskning idag visar på att personer som beslutar under komplexa förhållanden inte kan agera 

optimalt eller fullständigt rationellt och att de inte heller inhämtar all den information som är 

tillgänglig. De agerar inte heller helt utan tanke. De är dock begränsade av sin kognitiva 
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kapacitet och komplexiteten i systemet (Etienne et al, 2004). Men hur hanteras komplexitet i 

problem i realiteten av beslutsfattarna på företag när de tvingas till beslut? 

 

Den 3:e januari 2006 startade försöket med trängselskatter i Stockholm. Undantaget från 

skatten är bland annat militära fordon, utryckningsfordon och miljöbilar. De allra flesta 

bilister kommer alltså att beskattas vid in och utträde av Stockholm tullar. Detta gäller både 

privata bilar och bilar som är registrerade på företag. Många företag erbjuder idag sina 

anställda tjänstebilar som en förmån. Kostnader och utgifter som uppstår i samband med 

användningen av bilen i tjänsten återbetalas till den anställde av företaget medans kostnader 

vid privat bruk av företagsresursen oftast betalas av den anställda själv. Det naturliga bör då 

alltså vara att när bilen blir föremål för trängselskattsavgiften skall förtaget betala vid 

användning i tjänsten och den anställde vid privat användning av bilen. Detta är dock inte alls 

självklart i dagsläget. Företagen ställs inför dilemmat om hur betalning av trängselskatten ska 

delas upp mellan företaget och den anställda. Att stå för samtliga kostnader oavsett när bilen 

används kostar givetvis företagen stora summor pengar (SvD, 2005-12-13).  Att å andra sidan 

separera betalningsansvaret innebär en stor administrativ kostad för företagen. Tidigare 

undersökningar (SvD, 2005-12-13) visar att företagen väljer att lösa detta på olika sätt. 

Flertalet företag väljer idag att till miljonkostnader betala för den anställde även vid privata 

resor.  

 

�Frågan är minst sagt aktuell och flera arbetsgivare som Peab, Skatteverket och IBM har 

ännu inte tagit något beslut när det gäller de anställda och trängselskatten. Men bland 16 

tillfrågade arbetsgivare, med förmånsbilar, som har sina regler klara är  

14 överens: de tänker inte kräva några pengar för privata resor in och ut ur Stockholm. 

� Vi får ta den smällen nu. Det kan inte påföras den anställde av administrativa och 

skatterättsliga skäl. Om försöket blir permanent får vi försöka få till en lösning, säger Hans-

Åke Danielsson presschef på Scania.�  (SvD, 2005-12-13) 

 

Men beslutet att inte separera kostnaderna är inte enhälligt: 

 

�Vi drar av för alla resor på nästkommande lön. På reseräkningen talar du om vad du 

debiterades och då återförs pengarna till dig. Men det innebär självfallet lite administration, 
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det är inte gratis, säger Lars Sundberg, ställföreträdande personaldirektör på Folksam.� 

(SvD, 2005-12-13) 

 

Därav vet vi att frågan kring trängselskatten har lösts olika av de berörda organisationerna. 

Men varför tog då organisationerna de beslut som fattades och hur påverkades beslutet av de 

komplexa förutsättningarna, det faktum att det är på försök, att alternativen inte är självklara 

och att konsekvenserna av alternativen inte är kan förutsägas?  

 

1.2 Problemformulering 

Hur fungerar organisationers beslutsprocesser vid komplexa problem? 

 

1.3 Syfte  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för organisationers 

beslutsprocesser vid komplexa problem. Det ämnar vi uppnå genom att: 

• undersöka hur organisationer i Stockholm hanterar tjänstebilar och betalning och 

ersättning för dessa med hänsyn till trängselskatten  

• studera på vilka grunder företagen fattat beslut i frågan 

• med stöd av teoribildningen analysera varför företagen tagit de beslut de gjort 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast innefatta företag belägna i stockholmsområdet då det är dessa 

som i störst utsträckning påverkas av trängselskatten. Fordonen som behandlas med hänsyn 

till trängselskatten är enbart tjänstebilar. Vi avgränsar oss också ifrån att direkt undersöka de 

bakomliggande politiska aspekter som berör ämnet men kan, utifrån frågans karaktär, 

svårligen helt undvika att det introduceras under empirin. Vi begränsar oss vidare till att 

undersöka grunderna för av företagen tagna beslut men ger oss inte i kast med att försöka 

utreda vilket alternativ som är mest gynnsamt. Vi kommer inte att avgränsa studien till någon 

specifik bransch, då det ligger i det undersökta problemets natur att vara 

branschöverskridande. 
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2 Teori 
Denna del kommer att ge läsaren en uppfattning om hur forskningen ser på beslutsprocesser 

och i viss mån varifrån dessa synsätt kommer. Kapitlet inleds med systemteori och dess syn på 

problem och problemhantering i processer. Teoriavsnittet är relativt omfattande då det finns 

många perspektiv och teorier om beslutsfattande och problemlösning. Vi anser att förståelsen 

för problemorådet kräver en omfattande genomgång. Detta för att teoribildningen ska skapa 

ett så gott underlag som möjligt. Vi har valt att beskriva teorierna i efter vad vi ansåg vara 

den logiska följden. Problemet och struktureringen av det hanteras först, sedan 

beslutsfattaren som ska hantera problemet och processen, för att sedan avsluta med teorier 

om själva beslutsprocesser.  Det känns även adekvat att sätta in beslutsteorierna i sin 

evolutionära kontext och visa på den ökade förståelsen för beslutsprocessen som en mänsklig 

aktivitet. En tydlig trend med teorierna är att de går från normativa till deskriptiva 

allteftersom de utvecklas. Teorierna går således från att tala om hur man skall göra till att 

försöka förstå varför människor inte gör som teorierna förordar.  

 

2.1 Problemstrukturering och systemteori 

Ett problem kan angripas utan att det skänks någon direkt tanke men om man ställs inför ett 

komplex problem borde ett försök göras att strukturera det så att problemet lättare kan 

hanteras. Systemvetenskapen erbjuder beslutsfattaren metoder och teorier som hjälper denna 

med hanteringen. Vi kommer nedan att redovisa delar ur systemvetenskapen som är 

behjälpliga för förståelsen av beslutsprocessen vid hanterandet av komplexa problem. 

Systemteorin innehåller förklaringsmodeller för processer och det som påverkar dessa. För att 

till fullo kunna nyttja dessa modeller måste man använda sig av ett analytiskt synsätt. Vi 

kommer nu att presentera olika delar som var och en bildar omgivningen för själva 

beslutsprocessen. En process påverkas av många delar. Dessa kan ligga både nära och utanför 

processen. Det är viktigt att man ser delarna i en beslutsprocess för att förstå helheten. 

(Shoderbek et al, 1990). 
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2.1.1 Organisationen 

En organisation ses som ett antal delar som samverkar med varandra och tillsammans med sin 

omgivning bildar en helhet. Organisationen tar hänsyn till sina intressenter och anpassar sitt 

beteende i viss utsträckning efter deras preferenser. Det organisationen söker är en form av 

jämvikt med sin omgivning (Shoderbek et al, 1990).  Detta bör därför även beaktas när man 

studerar beslutsfattande eftersom systemteorin just tar hänsyn till organisationens miljö. 

Organisationer agerar alltså inte helt i eget intresse utan tar hänsyn till andra faktorer. Dessa 

faktorer kan vara kunder, medarbetare, lagar och politiska påtryckningar (Ibid.). 

 

2.1.2 Variation 

Inom beslutsteori talar man om risk och osäkerhet. Med risk avses om det är möjligt att 

bedöma sannolikheten för en händelses konsekvenser och med osäkerhet avses att de tänkbara 

konsekvenserna är okända.  

 

Beslut är oftast baserade på tolkning av mönster av variation och utifrån dessa tolkningar 

vilka handlingsalternativ som kan tas (Nolan & Provost, 1990). Tolkningsunderlag kan till 

exempel vara försäljningsstatistik eller antalet klagomål under en månad. Det kan även vara 

lagar och förordningar som måste tolkas för att inte hamna inför skranket eller gå miste om 

fördelar som dessa kan ge (Shoderbek et al, 1990).  

 

Variation liksom komplexitet är en form av osäkerhet. Det gäller således för organisationen 

att reducera denna osäkerhet. Genom att analysera den miljö som organisationen verkar inom 

kan den skapa en bild av variationen och då ha möjlighet att hantera den. Shewhart W. 

utvecklade en syn på processer och ansåg att variation kunde ge två slags effekter: 

• Vanliga � variationen ingår i processen 

• Speciella � variationen ingår inte i processen 

 

I en stabil process kan resultatet beräknas på ett statistiskt sätt men i en instabil kan inte 

resultatet förutsägas (Nolan & Provost, 1990). Det gäller således att avlägsna speciella 

orsaker, variation, i en beslutsprocess så att den blir stabil. Variation kan hanteras genom att 

organisationen även den har möjlighet att variera sig (Schoderbek et al, 1990). 
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2.1.3 Komplexitet och trängselskatt 

Komplexitet är en källa till osäkerhet. Ett problem kan struktureras för att få klarhet i om det 

man har att göra med är ett komplext problem. Vi har med Rittel och Webbers (1973) bok 

Dilemmas in a General Theory of Planning som grund listat ett antal egenskaper som enligt 

författarna komplexa problem uppvisar. 

