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Sammanfattning 

En lagändring har gjorts i Sverige vars syfte är att små och medelstora företag har 

frivillig revision om de ligger under eller endast uppfyller ett av följande tre gräns-

värden: (1) 3 miljoner kronor i nettoomsättning, (2) 1,5 miljoner kronor i balansom-

slutning eller (3) fler än tre anställda. Eftersom lagändringen är relativt ny, medför 

det att företag i dagsläget precis har avslutat eller är inne i en beslutsprocess angåen-

de den frivilliga revisionen.  

Beslutsfattande är något som ständigt pågår i alla former av organiserad mänsklig 

verksamhet och dagligen förekommer det i alla organisationer ett beslutsfattande 

både när det gäller rutinfrågor till mer komplexa beslut. Genom mänsklighetens hi-

storia har människan strävat efter att få kontroll över resultaten av sina beslut, öka 

förutsägbarheten samt minska riskerna. När beslut fattas i företag måste även hänsyn 

tas till en rad förhållanden som är direkt kopplat till den organisatoriska kontexten 

för handlandet. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och på vilka grunder företagen har 

fattat beslut vid valet av att anlita en revisor eller inte, samt analysera beslutsproces-

sen ur ett beslutsteoretiskt perspektiv. Följande problemformulering ligger till grund 

för denna studie:  

 Vad kännetecknar ett företag som anser sig ha behov av revision trots att 

kravet på revision inte är tvingande? 

 På vilka grunder är beslutet fattat?  

 

Undersökningen ska bidra till en djupare kunskap och förståelse om hur besluten 

fattats och hur beslutsprocessen gått till. Studien har en kvalitativ forskningsansats 

och bygger på telefonintervjuer med ett antal företag som står inför beslutet att välja 

mellan att anlita en revisor eller inte.  

I studien framkom det inga specifika kännetecken på de företag som ansåg att de 

hade behov av revision trots att kravet på revision inte längre är tvingande. Dock 

ansåg majoriteten att kostnaden för revision var mer värt än tiden det krävs för att 

kontinuerligt vara uppdaterad inom lagar, regler och praxis. Resultatet av undersök-

ningen visar att den trygghet som revisionen ger är avgörande vid valet att behålla 

revisorn, eftersom den skapar bättre trovärdighet åt företaget inför kreditgivare och 

andra intressenter. Flertalet av respondenterna har gjort ett försök att agera och tänka 

rationellt då de beslutat efter vad de ansåg vara bäst för företagen. Studien visar även 

att respondenterna som var i en pågående beslutsprocess valde att rådfråga personer 

med kunskap om problemet för att därefter fatta ett kollektivt beslut. 

En sammanställning hur undersökningen kan se ut när alla respondenterna är klara 

med besluten tyder på ett resultat där 85 procent av deltagarna valt att behålla revi-

sion, 10 procent som väljer bort revision samt 5 procent av respondenterna som inte 

vet vilket beslut de ska fatta. 

Nyckelord: revision, revisionsplikt, beslutsfattande, beslutsmodeller, beslutsteori.



 

Abstract 

 
There has been a change in the law that allows small and medium-sized companies in 

Sweden to have voluntary audit if they are below or only exceed one of the following 

three limits: (1) 3 million in net sales, (2) 1, 5 million in total assets or (3) more than 

three employees. Since the change in the law about voluntary audit is relatively new, 

many companies are either in the middle of their decision-making process or have 

just made a decision. The process of making decision is a continuous process that 

every company faces every day, which regards every level of the organization. 

The main purpose of this paper is to analyze how and on what basis the companies 

have made a decision regarding the voluntary audit. The study will contribute to a 

deeper knowledge and understanding of how decisions are taken, in general, and how 

this particular decision about audit has been made. The questions this study aims to 

examine is:  

 What characterizes a company that believes that they need an audit?   

 What basis is the decision made on?   