! Informationen som man samlar för att förstå problemet beror på hur man tänker lösa 

det 

! Det är svårt att säga med säkerhet när problemet är löst 

! Det finns många intressenter till problemet och ingen av dessa har mandat att avgöra 

vad som är rätt. Det blir tvunget att ta en satisfierande lösning 

! Implementerade lösningar ger återverkningar och det går inte till fullo se 

konsekvenserna av lösningen innan återverkningarna klingat ut 

! Varje implementerad lösning ger spår i problemet och man kan inte prova om 

lösningen som valts är bra, det är svårt att ångra sig i efterhand 

! Det är omöjligt att förutse alla tänkbara lösningar 

! Problemet är unikt även om det kan likna andra problem men har egna unika distinkta 

egenskaper 

! Problemet kan vara symptom på ett annat problem 

! Det finns inga normer för att avgöra anledningen till problemet 

! Beslutsfattaren anses som ansvarig för lösningen 

(Rittel & Webber, 1973) 

 

Utifrån ovanstående punkter som utgångspunkt listar vi de egenskaper som vi anser utmärker 

trängselskatten som ett komplext problem:  

 

• Det är ett försök och dess framtid är oviss 

• Det är ett politiskt påtvingat problem 

• Alternativen är inte helt självklara 

• Alternativens konsekvenser är inte helt kända  

• Viss mått av tolkning måste ske för att strukturera problemet 

• Det finns intressenter utanför organisationen som kan påverkas av beslutet 
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2.1.4 Problemstrukturering 

Ett problem behöver en viss struktur om man ska nå framgång med att lösa det. Churchman 

W. C. ställer upp ett antal kriterier för att man skulle finna struktur på ett problem. För det 

första ska beslutsfattaren identifieras, det är denna person som har mandat att lösa problemet, 

sedan beslutsfattarens olika mål som denne är tvungen att ta hänsyn till så de inte krockar med 

en eventuell lösning. Beslutsfattaren måste även ta hänsyn till andra mål som organisationen 

har. Det bör noteras, menar Churchman, att det kan finnas personer högre upp i hierarkin som 

mycket väl kan sätta stopp för eller ändra en eventuell lösning. För det tredje måste problemet 

vara en del av den miljö man verkar inom och som sista punkt så måste det finnas minst två 

alternativ; annars är det inte frågan om ett fritt val. Att vi fattar beslut och handlar av fri vilja 

är en förutsättning för att tala om beslutsprocesser. Själva problemet behöver inte vara fritt 

valt men alternativen måste vara det. Att inte agera eller handla är också ett val, ett val som 

man kanske förbiser. För att inte välja är även det ett val (Schoderbek et al, 1998). 

 

2.2 Beslutsfattaren 

Brunsson kritiserar rationalitetsbegreppet och hävdar att beslutsfattare för det mesta är 

irrationella. Mål och värderingar ligger oftare till grund för beslut än rationelle alternativ och 

utvärdering av deras konsekvenser. Att beslut skulle vara ett val är han även tveksam till och 

menar att beslut kan ha andra orsaker än bara vara ett val. Organisationen kan ha regler och 

policys för hur beslut fattas och det är egentligen inte tal om en beslutsprocess utan mer ren 

formalia. Dessa formalia kan vara både uttalad eller tyst, man har helt enkelt skrivna och 

oskrivna rutiner för hur problem skall hanteras (Czarniawaska, 2002).  

 

2.2.1 Kompetens 

Det är även så, anser Brunsson, att beslutsfattare både saknar kunskap och kompetens för att 

kunna hantera de krav på objektivitet som den rationella beslutsprocessen kräver. Vidare skall 

beslutsfattaren vara medveten om sina preferenser så att de vet hur de skall hantera problem 

som de skall hantera. De vet i själva verket inte vad de vill, de har för få lösningar, och kan 

inte jämföra preferenserna med de konsekvenser som deras eventuella beslut skulle ge upphov 

till (Czarniawaska, 2002). 
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Beslutsfattare skall hitta det bästa handlingsalternativet bland många alternativ, de är 

problemlösare som har mandat att göra val. När osäkerhet uppstår kan beslutsfattaren 

reducera den genom att fatta ett beslut. Det skapar säkerhet och sparar resurser jämfört med 

att hantera osäkerheten (Ibid.). 

2.2.2 Medarbetarna 

I en organisation är det viktigt att det fattade beslutet är något som alla i organisationen ställer 

upp på och att man gemensamt kan vara överens om att det är ett bra alternativ, eller kanske 

satisfierade som Simon skulle ha utryckt det. Man skall således sträva efter att vara eniga i de 

handlingar som man beslutat om. Lika så bör man se till att organisationens medarbetare är 

motiverade och har ett visst mått av förväntning på det valda alternativet (Czarniawaska, 

2002). 

 

2.2.3 Alternativ 

För många alternativ är inte att föredra då det blir svårt att överblicka dessa och deras 

konsekvenser. Man bör anta ett systematiskt irrationellt beslutsfattande. Det betyder att man 

minska måttet av rationalitet och istället koncentrerar sig på ett alternativ. Det alternativet 

som favoriseras tillskrivs positiva egenskaper och de alternativ som hotar detta tillskrivs 

negativa egenskaper (Ibid.).  

 

Det är viktigt att inte ställa upp olika alternativens positiva och negativa egenskaper och vikta 

dem mot varandra utan att förstärka de man anser skapar det bästa underlaget för beslut. Om 

alla alternativs positiva och negativa egenskaper skulle vägas mot varandra skulle det bli 

omöjligt att överblicka och det skulle bli omöjligt att fatta ett beslut. Men om man skulle vilja 

förhindra ett beslut så kan man med framgång införa mer rationalitet för att just öka på 

osäkerheten (Ibid.). 

 

2.2.4 Makt 

Den som har makt har också ansvar och detta ansvar kan ibland vara förknippat med olust. 

Det är inte alltid önskvärt att vara tvungen att vara ansvarig för de beslut som har fattats. Det 

finns dock strategier för att slippa detta ansvar. Brunsson talar om att öka antalet 
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beslutsfattare, låta beslutsprocessen var en ritual och att det egentliga beslutet fattas av 

experter eller tjänstemän. Genom att öka graden av rationalitet kan beslutsfattare även undgå 

ansvar, man hävdar att man mer är tvungen att ta det beslut som man gjort. Detta eftersom det 

var det enda rationella alternativet (Czarniawaska, 2002). 

 

2.2.5 Trovärdighet 

Man kan inte gärna utkräva ansvar av en person som inte kunnat göra ett fritt val. Men beslut 

skapar även legitimitet och genom att hävda att man fattat ett beslut på sin egen uppfattning 

om vad som är bra skapar trovärdighet för beslutsfattaren. Jämför med om hon istället hävdat 

att hon varit rationell och valt det som var det optimalt bästa och att det saknar en 

känslomässig koppling till beslutsfattaren. Detta är som vi tidigare nämnt en bra metod för att 

slippa ansvar och inte för att vinna legitimitet, varken för beslutet eller för beslutsfattaren. 

Samtidigt är det viktigt att man upprätthåller synen på att det är beslutsfattaren som orsakar 

händelser och inte slumpen, onda andrar eller något annat. Det går även att skylla trista 

effekter som beslutet får på andra, genom att överdriva deras involvering i orsakerna 

(Czarniawaska, 2002). 

 

2.3 Beslutsprocesser 

I Bakka, Fivelsdal & Lindkvists bok Organisationsteori går författarna igenom några olika 

beslutsprocesser och modeller för beslutsfattande. Beslutsprocessen, menar de, är inte direkt 

skild från andra processer i organisationen samt man bör ta hänsyn till dessa andra processer. 

Dessa kan till exempel vara konflikt-, kommunikations-, makt- och motivationsprocesser 

(Bakka et al, 1999). 

 

För att det skall förekomma en beslutsprocess krävs två saker: 

1. Valmöjligheter � det måste finnas objektiva valmöjligheter för organisationen 

2. Alternativ � det måste gå att formulera alternativ, om det inte gör så är det inte 

frågan om fria väl  

 

Då det ofta föreligger ekonomiska aspekter i beslutsfattande är det viktigt att reducera 

osäkerhet i problemet genom den strukturering som beslutsprocessen innebär. Det man vill 
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åstadkomma är en mer hanterbar situation. Man kan se det som en rörelse bort från kaos och 

mot jämvikt. De beslut som inte kräver någon eftertanke eller strukturering kallar vi rutiner 

eftersom det handlar som beslut i en miljö som är någorlunda statisk och där det inte 

förekommer någon eller liten osäkerhet hur man skall handla. I en dynamisk miljö kan man 

däremot tala om processer (Ibid.). 

 

2.3.1 The Administrative Man 

Simon, som vi tidigare nämnt, delade upp beslutsprocessen i två olika antaganden. Den 

empiriska, som använder sig av kunskap om organisationen och dess miljö samt den 

värderingsinriktade, som visar på organisationens mål, moral och den lagstiftning som 

organisationen har att följa. 