The study has not shown any common and clear characteristics of the companies that 

decided that they need audit, however the majority of the researched companies 

thought that the cost of the audit was worth more than the time the organization 

needed to be updated on the new laws, rules and practices. The results of the research 

have shown that the safety audit gives is the most important factor when deciding 

whether to keep auditor or not. The reason for this is the fact that audit adds credibili-

ty and reliability in front of their creditors and other stakeholders.  
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1  Inledning  

Från den första november 2010 är revisionen frivillig för små och medelstora företag 

i Sverige. Reformen berör cirka 250 000 aktiebolag i Sverige, vilket motsvarar cirka 

72 procent av alla aktiebolag (Regeringen 2011). Kravet på revision gäller endast 

aktiebolag som uppfyller minst två av följande tre gränsvärden; en nettoomsättning 

på 3 miljoner kronor, balansomslutning på 1,5 miljoner kronor eller fler än tre an-

ställda. För övriga aktiebolag är revisionen frivillig. Enligt statens offentliga utred-

ningar (SOU 2008:32) har lagändringen även medfört att mandattiden för en revisor 

kortats ned till ett år jämfört med tidigare då den var på fyra år. 

Enligt Justitiedepartementet (2010) ger den frivilliga revisionsplikten bolagen en 

större valfrihet i fråga om vilka tjänster bolagen ska köpa för att på det bästa och 

mest kostnadseffektiva sättet ta till vara intresset av ordning och reda i verksamheten. 

Vill bolaget välja bort revisionen ska bolagsstämman fatta ett beslut med den inne-

börden. På det viset säkerställs det att aktieägarna aktivt tar ställning i frågan. Ett 

bolag som vill ha kvar den valda revisorn behöver inte vidta några åtgärder.  

Organisationer är komplexa och omfattar en mängd processer och aktiviteter vilket 

gör att beslutsfattandet är en central aktivitet där bland annat gemensamma målsätt-

ningar fastställs (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005). Beslutsfattandet är 

inte enbart själva beslutstillfället utan handlar också om de politiska, känslomässiga 

och intellektuella processerna som ligger till grund för beslutet. Eriksson-Zetterquist 

et al menar att en beslutsteori inte enbart är en teori om hur och var besluten fattas, 

utan inbegriper även organisatoriska förhållanden. Exempelvis gör ett företag avväg-

ningar mellan kort- och långsiktiga mål samt mellan inbördes motstridiga krav såsom 

lönsamhet i relation till miljöhänsyn. I själva beslutsprocessen ryms en mängd idéer 

och föreställningar om hur en organisation bör fungera och vilka målsättningar som 

är legitima. 

1.1 Bakgrund 

Regleringen vad gäller revision av ett aktiebolag tillkom redan i 1895 års aktiebo-

lagslag. Vid denna tidpunkt fanns det inte någon etablerad yrkeskår inom redovis-

ning och kraven på revision såg annorlunda ut än vad de gör idag. Thorell och Nor-

berg (2005) skriver att det var först 1944 som krav började ställas på att bolagen 

skulle ha en auktoriserad revisor. Om aktiebolagen hade ett kapital på mer än två 

miljoner kronor eller om dess värdepapper var börsnoterade fanns det ett krav på att 

använda sig av en auktoriserad revisor. Anledningen till att inte alla aktiebolag be-

hövde en auktoriserad revisor till sitt bolag var för att det inte fanns tillräckligt 

många revisorer att tillgå vid denna tidpunkt. 

I januari 1983 infördes revisionsplikt för alla aktiebolag då en utredning från Kam-

markollegiet visade att det fanns tillräckligt med kvalificerade revisorer verksamma i 

Sverige. Anledningen till att revisionsplikten infördes var ett försök att bekämpa 

ekonomisk brottslighet, men även till nytta för ägarna att uppmärksamma ekonomis-

ka problem (SOU 2008). 
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Revision innebär att en revisor blir invald i ett företag, en förening eller annan sam-

manslutning där denne yrkesmässigt sysslar med revisions- och redovisningsfrågor 

samt närliggande uppgifter (FAR 2006). Endast den som är auktoriserad eller god-

känd revisor kan vara revisor i ett aktiebolag enligt aktiebolagslagen (Lagen 2011, 