 

Den empirsiska modellen ger upphov till hans teori om The Administrative man. Några 

egenskaper som den administrativa människan har och vad som skiljer från The Economic 

man, en teori som förutsätter att beslutsfattaren har fullständig information och utifrån den 

kan fatta optimala beslut. Denne skall även vara befriad från känslor som skulle kunna 

påverka ett eventuellt beslut. 

• Hon har enkla rutiner för vissa problem och kräver inte en omfattande utredning 

• Hon söker satisfierande lösningar och inte optimala 

• Hon tar hänsyn till sin omgivning och är inte känslomässigt hänsynslös i beslutsprocessen 

(Bakka et al, 1999) 

 

2.3.2 Rationalitet och beslutsfattande 

När individer eller organisationer står inför ett problem är det troligt att de har ett stort antal 

alternativa handlingsmöjligheter. Varje handlingsalternativ skulle, om det genomfördes, leda 

till någon form av konsekvens. I teorin är uppgiften således att ta ett så rationellt beslut som 

möjligt genom att välja det alternativ som ger den mest eftersträvade konsekvenserna. För att 

kunna uppskatta om den valda handlingsväg var korrekt måste beslutsfattaren således inte 

bara se till de konsekvenser som innan kunde förutspås utan alla konsekvenser som följde 

beslutet. (Simon, 1997)  
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Beslutsfattande, som det ser ut enligt the economic man, innefattar därför tre viktiga steg: (1) 

att lista alla tillgängliga alternativ till lösning; (2) Uppskattandet av alla konsekvenser som 

åtföljer varje tänkbart alternativ; (3) en jämförande utvärdering av konsekvenserna.  

 

Anmärkningsvärt här är ordet alla i förhållande till både alternativ och konsekvenser då det är 

praktiskt omöjligt för en eller flera individer att ha den kunskapen. Människan saknar helt 

enkelt den kognitiva förmågan (Andersson, 2001).  

 

Simon menar att det är en viktig skillnad mellan det faktiska beslutsfattandet och den tidigare 

teoretiska modellen för objektivt beslutsfattande. Vad en person som skall lösa ett problem 

istället måste luta sig mot är kunskap. Kunskap är vad som gör uppskattandet av utfallet av en 

handling möjlig. Vilka konsekvenser som påföljder en handlingsväg kan endast uppskattas av 

individen genom redan kända orsak/verkan samband och på tillgänglig information om den 

rådande situationen (Simon, 1997).  

 

Kunskap och tidigare erfarenhet leder oss vidare till vad Simon kallar Intuitiva beslut. Många 

författare inom området för beslutsfattande har protesterat mot det faktum att beslutsteori 

oftast bara hanterar logiska och systematiska beslut och menar att intuition är en viktig aspekt 

av beslutsfattande och får inte förbises. Intuition, omdöme och kreativitet vid problemlösning 

och beslutsfattande är i grunden kopplat till igenkännande och erfarenhet baserat på tidigare 

upplevelser och tidigare kunskap. Simon (1997) jämför detta med det basala i att genast känna 

igen en gammal bekant och samtidigt bli varse all den information vi har om honom i vårt 

undermedvetande (Simon, 1997). Med irrationell menas en inställning eller en uppfattning 

som antas eller vidhålls utan att man kan finna något förnuftigt själ för detta. Det betyder inte 

att inställningen eller uppfattningen står i strid med förnuftet (www.ne.se).  

 

Vad som vidare är viktigt för att förstå hur en beslutsfattare hanterar komplexitet och 

variation är att även om denne genom analys eller intuition vet vad beslutet bör vara ändå kan 

skjuta upp det eller välja någon annan väg. Detta beror på att ingen av alternativen är helt 

befriade från icke önskvärda konsekvenser (Simon, 2000) 
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Genom att skjuta upp ett beslut ges beslutsfattaren en möjlighet att kanske finna andra 

alternativa vägar än de som finns till hands. Det är till och med troligt att om personen finner 

att inga andra alternativ finns så skjuts beslutet bara upp än längre. Osäkerhet är en annan fara 

vid beslutsfattande. Även då flera handlingsvägar kan ge fördelaktiga konsekvenser skapas ett 

problem för beslutsfattaren om samma alternativ under andra förutsättningar kan ge mindre 

bra konsekvenser. Osäkerheten kring framtida förutsättningar tenderar även de att leda till att 

beslut skjuts på framtiden. Under ovan givna förutsättningar ställs inte beslutsfattaren inför ett 

val utan ett dilemma. (Simon, 2000) 

 

2.3.3 De osammanhängande småförändringarnas metod 

Charles E Lindblom utvecklade i sin artikel The science of muddling though något som han 

kallar disjoined incremenation eller de osammanhängande småförändringarnas metod. Den 

går i korta ut på att beslutsfattaren endast tar hänsyn till ett begränsat antal alternativa 

lösningar. Utifrån dessa lösningar väljer mål som svarar mot hennes medel och att beslut är 

inte en styrning mot ett mål utan ett undvikande av någon som inte är önskvärt. Resultatet av 

beslut blir att organisationen trevar sig fram och undviker stora förändringar som omfattande 

beslut kan ge. Fördelar med denna metod är till exempel att en felaktig riktning snabbt ändras 

eftersom �hastigheten� är låg och man kan på så sätt prova sig fram (Bakka, et al 1999).  

 

Man behöver således inte fatta ett definitivt beslut utan kan med delbeslut söka sig fram mot 

sitt mål. Detta kan även vara ett sätt att sprida ansvar och att göra flera personer delaktiga i det 

slutgiltiga beslutet. Denna process kommer, beroende på problemet, att ta betydande resurser i 

fråga. Man kan sluta sig till att man bör ha ett typ av kontrollsystem som känner av riktningen 

som de små stegens beslut ger (ibid.). 

 

2.3.4 Garbage Can 

En teori som utvecklades av Cohen, March och Olsen och som publicerades i en artikel 1972 

var den så kallade Garbage can modellen. Här beskrivs beslutsprocessen som en 

sammansättning av olika delar som varierar inbördes från gång till annan. Fyra delar bildar 

grunden i teorin och innehållet i The Garbage Can (Bakka et al, 1999). 
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• Beslutsmöjligheter � anledningar och situationer som förväntas ge ett beslut 

• Problem � något som engagerar eller irriterar en eller flera av organisationens 

medlemmar 

• Lösningar � enkelt utryckt svar på problemet 

• Deltagare � samt deras egenskaper, intressen och kunskaper 

 

Det är just beslutstillfällen som är i fokus och de beskrivs som ett antal tunnor på ett löpande 

band. I dessa tunnor placerar organisationen problem, medarbetares energi och deras 

lösningar. Vad som hamnar i vilken tunna sker till stor del på slumpen. Följden blir ett enda 

virrvarr av olika delar som deltagarna bidrar med. 

 

Denna teori visar på att gällande gränser uppluckras och osäkerhet skapas men även, och det 

är viktigt, att kreativitet stimuleras (Ibid.). Det man kan få ut av denna processteori är att det 

är av vikt när problemet uppenbarar sig. Detta för att det inte skall bli frågan om vilka resurser 

som för tillfället är tillgängliga. Bakka et al (1990) skriver att det oftast blir fel person, 

engagemang och ansvarsnivå som hamnar i �problemtunnan� (Ibid.). 

 

2.3.5 Irrationalitet 

Nils Brunsson menar att vara helt rationell och objektiv ger en mindre grad av ansvar i 

beslutsprocessen och att för att beslutsfattaren skall framstå som handlingskraftig bör denne 

hävda sina egna åsikter. Brunsson är av den uppfattningen att beslut kräver att beslutsfattaren 

agerar med ett visst mått av irrationalitet (Czarniawaska, 2002). 

 

Detta för att det skulle vara omöjligt att ens försöka ta sig an de olika alternativ som finns till 

ett problem. Vad man i stället bör göra är att nedbringa antalet alternativ genom att ta bort de 

som �hotar� det alternativ som man själv favoriserar (Ibid.). Detta sätt att resonera stöds av 

Illka Salo pre- och postbeslutsprocesser på Lunds universitet. Där hon behandlar 

Montgomerys teori om Dominance Structuring Theory som går ut på att finna ett alternativ, 

bygga upp styrka i det och göra det till det ledande. Efter beslutet har man förstärkt 

argumenten för det valda alternativet, så det skall vara lätt att försvara (Salo, 2000).  
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2.4 Teoretisk syntes 

Vår teoretiska syntes avser att förklara och belysa valet av tidigare redovisade teorier. Detta 

för att åskådliggöra relevansen och skapa en naturlig koppling för läsaren, till empiri, analys, 

resultat och slutsats. 

 

Vi har valt att inleda teorikapitlet med att ur ett systemvetenskapligt perspektiv beskriva 

problem och attribut som ett problem kan uppvisa. Komplexitet och variation är några attribut 

som systemteorin menar måste hanteras för att göra en beslutsprocess stabilare och mer 

lätthanterlig. För att skapa en bild av vad som gör ett problem komplext har vi beskrivit vad 

komplexitet är och hur det är relaterat till det fenomen vi undersöker. Vidare har vi fört in 

systemteori i teoribildningen om beslutsprocesser. Detta ter sig för oss naturligt då 

systemteorin ser beslut som processer och därför ligger som grund för vår förståelse av 

processer. Vi har försökt att kortfattat och enkelt beskriva adekvata normativa 

beslutsprocesser och hur de har utvecklats för att sedan övergå till mer deskriptiva teorier om 

hur och varför beslut fattas. Det ser vi som en naturlig utveckling då man har fört in vissa 

psykologi aspekter i den ekonomiska teorin för att försöka förklara mänskligt ekonomiskt 

beteende. Vi försöker genom detta skapa en så heltäckande bild av beslutsfattande som 

möjligt för att sedan kunna analysera de resultat vi insamlat under studien gång. Vi tror att 

beslutsfattare i allmänhet och vid svåra beslut i synnerhet kan få problem i sin roll att välja 

bland alternativa lösningar då förutsättningarna för problemet som ska lösas är vaga eller 

okända. Alternativ och konsekvenser är en fundamental del i varje beslut och måste vägas av 

beslutsfattaren. Vi avser att belysa aspekter som kan påverka beslutsfattaren i dennes roll och 

kan vara bidragande orsaker till att beslutsprocessen störs eller inte blir rent logisk och 

systematisk. Om ett beslut med hänvisning till trängselskatten inte har tagits eller har tagits på 

ett tillsynes svagt underlag vill vi undersöka om osäkerhet kring konsekvenserna eller tidigare 

erfarenhet och kunskap påverkat taget beslut. Teoribildningen kommer att ligga till grund för 

datainsamlingen i empirin och kommer även att användas som verktyg för förståelse av 

resultatet i analys och slutsats. 
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3 Metod 
I det här kapitlet redovisar vi våra strategier och tillvägagångssätt vid genomförandet av 

studien.  

 

3.1 Forskningsstrategier 

Då vår ansats är att undersöka beslutsfattande och problemlösning under förhållanden som 

skapar speciella eller ovanliga situationer för organisationer behöver vi också en 

problemsituation som uppfyller dessa förutsättningar. Trängselskatten och tjänstebilarna ser vi 

som ett utmärkt tillfälle att studera en helt ny och, som tidigare diskuterats, inte alls 

okomplicerat problemsituation för organisationer. Då vi använder den för tidpunkten aktuella 

trängselskattsfrågan för att studera hur organisationer hanterar komplexa problem skulle man 

kunna tala om en form av fallstudie. Frågeställningen är komplexa problem och 

trängselskatten fallet. Fallstudier rymmer enligt litteraturen dock endast en eller högst ett par 

undersökningsenheter, (Denscombe, 2000) och då vi ämnar söka data bredare och hos flera 

företag kan vi knappast tala om en fallstudie som strategi. Vi kommer alltså snarare söka svar 

på vår fråga genom en form av surveyundersökning då vi inhämtar data från ett flertal av 

trängselskatten berörda organisationer. Vi stödjer detta genom Denscombe 2000. 

 

�Forskare som väljer denna strategi kan använda en rad olika metoder: frågeformulär, 

intervjuer, skriftliga källor och observation.�( Denscombe, 2000, s 13) 

 

En surveyundersökning ger oss därmed möjligheten att genom frågeformulär och sedan ett 

antal intervjuer få djupgående insikter om hur organisationer verksamma i Stockholm, med 

tjänstebilar, har resonerat och beslutat i frågan om trängselskatten och hur beslutet har 

påverkats av förutsättningarna.  Det är vidare meningen att resultatet vi kommer fram till ska 

kunna öka läsarens förståelse för det undersökta fenomenet. Valet av en surveyundersökning 

ger oss möjligheten att samla data från många olika företag. Detta är för studien viktigt då 

organisationer kan ha löst problemet på olika sätt och haft större eller mindre svårigheter i 

beslutet. Surveyundersökningar förekommer i många olika former och av forskare med olika 

mål. Surveyundersökningar förknippas vanligen med beskrivande eller förklarande studier 
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men används här även i förståelsesyfte. I fallet med denna studie kommer diskussionen om 

generaliserbarhet och validitet troligen ligga i det faktum om trängselskatten, med dess 

premisser, kan behandlas som ett komplext problem för organisationer, och om det sedan går 

att generalisera kring resultaten och olika organisationer. Vi ämnar gå djupare in i 

diskussionen kring detta senare i det här metodkapitlet. 

 

3.2 Förförståelse 

Med vår egen akademiska bakgrund och den utbildning vi har genomgått har vi sett 

beslutsfattande och problemlösning introducerat på flera olika sätt. I den företagsekonomiska 

ansatsen har vi stött på grundläggande teorier om organisationer och hur problem bearbetas 

med hjälp av informationsinsamlande både interna och externt. Vi har lärt oss principerna om 

information och dess värde/kostnad samt de olika synsätten på rationalitet och dess 

begränsningar. Systemvetenskapen har sedan introducerat sitt synsätt på problemlösning och 

hur ett problem struktureras upp och bryts ner. Vi har vidare getts en förståelse för hur 

helheten i ett system påverkas av dess beståndsdelars attribut och förhållande gentemot 

varandra. Vad som känts påtagligt för oss är att de flesta modeller och teorier behandlat 

relativt linjära problem och beslutsprocesser. Om bara förutsättningarna struktureras och rätt 

mängd information införskaffas (till rätt pris) kan problemet angripas och det bästa 

lösningsalternativet skönjas. Vid många beslut är detta säkert också giltigt. Våra egna 

observationer i vardagen och på arbetet ger en mer komplicerad bild av beslutsfattande och 

problemlösning. För oss har en bild skapats av att det kan ligga mer till grund för 

organisatoriska beslut än rent ekonomiska och för ändamålet på data välgrundade och logiska. 

Den mänskliga faktorn tror vi spelar en stor roll för hur mindre självklara beslut fattas. Beslut 

som fattas �ur luften� och nödlösningar kan bli utgången när pressen om att beslutet måste 

fattas är stort.  
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3.3 Insamlingsmetoder och urval 

Här redovisas på vilket sätt vi har gått tillväga för att insamla de empiriska data som skall 

ligga till grund för analysen samt hur vi har gått tillväga för att välja ut underlaget för studien. 

 

Då trängselskatten främst berör företag som är verksamma i och kring Stockholm började vi 

med att begränsa oss till region Stockholm. Då vi har valt att inte göra någon branschspecifik 

indelning kontaktades 100 slumpvist utvalda företag via E-mail. Vid ett första utskick var 

intresset från tillfrågade organisationer relativt svalt, med en svarsprocent på bara 4%, men då 

vi garanterade full anonymitet vände turen och det visade sig att detta skulle leda till ett större 

deltagande. Detta antar vi till viss del bero på att företagen i många fall har starka åsikter i 

ämnet och att de därför inte vill skylta offentligt med dessa men ändå få ge sin syn på 

verkligheten kring trängselskattefrågan. Resonemanget tycks få stöd i formulärsvar som: 

 

�Jag tror på biltullar�de borde ha klubbats direkt och inte vart på försök� eller som en 

annan företagsrepresentant svarar �vi hade önskat en ekonomisk kalkyl utförd av speciallister 

och inte amatörer innan någon form av försök påbörjats och sättet att införa tullarna på 

borde vara olagligt i en demokrati� 

 

Då ett antal företag som ovan nämnts valt och specificerat att de ville vara anonyma valde vi 

att presentera alla svar i empirin genomgående anonymt. Kontaktinformationen till utskicken 

hämtades från företagsfakta.se. Valet av intervjuobjekt styrdes här av ett bekvämlighetsurval, 

då endast vissa företag hade tid eller möjlighet att ställa upp.   

 

Hur många frågeformulär och intervjuer som skulle krävas för vår undersökning var svårt att 

bedöma på förhand. Svarsfrekvensen på 10 % av 100 utskickade frågeformulär föreföll oss till 

en början vara ganska lågt. Vid en sammanställning av formulären visade det sig dock att 

svaren var väldigt entydiga. Vi valde därför att fortsätta med intervjuer. Vi fortsatte med 

intervjuer till dess vi ansåg att de inte tillförde något nytt utan snarare bekräftat tidigare 

insamlat material. Intervjuerna bekräftade genomgående svaren från sammanställningen av 

frågeformulären. Vi valde då att stanna vid tre intervjuer. Detta kallar Glaser & Strauss i 

boken The Discovery of Grounded Theory från 1967 för �teoretisk mättnad�. Det innebär att 
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forskare som följer principen för Grounded Theory inte kan specificera urvalets storlek då 

underökningen påbörjas, utan kommer under undersökningens gång att kontinuerligt utvälja 

nya enheter till dess att forskaren når fram till en mättnadspunkt. För oss innebar det den 

punkt där den tredje intervjun inte tillförde något nytt, utan snarare bara bekräftar analysen, 

och det är var då som utväljandet upphörde och urvalet ansås tillräckligt (Denscombe, 2000). 