9:12 1st §). Den grundläggande tanken med revision är att revisorn på ett professio-

nellt och oberoende sätt ska planera, granska och bedöma samt uttala sig om årsre-

dovisning, bokföring och förvaltning enligt god redovisningssed (SOU 2008). Det 

ställs särskilda krav på hur företag, där ägarnas ansvar är begränsat, redovisar sitt 

resultat och ekonomisk ställning utåt. FAR (2006) menar att företagens intressenter 

måste kunna lita på både den information som företaget lämnar om sin ekonomiska 

situation och på förvaltningen. Målet för revisionen är att revisorn ska lämna en revi-

sionsberättelse, där revisorn uttalar sig om årsredovisningen och bokföringen samt 

om styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorns roll är att kvalitetssäkra informatio-

nen, men det är styrelsen och VD som har ansvaret för den. Revision ger en ökad 

trovärdighet åt företagets finansiella information, och är därmed en förutsättning för 

ett väl fungerande näringsliv och samhälle.   

Anledningen till lagändringen om revisionsplikten är främst på grund av påtryck-

ningar från EU menar SOU (2008).  Vid ett möte i mars 2007 betonade Europeiska 

rådet att gemensamma insatser från EU och medlemstaterna behövs för att minska de 

administrativa bördorna, och därigenom ge de europeiska företagen möjlighet att bli 

mer konkurrenskraftiga, vilket också i förlängningen stimulerar Europas ekonomi 

(Ibid). Kommissionen föreslog vidare att företagens administrativa bördor ska mins-

kas med 25 procent fram till år 2012. Särskilt ekonomiskt betungande är det för de 

små och medelstora företagen på grund av deras kostnader för revision och redovis-

ning, vilka nu gagnas av den nya lagen. 

Beslutsfattande är något som ständigt pågår i alla former av organiserad mänsklig 

verksamhet (Goldoff 2000). Allt från enkla till komplexa beslut fattas dagligen i or-

ganisationer, vare sig det gäller ideell, offentlig eller privat sektor. Genom mänsklig-

hetens historia har människan strävat efter att få kontroll över resultaten av sina be-

slut, öka förutsägbarheten och minska riskerna.  

Enligt Holmblad Brunsson (2002) måste beslut förberedas och beslutsfattare behöver 

i de flesta fall hjälp med att fatta beslut. Beslutsfattarna får många gånger stöd av 

olika grupper i organisationen, exempelvis av dem som förberett besluten, av dem 

som ska genomföra besluten samt av andra som av vissa skäl tycker att besluten ska 

genomföras. Beslutsfattare använder i många fall särskilda procedurer som reglerar 

när bestämda beslut ska fattas. För att kunna genomföra beslut måste fyra villkor 

vara uppfyllda (Barnard 1938/1968): (1) De som ska genomföra besluten måste för-

stå vad besluten går ut på, (2) Besluten måste överensstämma med vad som uppfattas 

vara organisationens uppgift, (3) Besluten måste överensstämma med vad berörda 

organisationsmedlemmar uppfattar som sina egna intressen och (4) De som ska 

genomföra besluten måste kunna genomföra dem.  

En teoretisk modell för hur beslutsfattare bör bete sig när de fattar beslut brukar kal-

las modellen för rationellt beslutsfattande. Enligt Simon (1957/1965) bestämmer en 

rationell beslutsfattare sig för vad han vill uppnå med beslutet, samlar in information 
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om vilka handlingsalternativ han har att välja mellan och väljer sedan det alternativ 

som bäst tillgodoser målet.  

I kontrast till det rationella beslutet står den s.k. soptunnemodellen (Holmblad Bruns-

son 2002). När beslutsfattare känner sig osäkra, har ont om tid eller inte riktigt vet 

vad som gäller blir besluten ofta slumpmässiga genom att problem, lösningar och 

valmöjligheter råkar sammanfalla.  