 

3.3.1 Frågeformulär 

För att få ett stort underlag och för att nå så många stockholmsföretag som möjligt inledde vi 

vår datainsamling med ett frågeformulär. Utskicket uppgick till 100 frågeformulär. Genom 

frågeformulären kommer vi först och främst att kunna urskilja de företag som erbjuder sina 

anställda tjänstebilar/förmånsbilar från dem som inte gör det. Vidare kommer vi få en klarare 

bild över hur varje företag, som erbjuder tjänstebilar, har resonerat och svarat mot behovet av 

en lösning på trängselskattsfrågan.. Frågeformuläret bestod till stor del av frågor med öppna 

svar. Det föreligger flera skäl till detta. Dels för att respondenterna skulle få möjligheten att 

beskriva, resonera och förklara sina tankegångar och beslut och dels för att ett formulär med 

bundna svar skulle ha blivit mycket omfattande och därför troligen fått lägre svarsfrekvens. 

Validiteten ökar också då vi inte binder respondenterna till att endast ge de svar vi erbjuder 

(Rosengren och Arvidsson, 2002). Vid framtagandet av formulären var det vikigt att vi var 

införstådda med ett antal faktorer som kan ha betydelse för utfallet. Formulärets faktiska 

konstruktion kan ha påverkan på hur det uppfattas och förstås av de olika respondenterna. För 

att svaren ska bli så jämförbara och pålitliga som möjligt var vi i behov av entydig förståelse 

av formulärets frågor från samtliga respondenter. För att frågeformulären ska hålla god 

kvalitet krävs det att kraven på standardisering och strukturering tillgodoses (Rosengren och 

Arvidsson, 2002). Vi har därför försökt att utforma frågorna så entydigt som möjligt och gett 

samma frågor till alla respondenter. I och med att uppsatsen har varit av kunskapsdynamisk 

karaktär har dock frågeformuläret blivit reviderad en gång. Detta på grund av att 

kunskapsnivån och förförståelsen för problematiken har ökat i takt med insamlandet av 

information. Förändringen har dock varit liten men vi tar hänsyn till den i redovisningen av 

empirin och tolkningen av resultatet.  
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3.3.2 Intervju 

Då vi har för avseende att studera beslutfattande ser vi intervjun som den bästa metoden för 

fördjupa oss i hur beslut tagits. Detta framför allt för att vi ska få en bild av hur subjektet har 

hanterat frågan kring vilket beslut ska fattas och vad subjektet anser utmärkande för 

problemet. Vi vill ha en så öppen diskussion som möjligt kring trängselskatten samt upplevda 

förutsättningar för beslut. Vad vi hoppas att intervjun ska kunna svara på är i vilken mån detta 

beslut särskiljer sig eller på annat sätt avviker från den mer normala beslutsprocessen, då 

problemet har unika förutsättningar. En förutsättning för intervjuernas relevans för de 

empiriska data som intervjuerna ska ge är att respondenterna själva har tagit eller har varit 

aktivt deltagande i beslutet om trängselskatter och tjänstebilar. Vi bad därför specifikt om att 

få intervjua en person som hade varit direkt medverkande i beslutet kring trängselskatten. I 

båda fallen var detta ekonomichefer, och vi håller det därför för troligt att företaget korrekt 

har givit oss rätt representant att intervjua. Detta för att vi genomgående under svaren från 

frågeformuläret har kunnat utläsa att ekonomichefen oftast varit direkt delaktig i taget beslut. 

Det finns lite olika sätt att strukturera en intervju. Denscombe beskriver tre olika 

intervjuformer; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Vid semistrukturerade 

intervjuer förbereder intervjuaren en lista med ämnen och frågor som ska behandlas. Den 

intervjuade ges i metoden utrymme att själv utveckla sina idéer och på djupet behandla och 

tala runt de ämnen och frågor som tas upp då ordningsföljd inte behöver följas statiskt. 

(Denscombe, 2000).  I det avseendet passar en semistrukturerad vår studie väl då vi vill ha 

svar på hur varje beslutsfattare resonerar kring och upplever den information och de 

bakomliggande faktorerna som legat till grund för tagna beslut. Intervjumetoden ger oss dock 

möjligheten att avgränsa oss så pass att frågorna som behandlas så lång som möjligt är direkt 

relevanta för studien. Strukturerade intervjuer ger fördelen att vi kan begränsa 

svarsalternativen för respondenten för att på så sätt både förenkla analysen av data och öka 

relevansen hos vissa svar. Intervjuerna kommer troligen att bygga på en blandning av 

strukturerad och semistrukturerad intervjumetod i den bemärkelsen att vissa frågor kan ge 

respondenterna mer begränsade svarsalternativ än andra. 
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3.4 Validitet 

Då vår ambition med uppsatsen var att studera hur problem med ovanliga förutsättningar och 

hög komplexitet påverkar beslut kommer vi i det här avsnittet avhandla hur väl det problem vi 

valt gör en mätning eller tolkning av frågeställningen möjlig. För att undersökningen av 

trängselskattefrågan ska kunna uppfylla kravet att faktiskt kunna svara mot 

problemformuleringen med en någorlunda hög validitet är en förutsättning att trängselskatten 

måste kunna hanteras som ett komplext problem. Vi menar, som vi tidigare visat i 

teoriavsnittet, att trängselskatten som problem möter kravet på komplexitet då det uppvisar 

följande attribut:   

• Det är ett försök och dess framtid är oviss 

• Det är ett politiskt påtvingat problem 

• Alternativen är inte helt självklara 

• Viss mått av tolkning måste ske för att strukturera problemet 

• Det finns intressenter utanför organisationen som kan påverkas av beslutet 

• Alternativens konsekvenser är inte helt kända 

 

Frågeformuläret har vi försökt göra så klara och tydliga som möjligt utan att tappa 

respondentens intresse. Vi ville inte riskera att skrämma iväg respondenterna med för många 

frågor utan försökte minimera antalet men samtidigt bibehålla kvalitén. Vi har i frågeformulär 

och inför intervjutillfällena gett en kort beskrivning av studiens syfte och bakgrund för att öka 

respondents förståelse men utan att ge respondenterna en känsla av att det finns vissa svar 

som är mer önskvärda än andra. (Bell, 1995) menar att validiteten anses vara hög om de data 

som insamlats är relevanta för det undersökta problemet. Vi har därför försökt att basera 

frågorna i formulär och intervju på teorin i största möjliga mån .Vi har försökt undvika att låta 

frågorna i frågeformuläret och intervjuerna styras av våra egna värderingar samt försökt att 

inte använda ord som kan uppfattas på något sätt värdeladdade. Det sistnämna är dock inte 

helt enkelt då studien kretsar kring trängselskatten, ett ämne som de flesta människor i 

Stockholm har någon uppfattning om och därmed lagt någon värdering i. För att 

respondenterna skulle svara så öppet och ärligt som möjligt i alla frågor utlovades anonymitet 

i den bemärkelse att deras namn och företag inte namnges i uppsatsen. Den informationen 

finns dock sparat i underlaget. Vi har vidare gjort tre intervjuer för att för att få en djupare 

insikt och större säkerhet vid slutsatser. Intervjuerna kompletterar även frågeformuläret för att 
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säkerställa att informanterna vid intervjuerna uppfattar frågorna på samma sätt som 

formulärrespondenterna. Då det visade sig att intervjuerna gav relativt entydiga svar med 

formuläret tyder detta på att så är fallet. 

 

3.5 Metodsammanfattning 

Surveyundersökningar förknippas vanligen med beskrivande eller förklarande studier men 

används här även i förståelsesyfte. I fallet med denna studie kommer diskussionen om 

generaliserbarhet och validitet troligen ligga i det faktum om trängselskatten, med dess 

premisser, kan behandlas som ett komplext problem för organisationer. Vi valde 

surveyundersökningen som strategi för att få nå så många företag som möjligt. Frågeformulär 

skickades ut till 100 slumpmässigt utvalda företag i Stockholmsregionen. Av dessa gav 10st 

(10 %) användbara svar. För att sedan fördjupa oss i och säkerställa frågorna i formuläret 

intervjuades tre företag. Vår förförståelse för det fenomen vi ska studera bygger mycket på 

den kunskap vi idag har om problemlösning och hanterandet av ekonomiska beslut. 

Kunskaperna grundar sig främst i våra utbildningar inom systemvetenskap och 

företagsekonomi men även av vardagsobservationer och arbetslivserfarenhet. 
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4 Empiri och resultat 
Här redovisas svaren från frågeformuläret och intervjuer. Vi har valt att inte redovisa svaren 

i frågeformuläret från företagen separat då det annars skulle bli svårhanterligt för läsaren 

samt att det visade sig att de flesta företag haft liknande eller samma svar på många frågor. 

En sammanställning av svaren redovisas nedan. Avvikande (från majoriteten) svar noteras 

dock i sammanställningen. 

 

4.1 Frågeformulär 

4.1.1 Svarsfrekvens  

Här redovisas svarsfrekvensen av frågeformuläret och storleken på underlaget som kommer 

analyseras. 

 

Svarsfrekvens Antal Procent

Antal utskickade frågeformulär 100 100 % 

Svarade ej 54 54 % 

Svarade men hade ej tjänstebilar/tid att medverka 35 35 % 

Ej fullständigt besvarade 1 1 % 

Antal användbara svar 10 10 % 

Totalt 100 100 % 

Tabell 1 Svarsfrekens 

 

4.1.2 Sammanställning av frågeformulär 

 Av de företag som svarat på frågeformuläret uppger samtliga att de fattat beslut i frågan om 

trängselskatten. Merparten av de företag som kontaktades valde att själva betala kostanden för 

all användning av företagens tjänstebilar. Det främsta skälet anges vara att det är för 

komplicerat och dyrt att separera kostnaderna. Samtliga företag hade diskuterat frågan på 

antingen ledning eller styrelsenivå och flertalet tillsammans ekonomicheferna. Ett företag 

uppger att de även diskuterat med kunder och samarbetspartners. Tre företag uppger att de 
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insåg behovet av att ta ställning till och hantera frågan om trängselskatten redan innan 

försöket började. Resterande företag började arbeta med det vid införandet eller efter att 

försöket redan hade startat. Ett företag uppger att de först insett behovet att agera efter första 

fakturan landat på företaget. De företag som uppgett att de tidigt insåg behovet av att fatta 

beslut i frågan inledde beslutsprocessen inom en månad efter upptäckten. Resterande företag, 

de som inte hade tagit upp frågan innan införandet, uppger ha startat omgående efter 

införandet. Merparten av företagen lade fram en lösning runt en månad efter processtart och 

ett fåtal efter en vecka. Förtaget som uppgett att de först insåg behovet efter att första fakturan 

kommit är fortfarande i beslutsstadiet. 

 

Inom samtliga företag var beslutsfattarna även de som initialt diskuterat frågan dvs. 

ledning/styrelse och ekonomichefer. Alla företag utom ett uppger att beslutet fattats på helt 

ekonomiska grunder och att värdering och företagspolicy inte spelat en roll i beslutstagandet. 

Endast ett företag uppgav att det var en kombination av ekonomi, policy och värdering. 

Förutsättningarna för beslutet ansågs inte unika eller speciella av majoriteten av de tillfrågade 

företagen. Resterande företag svarade att de ansåg att det faktum att det var ett försök gjorde 

det speciellt och kände därmed att beslutet kanske skulle behöva rivas upp och omprövas. Ett 

av det sistnämna tillade också att det var påtvingat av regeringen och klart upprörande. På 

frågan om vilka förutsättningar de gärna hade sett annorlunda uppger två företag att de helst 

sluppit dem helt. Resterande hänvisar till problem som att de inte är avdragsgilla vid 

tjänsteresor och inte kan konteras i ordinarie bilkostnader, och menar att det skulle ha sänkt 

deras totalkostander i det fall det hade varit möjligt. Två av dessa hänvisar åter till problemet 

med att de inte vet om det blir permanent eller inte. De svarar däremot att de inte vet hur det 

skulle ha förändrat deras utgångsläge och uppger att de inte vet eller att det inte skulle ha 

påverkat deras beslut.  

 

På frågan om hur de skulle ha resonerat om trängselskatten var permanent svarar hälften av 

företagen att de skulle ha resonerat på samma sätt och att beslutet om hantering skulle bli 

detsamma och att formen för deras beslut (beslutsprocess, beslutsfattare) hade varit 

densamma. Samtliga av dessa företag anger att deras informationsinsamlande och 

informationsmängd för beslut har varit ringa eller obefintligt. Resterande företag ansåg att de 
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då kunde behöva ompröva sina beslut. Samtliga företag i undersökningen anser att det inte 

fanns någon information som de saknade som av beslutsstöd.  

 

Endast två av de tillfrågade företagen uppger att de framtagit alternativa handlingsvägar 

utöver det som företaget beslutat om. Ett av dessa menar att de tagit fram två, att separera 

kostnader eller betala för allt bruk. Företaget valde det sistnämda efter � Faktainsamlande och 

beslut efter diskussion i ledningsgruppen�. Det andra företaget som uppgett alternativa 

handlingsvägar svarar att det tittat på prisma skyltar som alternativ men förkastat förslaget då 

det låg i gråzonen för vad som var lagligt, med menade samtidigt att det gör 

trängselskattförsöket också. Samtliga företag ansåg att de allokerat små eller inga resurser mer 

än lite tid för att lösa problemet och fatta beslut. Ett svarade att VD och styrelsens tid dock är 

dyr. 

 

Någon utvärdering av taget beslut uppger företagen att de inte ännu gjort och har därför inte 

sett behov av förändring av taget beslut.  

 

Alla deltagande personer i beslutsprocessen på respektive företag har jobbat i branschen i 

minst 20 år och har med endast 1 undantag 10 eller fler år inom företaget. I 6 av 10 företag 

har två personer deltagit i beslutsprocessen och i resterande 6 eller fler.  

 

4.2 Intervjuer 

Här presenterar vi sammanställningarna av de tre intervjuerna som vi har genomfört. 

4.2.1  Intervjusammanställning Företag I 

Företaget är ett större företag inom rederibranschen med huvudkontoret beläget mycket 

centralt i Stockolms innerstad. Företaget har ca 500 anställda. 

 

Respondenten berättar att de först vid ett skatteinformationsmöte insåg att ett beslut angående 

trängselskattsfrågan behövdes ta. På informationsmötet diskuterades också frågan och 

respondenten fick där reda på att de flesta företag valt att ta hela kostanden och att 

respondenten och dennes kollega, de två som hade mandat att besluta i frågan, då valde att gå 

på den linjen. Någon egentlig beslutsprocess fanns det inte att tala om menar respondenten då 
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beslutet �togs rakt upp och ner�. Det gick alltså egentligen ingen tid emellan när lösningen 

började hanteras och beslutet togs. Att utesluta och förkasta handlingsalternativ blev då inte 

nödvändigt. Förutsättningar för beslutet ansåg inte respondenten vara svåra utan beslutet 

ansågs lätt att fatta.  

 

Respondenten berättar vidare att det kostar mycket för företaget att betala hela avgiften då de 

måste men att det ändå kändes som en självklar lösning då det troligen skulle bli väldigt 

komplicerat att separera kostnaderna. Någon kostandskalkyl på detta hade inte gjorts. 

Respondenten menar vidare att företaget troligen skulle ha fått de anställda emot sig om de 

valt att agera på ett annat sätt. De anställda som har tillgång till bil hade inte accepterat någon 

form av avdrag på lönen och de flesta med förmånsbil sitter i ledningsgruppen och hade 

definitivt inte gått med på detta. Respondenten resonerar att �visst blir det en del pengar i det 

stora hela men frågan är om man vill ta det med dom här personerna? Det är väl bättre att 

göra dem nöjda och glada�. 

 

Om trängselskatten istället var permanent menar respondenten att det inte skulle göra någon 

skillnad på taget beslut. Här tillägger respondenten även att de faktiskt till sina säljare 

införskaffat miljöbilar och att de därför slipper skatten på ett antal bilar i sin fordonspark. 

Detta är dock mer av ett policybeslut då de vill vara ett miljövänligt företag men att det är en 

bra bonus att även trängselskatten undviks. 

 

I beslutet om trängselskatten var 2 personer inblandade och båda på högre chefsnivå med över 

40 i branschen sammanlagt och ungefär lika lång tid i organisationen 

 

4.2.2 Intervjusammanställning Företag II 

Företag II är ett mellanstort företag med ca 20 anställda och är en aktör inom 

automationsindustrin och har sitt kontor beläget centralt i Stockholm. 

 

Företaget insåg behovet av att behandla frågan om trängselskatten under december 2005 och 

beslutet las fram under samma månad. På frågan om det var någon information de tycktes sig 

sakna något som beslutsunderlag svarar respondenten kort, nej. Det har egentligen inte heller 

lagt fram fler alternativa handlingsvägar utan det har diskuterats mellan ekonomichef och VD. 
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Respondenten förklarar att företaget har valt att stå för alla kostnader under försöket. 

Alternativet att dela upp kostanden diskuterades bara kort men förkastades då det skulle 

smaka mer än det kostar. Då företaget bara har bara två tjänstebilar som används i någon 

större utsträckning även i privat bruk anses det inte att beloppen kommer bli betydande och 

därmed inte ska delas upp. Utöver de två tjänstebilarna som används mer regelbundet även 

privat så använder säljarna förmånsbilarna i tjänsten när de åker in och ut från stan. Men då 

det är mest i tjänsten så handlar det inte om några större summor pengar, respondenten menar 

att �visst kan det hända att det brukas privat men vi kan inte administrera kostnader som 

handlar om 60kr hit eller dit�. Sedan införandet har företaget inte utvärderat sitt beslut om 

hanteringen av trängselskatten och ser inget behov av att göra det. Det har därför inte lett till 

någon förändring av tidigare taget beslut. Skulle det bli permanent svarar respondenten att de 

med all säkerhet skulle köra på som nu, om det inte kommer nya tydliga direktiv från 

skatteverket. Företaget har inte gjort några kostandskalkyler då de anser att de med ganska 

stor säkerhet inte kommer förlora några större summor pengar. De tror däremot att 

administreringen kan bli knepig och att personalen skulle tycka att de var väldigt snikna om 

dem ville separera kostnaderna. Beslutsfattarna bestod av 2 personer med 21 respektive 6 år i 

organisationen. 

 

4.2.3 Intervjusammanställning Företag III 

Företag III är ett mindre företag med sex anställda och är verksamma inom mediarådgivning. 

Kontoret är beläget i centrala Stockholm.  