1.2 Problematisering 

Enligt SOU (2008) är de positiva effekterna med lagändringen att företagen får möj-

lighet till väsentliga kostnadsbesparingar samt även får friheten att välja de redovis-

nings- och revisionstjänster som de behöver. Kostnaden för revision av ett litet aktie-

bolag kan uppskattas till i genomsnitt 15 000 kronor per år (Justitiedepartementet 

2010). Detta medför att de svenska företagen har bättre förutsättningar att möta den 

internationella konkurrensen från företag som idag inte har revisionsplikt. De negati-

va effekterna med lagändringen enligt SOU (2008) pekar mot att skattefusket kom-

mer att öka samt att den ekonomiska brottsligheten breder ut sig. Revisorns uppgift 

är att granska och rapportera huruvida bolaget fullgjort sina skyldigheter enligt skat-

telagstiftningen, men även att vidta vissa åtgärder vid misstanke om brott (Ibid). Det 

finns då en risk att företag som undantas revisionsplikten anser sig behöva gransk-

ning av räkenskaperna, men avstår från att välja en kvalificerad revisor för uppdraget 

på grund av att de inte vill riskera anmälan till åklagare, om granskningen leder till 

misstankar om brott i företaget. Utan en revisor som utför en oberoende extern 

granskning uppkommer risker att olagligheter och skadeståndsgrundande handlingar 

inte uppdagas.  

En intressant fråga är vilka företag som egentligen behöver revision. Det är ett flertal 

intressenter som har intresse av att revision finns. Bland dem finns ägare och kapital-

placerare där ekonomisk information läggs till grund för beslut gällande investering-

ar etc. samt för att bedöma framtida utdelning. Utan revision förlorar aktieägarna 

även ett instrument vid utvärderingen av huruvida styrelsen motsvarar det ansvar den 

har gentemot bolagets organisation och förvaltning. Kreditgivare vill även de få eko-

nomisk information för att kunna bedöma företagens återbetalningsförmåga av räntor 

och amorteringar (SOU 2008). Även leverantörer och kunder till företagen har ett 

intresse i revision för att veta om företaget kan betala och leverera varor och tjänster i 

tid, men även skatteverket är i behov av ekonomisk information då de ska beräkna 

beskattningsunderlaget.  

Ytterligare en viktig aspekt att beakta är enligt Sveriges Redovisningskonsulters För-

bund (SRF 2011) att företagen istället för en revisor kommer att behöva en auktorise-

rad redovisningskonsult som kan intyga om verksamhetens redovisningsmässiga 

skötsel genom en så kallad bokslutsrapport. Fördelen med en redovisningskonsult är 

att kontroll och utförande av redovisningen genomförs löpande under hela året. Där-

med kan företagen få snabb och direkt återkoppling på att den löpande bokföringen 

gått rätt till.  

Då förutsättningarna i omvärlden ändras för företagen behöver nya beslut fattas. I 

detta fall handlar det om hur besluten om frivillig revision har tagits och vilka fakto-
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rer som ligger till grund för detta val. För att förstå och förklara hur beslutsprocessen 

går till, bygger denna uppsats på olika beslutsmodeller och teorier.  

Kan något av de nämnda problemen ligga till grund för de små och medelstora före-

tagens beslut vid valet av revisor eller inte, och hur kan beslutsprocessen beskrivas? 

En aspekt som kan påverka beslutet kan möjligtvis vara ett etablerat samarbete mel-

lan företag och revisorer på mindre orter, där den personliga kontakten kan vara av-

görande för ett sådant beslut.  

1.3 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussion leder fram till de frågor som uppsatsen avser att 

besvara: 

 Vad kännetecknar ett företag som anser sig ha behov av revision trots att 

kravet på revision inte är tvingande? 

 På vilka grunder är beslutet fattat?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och på vilka grunder företagen har 

fattat beslut vid valet av att anlita en revisor eller inte, samt analysera beslutsproces-

sen ur ett beslutsteoretiskt perspektiv.  
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2 Tillvägagångssätt 

Revisionsplikten för små och medelstora företag avskaffades den första november 

2010, vilket innebär att under 2011 måste de berörda företagen göra ett aktivt val och 

fatta beslut om de vill ha kvar sin revision eller inte. Denna beslutsprocess väckte 

författarnas intresse eftersom det är en process som är aktuell för tillfället och kan 

grundas på flera olika faktorer som exempelvis ett företags intressenters krav på revi-

sion.  

2.1 Val av undersökningsdesign och forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2010) utgör undersökningsdesign en ram för insamling och 

analys av data. Designen fungerar som en struktur eftersom den styr och vägleder hur 

insamling och analys av data utförs. Uppsatsen bygger på en kombination av jämfö-

rande eller komparativ design och en multipel fallstudie. Jämförande design innebär 

att mer eller mindre identiska metoder för ett studium av två olika och kontrasterande 

fall tillämpas. Denna design innebär att två eller fler motsatta fall eller situationer 

jämförs för att få en bättre förståelse av en viss social företeelse. En jämförande de-

sign kan tillämpas med hjälp av både ett kvantitativt och ett kvalitativt angreppssätt. 

Om designen används i samband med en kvalitativ forskningsstrategi så antar den 

formen av en multipel fallstudie.  

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det två tekniker för insamling av data, primär-

data och sekundärdata. Primärdata innebär insamling av ny data vilket kan ske på tre 

sätt: observation, intervju och experiment. Med sekundärdata menas data som tidiga-

re samlats in av andra forskare och med ett annat syfte.  

I detta arbete har både primärdata och sekundärdata samlats in. Primärdata utgörs av 

telefonintervjuer med aktiebolag som är berörda av revisionspliktens avskaffande. 

Sekundärdata utgörs av rapporter från Statens offentliga utredningar, elektroniska 

källor som exempelvis regeringens hemsida och litteratur om revision, beslutsfattan-

de och beslutsprocesser samt från vetenskapliga artiklar för att få en bredd inom det 

aktuella problemområdet.  

2.2 Genomförande av studien 

För att kunna beskriva hur samt få en ökad förståelse för företagens beslutsprocess 

och på vilka grunder de fattat beslut har kvalitativa telefonintervjuer genomförts. 

Kvalitativa intervjuer valdes för att få fylliga och detaljerade svar, en djupare förstå-

else för respondenternas uppfattningar och syn på beslutsprocessen samt för att kun-

na ställa nya frågor beroende på vad respondenterna svarat. Ostrukturerade intervjuer 

valdes eftersom osäkerhet fanns om företagen fattat beslut gällande revision och hur 

långt de kommit i beslutsprocessen. Vid ostrukturerade intervjuer har intervjuaren 

endast en lista över teman eller frågeställningar som ska behandlas under intervjun 

(Bryman & Bell 2010). Sättet att ställa frågor är förhållandevis informellt och formu-

leringen av och ordningsföljden mellan frågorna varierar. Telefonintervjuer valdes på 

grund av att de är mindre tidskrävande än att göra personliga intervjuer samt för att 

intervjun i sig inte krävde någon längre tidsåtgång. Ytterligare en anledning till var-
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för uppsatsen baseras på telefonintervjuer är den korta tidsram som tilldelades arbe-

tet, vilket skulle medföra svårigheter att genomföra personliga intervjuer med det 

antal respondenter som var önskvärda.   

Intervjuerna inleddes med en förklaring av författarnas och studiens syfte, samt hur 

insamlad data kommer att behandlas och användas. Respondenterna informerades 

om deras möjligheter till att avböja att svara på vissa frågor samt att avbryta sin 

medverkan. Även erbjudanden om anonymitet informerades vilket majoriteten öns-

kade. Av den anledningen har alla respondenternas svar redovisats anonymt i studi-

en.  

För att testa om frågorna i telefonintervjuerna var relevanta och lätta att förstå gjor-

des en pilotstudie på ett företag som är berörd av den frivilliga revisionen, men som 

dock inte är med i själva studien. Enligt Bryman och Bell innebär en pilotstudie en 

undersökning som görs med tänkbara respondenter innan den egentliga undersök-

ningen. Den ska även göras från ett frågeschema som sedan ska användas i den rikti-

ga undersökningen för att ge intervjuarna vana och säkerhet vid frågeställningen. En 

pilotstudie kan även hjälpa till att lokalisera frågor som gör respondenterna generade 

och illa till mods. De frågor som ställdes till respondenterna återfinns i Bilaga A.  