 

Företaget beslutade att ta hela kostnaden för trängselskatten. Detta på grund av att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att separera kostnaderna. Ekonomichefen trodde inte heller att det 

skulle vara möjligt att separera kostnaderna, eftersom det inte skulle accepteras av de 

anställda. Något alternativ hade inte tagits fram men företaget hade funderat på om de skulle 

separera kostnaderna men, som nämnts ovan, funnit det ekonomiskt oacceptabelt och 

personalpolitiskt dåligt. Man hade på företaget redan innan beslutet fattades undersökt hur 

skattelagstiftningen såg ut och man konstaterade att den var en aning ologisk. För 

trängselskatten är som den heter en skatt och ingen moms ingår, trots detta är den ändå 

avdragsgill för företaget. Man har även från företagets sida upplevt att informationen varit 

bristfällig. 
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Beslutet fattades innan trängselskattsförsöket inleddes men företaget upplevde att det 

egentliga problemet var när det blev krångel med deras transpondrar och betalningarna. De 

fick gå till 7-Eleven för att betala avgiften, detta för att bankgirobetalningarna studsade.  

 

På det hela taget är dock företaget positivt till trängselskatten för att den ökar tillgängligheten 

på parkeringsplatser och kortar restider. Företaget är dock negativt till de administrativa 

snårigheter som försöket för med sig. Det är främst hur de får det redovisat för sig. Själva 

beslutsprocessen tog inte många timmar i anspråk och det var VD och ekonomichefen som 

var involverade den samma. De har 15 respektive 1,5 års erfarenhet inom branschen och lika 

många år i företaget. 

 

Vidare hade sett att de sluppit strulet med betalningarna och kunde betala en gång i månaden 

istället. Det blev dock billigare än de trott fast de inte hade tagit fram någon kostnadskalkyl. 

Om de hade haft fler tjänstebilar skulle de nog ha övervägt andra alternativ både vid 

införandet och ifall det var permanent. Företaget hade önskat att de fått en faktura som är 

specificerad för varje tjänstebil. 
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5 Analys och slutsats 
Här redovisas våra analyser och slutsatser som ska svara på den problemformulering och det 

syfte som ligger till grund för uppsatsen. Empirin kommer att analyseras med stöd av 

teorierna i teoriavsnittet. Hänvisningar till teorin förekommer endast med korta utdrag för att 

inte länge upprepningar från teorin ska ske. 

 

5.1 Beslutsfattarna och beslutunderlaget 

Genomgående har beslutet fattas på hög nivå inom organisationerna, Styrelse och VD 

och/eller ledning tillsammans med i många fall ekonomichefen. Samtliga hävdar att de har 

fattat ett beslut i frågan om hanteringen av trängselskatter och tjänstebilar och att dessa togs 

relativt omgående. Informationsmängden uppges av majoriteten företag varit obetydlig till i 

bästa fall måttlig. Det handlar i de flesta fall enbart om ett par timmars diskussion. Utifrån 

detta kan vi sluta oss till att någon forma av problemstrukturering inte varit aktuell. 

Churchman påpekar vikten av att strukturera upp problem och finna dess problemlösare, 

dennes mål, organisationens mål och eventuella målkonflikter med personer högre upp i 

organisationen. Att under en kortare tid diskutera ett problem torde inte ge underlag för denna 

strukturering. Samtliga företag utom två hävdar i undersökningen att beslutet har varit ett rent 

ekonomiskt. För att detta ska verka rimligt bör alternativa handlingsvägar ha framlagts för att 

sedan ur ett ekonomiskt perspektiv förkastats. Detta genom att till exempel skapa ekonomiska 

kalkyler för konsekvenserna av de olika alternativen. Företagen hävdar dock att de inte sett 

några alternativa handlingsvägar och att de därför inte sett behovet av att förkasta något.  

 

5.2 Alternativ och konsekvenser 

Enligt Simon förutsätter ett rationellt beslut med invägning av alternativ och konsekvenser att 

det för beslutet framtagits ett beslutunderlag. Detta sker genom att beslutsfattaren ser till ett 

begränsat antal alternativ och fattar ett satisfierande beslut. Företagens svar visar snarare på 

att något egentligt informationsinsamlande och sorterande inte legat som grund för beslutet 

och att alternativhanteringen mer eller mindre uteblivit. Intervjun med Företag 1 stödjer denna 

slutsats då respondenten berättar det av företaget tagna beslutet grundande sig på information 

på om hur de flesta företag agerat och att beslutet �togs rakt upp och ner�.  Företag 2 uppger 
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att de diskuterat frågan och efter det fattat ett beslut. Detta tillsynes på största delen 

antaganden och kvalificerade gissningar.  

 

För att överhuvudtaget tala om en beslutsprocess menar Churchman att man måste ha mint två 

alternativ och att val måste ske av fri vilja. Som ovan nämnts uppger flera företag att dem inte 

sett alternativa handlingsvägar eller alternativ till det beslut som fattas. Samtidigt ger dem 

negativa attribut till andra alternativ än de tagna. Detta ter sig väldigt motsägelsefullt för att 

de uppenbarligen är medvetna om andra alternativ existerar och detta kan tolkas som att 

beslutsprocessen inte är strukturerad och tydlig. Om beslut trots allt sker och man inte riktigt 

har struktur och kännedom om beslutsprocessen så måste det ändå finnas en förklaring till hur 

den går till. Detta ger stöd åt soptunneteorin där problem dyker upp likt tunnor på ett löpande 

band och fylls med lediga resurser så som beslutsfattare med olika grad av kompetens, 

engagemang och tid att avsätta för lösningen av det uppkomna problemet.  

 

De som förespråkar betalning av hela trängselskattsbeloppet av företaget gör de ofta med 

motivationen att det skulle vara för dyrt och komplicerat att separera. Hur har det kommit 

fram till den konklusionen? Brunsson menar att irrationella beslut ger att de alternativ som 

förespråkas oftast tillskrivs positiva egenskaper och att andra konkurrerande alternativ 

tillskrivs negativa egenskaper. Detta för att ju högre grad av rationalitet man inför i ett beslut 

desto svårare blir det att överblicka de olika alternativen och i och med det ökar 

komplexiteten i beslutsprocessen. Vi menar att utifrån företagens resonemang ovan tycks klart 

att de i många fall agerar just så. De förespråkar ett beslut som inte verkar vara strukturerat, 

stött på ekonomiska kalkyler eller vägt mot andra alternativ. I intervjun med företag 1 säger 

respondenten att det kostar pengar för företaget att betala hela beloppet för användandet av 

tjänstebilarna men att det troligen ändå är det bästa alternativet. Företaget har dock inte gjort 

kostandskalkyler och har därför inget att jämföra med. Intervjuerna med företag 2 och 3 visar 

på samma tendenser då de inte heller räknat på kostnader utan hänvisar till att kostnader 

troligen inte blir höga och att det nog skulle bli väldigt svårt att istället administrera.  

 

Churchman (1957) menar att man bör ta hänsyn till att personer högre upp i hierarkin kan ha 

preferenser som inte är kompatibla med beslutsfattarens vilket gör att beslutsfattaren måste ta 

hänsyn till deras preferenser. Företag 1 menar att personalen inte skulle godta att få avdrag 
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från lönen för användning av bilarna och att framför allt ledningen som har tjänstebilar 

definitivt inte hade gått med på ett sådant beslut. Respondentens resonemang kring detta 

sammanfattas väl med citatet: 

 

�Visst blir det en del pengar i det stora hela men frågan är om man vill ta det dem här 

personerna? Det är väl bättre att göra dem nöjda och glada�.  

 

Vidare svarande majoriteten av företagen att de inte har sett något unikt med förutsättningarna 

för beslutet. Detta går emot vad Nolan & Provost (1990) hävdar dvs. att instabila processer, 

som beslutsprocessen om tjänstebilar/trängselskatt är, inte kan förutsägas, trängselskatten är 

ett försök och dess varaktighet är oviss, effekten kan inte mätas, man kan således inte, om 

man inte har feedbacksystem vilket ingen av företagen säger sig ha, mäta resultat, och man 

kan inte förutsäga kostnaden vilket även det härrör från försökets varaktighet och dess 

politiska härkomst. Några få ser förutsättningen att det är oklart om försöket blir permanent 

som unikt. De säger dock att de inte vet hur det skulle påverka företaget och det tagna beslutet 

om förutsättningarna var annorlunda och om det var känt om det blev permanent eller inte. 

Det ovan beskriva ter sig som ytterliggare ett stöd för att företagen inte har strukturerat 

problemet eller tagit fram handlingsalternativ. Det faktum att företagen inte ser 

förutsättningarna som speciella men inte heller har följt strukturen för hur ett problem med 

tydliga alternativ och konsekvenser hanteras, kan tolkas som att det faktiskt är just komplext 

och att de därför väljer en enkel lösning på ett svårt problem.  

 

5.3 Beslut och irrationalitet  

Vad studien genomgående visar är att företagen i regel inte inför beslutet om hanteringen av 

trängselskatten har strukturerat upp problemet, sökt alternativ och utvärderat konsekvenserna 

av dessa grundligt. Beslutsprocessen är i det här fallet präglat av ett minimum av rationalitet 

och snarare av det som Brunsson kallar strukturerad irrationalitet. Det finns en tendens hos 

beslutsfattarna att framhäva det tagna beslutet med positiva egenskaper och det andra 

alternativet ges negativa attribut. Detta utan att det egentligen har utträtt de ekonomiska 

konsekvenserna. Då beslutet att betala hela summan för trängselavgiften verkar vara det 

dominerande beslutet som favoriserats kan detta tolkas som att beslutsfattaren inte önskar få 
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det ansvaret för de obehag som ett eventuellt uppdelande av betalningen skulle ge. Samtidigt 

kommer även beslutet att upplevas som ett beslut som alla i organisationen kan ställa upp på 

och det lägger på något sätt ansvaret för beslutet utanför företaget. Det här talar för att företag 

i situationer där komplexa problem ska hanteras söker sig mot irrationella processer för att 

söka förenkla problemsituationen. Vi menar därför att företag som ställs inför komplexa 

problem tenderar att välja ett alternativ som inte alls alltid är väl grundat med bakomliggande 

strukturering, hantering och framtagande av alternativ och konsekvenser, som den normativa 

teorin om beslutsfattande ställer upp. Det beror på menar vi att beslut vars förutsättningar och 

konsekvenser inte är kända och klara, men som måste hanteras, tas genom att ett alternativ 

väljs ut, utan egentlig rationell grund, och sedan upphöjt som det mest satisfierande. Om 

komplexiteten är hög i det problem som måste hanteras så kan beslutsfattaren förenkla 

beslutsprocessen genom att gå från rationell till en mer irrationell metod för beslutsfattande. 

Det innebär att beslutsfattaren tar ett beslut utan hänsyn till andra alternativ. Det är också ett 

sätt att hantera komplexitet.  

 

Sammanfattningsvis har studien visat att organisationers beslutsprocesser vid komplexa 

problem inte kan tillskrivas de egenskaper som en välstrukturerad beslutsprocess bör uppvisa. 

Processen att besluta om en lösning är väldigt förenklad och irrationell. Studien talar för att 

processen förenklas, dels för att kunna reducera komplexiteten då inte alternativen och 

konsekvenser är tillräckligt tydliga och dels för att minska ansvaret för det fattade beslutet. 

Det genom att hävda att det inte finns något egentligt alternativ till det som valts. Alternativen 

finns i realiteten där, med beslutsfattarna tillskriver dem negativa egenskaper så att de 

uppfattas som inga alternativ alls. På så sätt undviks behovet av att utreda alternativen under 

svåra förutsättningar. Då beslutsfattarna tvingas till ett beslut, som de har gjort i fallet med 

trängselskatten, är det beslut som de faktiskt tas grundat på beslutsfattarnas egna 

uppfattningar om vad organisationsmedlemmarna kan acceptera. Beslutet förstärks sedan med 

positiva, egentligen ogrundade, egenskaper. När organisationen tvingas till beslut tas alltså det 

som de beslutsfattarna själva kan stå för men egentligen inte har något ansvar för.  
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6 Diskussion 
Den här studien har visat att det under kravet av att ett beslut måste fattas, om det är under 

osäkra förhållanden och förutsättningar, driver beslutsfattaren till ett irrationellt handlande. 

Snarare än att försöka strukturera upp problem och förutsättningar för att på så sätt minska 

komplexiteten och osäkerheten väljer beslutsfattaren att i det närmaste överge 

beslutsprocessen. Lösningen på problemet blir det alternativ som upplevs uppvisa flest 

positiva egenskaper och vara bekvämast för beslutsfattaren. Resultaten ligger i viss mån i linje 

med vår egen förförståelse om problematiken runt beslutsfattande men är ändå förvånande. 

Förvånade därför att vi trodde att en högre grad av strukturering, hantering och rationalitet 

faktiskt skulle ligga till grund för i alla fall några av företagens tagna beslut.  

 

I den här studien har trängselskatten legat till grund för undersökningen om komplexitet och 

beslutsfattande. Det innebär att de egenskaper som trängselskatten uppvisat, trots att de är 

komplexa, kan skilja sig ifrån de egenskaper som andra komplexa problem kan uppvisa. Våra 

resultat och de slutsatser vi har kunnat dra ligger dock i linje med den senare forskningen och 

teoribildningen på området. Vad som vidare har gjort undersökningen på ett sätt unik, i form 

av problem och behov av beslut, är att trängselskatten är branschöverskridande och påverkar 

alla organisationer, stora som små, om de har tjänstebilar. Vi som författare av uppsatsen 

väntar nu med spänning på vad resultatet av en framtida omröstning om trängselskatten blir. 

Enligt en undersökning genomförd av stockholmsstads miljöavgiftskansli, daterad 2juni, 

verkar stockholmarnas inställning till stockholmsförsöket svängt och merparten är positiva 

(www.stockholmsforsoket.se). Vad kommer ett folkligt JA till trängselskatten vid en 

omröstning ha för effekt på företagen som berörs, och på de beslut de har tagit? De flesta 

företag svarade i vår studie att ett permanentande knappast skulle bidra till att beslut ändras i 

frågan trängselskatten. Detta återstå att se. Vad ett permanentande dock skulle medföra är att 

komplexiteten sjunker i och med att förutsättningarna blir klarare och att de ekonomiska 

konsekvenserna med tiden blir tydliga. Frågan blir då om detta kommer bidra till att företagen 

kommer se det nödvändigt att se över sina tagna beslut. Risken som vi anser att företag då 

löper är att de cementerat sitt beslut inom organisationen och därför får mycket svårt att riva 

upp det, även fast nya problemstruktureringar och kalkyler visar tidigare tagna beslut som 

ekonomiskt felaktiga. Leder det i så fall till att företag i framtiden är mer noggranna i sina 
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beslutsprocesser under liknande förhållanden för att slippa riva upp tagna beslut, eller i det 

fall det bedömts omöjligt att göra så, ta de ekonomiska konsekvenserna?  

 

Vid fortsatt forskning inom ämnet anser vi att det skulle vara intressant att undersöka om 

problem av svårhanterlig eller komplex natur hanteras olika beroende på var i en 

organisations hierarki den ska lösas. I vår studie har problemet hanterats på en hög hierarkisk 

nivå inom de företagen som undersökts. Skulle problemstruktureringen och 

alternativhanteringen ha skett annorlunda om beslutet eller framtagandet av beslutsunderlag 

legat på lägre nivå? Kanske hade mindre erfarenhet och en lägre position hos beslutsfattaren 

givit att ett försök till en tydligare strukturering av alternativ, konsekvenser och 

handlingsvägar som underlag för beslut.  
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8 Bilagor 

8.1 Mall för frågeformulär och intervju 

 

Intervjufrågor trängselskatt och beslut 

Vid införandet av biltullarna i Stockholms stad har frågan väckts angående hur företag med 

förmåns/tjänstebilar ska hantera avgiften. Många företag har haft inställningen att de hellre tar 

kostnaden än administrerar de anställdas betalning av biltullarna. Andra har sett det som en 

självklarhet att separera kostnaderna. Dessa frågor syftar till att belysa hur ert företag har 

resonerat kring och fattat beslut i frågan. Företaget får självfallet vara anonymt i uppsatsen 

om så önskas. 
 

Intervjufrågor biltullar och beslut 

 

Har ni tjänstebilar och berörs av biltullarna? 

Hur har ni resonerat kring biltullarna och tjänstebilar? 

På vilken nivå inom organisationen har det diskuterats? 

Är ett beslut fattat? 

Hur har ni löst frågan? 

Vad grundade ni beslutet på? 

Kändes beslutet enkelt/svårt? 

När �upptänkte� NI att biltullarna och ersättningen till tjänstebilar behövdes hanteras? 

När inledes processen för att ta fram en lösning? 

När las lösningen fram? 

På vilken organisationsnivå (avdelning, befattningsnivå) har beslutsprocessen legat? 

Är det ett rent ekonomiskt beslut, eller har det funnits andra faktorer, till exempel värderingar 

och företagspolicy med i beslutsgrunden? 

Vad har NI sett som speciellt eller unikt med förutsättningarna kring biltullsfrågan och dess 

lösningspotential? 

Vilka förutsättningar hade NI gärna sett vara annorlunda? 

Hur hade det förändrat ert utgångsläge? 



 

 

 

II

Hur hade det påverkat ert beslut? 

Om det inte var på försök utan permanentats, hur hade ni resonerat då? 

Hade formen för beslutet ändrats på något sätt? Beslutsprocess, beslutsfattare och dyl.? 

Är det någon information NI ansett er sakna som beslutsstöd? 

Har ni tagit fram flera alternativa handlingsvägar? 

Vilka har ni sett? 

Hur har ni gått tillväga för att utesluta/förkasta handlingsalternativ? 

Har ni gjort kostnadskalkyler? 

Har mycket eller lite resurser har allokerats för att lösa problemet? 

Har Ni gjort någon utvärdering av ert beslut? 

Beslutsfattaren 

Hur många personer deltog i beslutsprocessen ang. biltullsfrågan? 

Hur många år i branschen har beslutsfattaren/beslutsfattarna? 

Hur många år i organisationen har beslutsfattaren/beslutsfattarna? 

 

Tack för att Ni har besvarat våra frågor 

 

Vänligen, 

Carl Granström & Måns Edman 

 