Genom pilotstudien framgick det att inga justeringar på frågorna krävdes då respon-

denten gav utförliga svar samt besvarade uppsatsens frågeställning. Dock framgick 

det av pilotstudien att den som intervjuade hade svårigheter med att både ställa frågor 

och anteckna samtidigt då inget fastställt frågeformulär användes. Därför genomför-

des telefonintervjuerna med hjälp av en högtalartelefon där båda författarna deltog,  

den ena ställde frågor medan den andra lyssnade och antecknade. Tiden för intervju-

erna var ca fem till sju minuter beroende på respondenternas svar. Efter varje avslu-

tad intervju gick författarna igenom anteckningarna för att sammanställa och tolka 

svaren på en mer detaljerad nivå, för att på så sätt skapa en förståelse och öka empi-

rins reliabilitet. Vid analysen av den insamlade informationen var målet att få en för-

ståelse av helheten och dess huvudsakliga orsaker för att sedan välja ut citat och situ-

ationer som klargörs i uppsatsen. 

2.3 Urval 

Enligt Bryman och Bell (2010) är urval den del av populationen som väljs ut för ett 

studium och urvalsmetoden kan bygga på sannolikhetsurval eller icke sannolikhets-

urval. Sannolikhetsurval är ett urval som valts ut på slumpmässiga grunder och där 

varje enhet i populationen har samma chans att komma med i urvalet. Icke sannolik-

hetsurval är ett urval som inte valts ut på ett slumpmässigt sätt utan innebär att vissa 

enheter har större möjligheter att väljas ut än andra. Innan ett urval av respondenter 

görs måste syftet med undersökningen ha tänkts igenom (Holme & Solvang 1991). 

Om syftet är att utveckla problemställningen och skaffa idéer eller uppslag för en 

fortsatt undersökning, räcker det med att välja ut några få respondenter som är lätta 

att få tag på. På detta sätt kan resultaten från undersökningen endast användas för just 

detta syfte. Men om syftet är att uttala sig om populationen måste respondenter som 

är representativa för hela population väljas ut.      

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur beslutsprocessen för företag som är berör-

da av revisionspliktens avskaffande har gått till och på vilka grunder beslut har fat-
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tats. Generalisering och representativitet är inte det grundläggande syftet med detta 

arbete, utan undersökningen ska ge en djupare och ökad förståelse samt kunskap om 

hur besluten fattas. För att välja ut respondenter till studien gjordes ett bekvämlig-

hetsurval, vilket enligt Bryman och Bell (2010) är ett urval som görs för att respon-

denterna är lättillgängliga för forskaren.  

Urvalet av respondenterna gjordes från webbsidan Retriever (2011) vars syfte är att 

ge sökande bolagsinformation, där författarna slumpvis valde ut företag från samma 

region och som låg under de tre gränsvärdena (1) 0-3 anställda, (2) 0-1,5 miljoner 

kronor i balansomslutning samt (3) 0-3 miljoner kronor i nettoomsättning. Ett krav 

från författarnas sida var att respondenterna har lämnat in årsredovisning för 2010. 

Antalet respondenter bestämdes inte i förväg utan urval pågick fram till dess att en 

teoretisk mättnad av information uppnåddes. Enligt Strauss och Corbin innebär teore-

tisk mättnad att forskaren fortsätter med urvalet tills en kategori mättats med data 

(Bryman & Bell). Det vill säga tills (a) Inga nya relevanta data framkommer om en 

viss kategori, (b) Kategorin har utvecklats i termer av dess egenskaper och dimensio-

ner samt dess variation, (c) Relationerna mellan olika kategorier är etablerade samt 

validerade på ett bra sätt. Trettio respondenter valdes från början genom webbsidan 

Retriever, varav åtta sållades bort efter upprepade försök till kontakt utan något re-

sultat. Två respondenter valde att avstå en medverkan i studien på grund av att de 

inte hade tid eller intresse av att besvara frågorna. Tjugo respondenter valde att med-

verka i studien. Efter ca tio telefonintervjuer fanns en mättnad av information, men 

ytterligare tio intervjuades för att kunna säkerhetsställa att mättnaden var uppnådd.  

2.4 Kvalitet i undersökningen  

För att få en bild och kunna bedöma kvaliteten i en undersökning utgör validitet och 

reliabilitet två viktiga kriterier (Bryman & Bell 2010). Begreppen validitet och relia-

bilitet i den kvalitativa forskningen har i grunden samma betydelse som i den kvanti-

tativa men mindre vikt läggs vid frågor som rör mätning. LeCompte och Goetz 

(1982) definition av begreppen är följande:  

Extern reliabilitet står för den utsträckning i vilken en studie kan upprepas, vilket 

kan vara svårt att uppfylla i kvalitativ forskning. För att det ska vara möjligt att upp-

repa och jämföra en kvalitativ undersökning behöver forskaren gå in i en liknande 

social roll som den föregående forskaren. Den externa reliabiliteten i undersökningen 

kan vara svår att uppfylla eftersom studiens syfte är att undersöka företagens besluts-

process vid ett beslut som är pågående just nu och måste fattas detta år. Den frivilliga 

revisionen är av den karaktären att möjligheter om beslut angående revision kan fat-

tas årligen, vilket innebär att beslutsfattarna kan ändra sitt beslut till nästkommande 

år. Detta möjliggör att undersökningen kan upprepas för fortsatta studier inom ämnet.  

Intern reliabilitet betyder att medlemmarna i ett forskarlag (om det finns fler än en 

forskare) kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör. Den interna relia-

biliteten är god i denna studie då forskarna har liknande förförståelse och utbildning 

inom vetenskapligt forskningsområde. 

Extern validitet står för den utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till 

andra sociala miljöer och situationer. Den externa validiteten är svår att förverkliga 
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eftersom resultaten inte kan generaliseras till andra sociala miljöer, då arbetet bygger 

på ett begränsat urval. 

Intern validitet betyder att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forska-

rens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. Författarna anser att 

det finns en hög grad av intern validitet eftersom begrepp och den införskaffade em-

pirin ligger i linje med varandra.  

2.4.1 Etiska principer 

Etiska frågor blir även aktuella under flera olika tillfällen vid en samhällsvetenskap-

lig undersökning och berör frågor som hur de valda respondenterna ska behandlas, 

samt om det finns vissa aktiviteter som bör eller inte bör genomföras tillsammans 

med respondenterna (Bryman & Bell). Enligt Diener och Crandall (1978) kretsar 

etiska frågor kring vissa frågeställningar som uppträder genom olika former, men 

som kan delas in i fyra huvudsakliga kategorier: 

1. Om det uppstår någon skada för respondentens del. 

2. Om det förekommer någon brist på samtycke från respondentens sida. 

3. Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller un-

danhållande av viktig information. 

4. Om forskaren inkräktar i respondentens privatliv 

När en studie görs är det viktigt att ha dessa punkter i minnet och detta är något som 

har beaktas under arbetes gång. Respondenterna har informerats om undersökningens 

syfte samt möjligheten att avbryta sin medverkan eller att avböja att svara på vissa 

frågor. Respondenterna har även erbjudits anonymitet och den informationen som 

respondenterna lämnat kommer endast användas i denna studie.   
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3 Revisionens roll i organisationer 

Revision innebär att med en professionell skeptisk inställning planera, granska, be-

döma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning där god redovis-

ningssed beaktas och tillämpas (FAR 2006). Vidare innebär revision att en auktorise-

rad revisor blir invald i ett företag, en förening eller annan sammanslutning för att 

yrkesmässigt arbeta med revisions- och redovisningsfrågor samt andra närliggande 

uppgifter (Lagen 2011). Målet med revision är att få underlag till revisionsberättelsen 

som i sig är uppdelad i två delar: förvaltnings- och räkenskapsrevision. Mellan dessa 

två delar finns ett samband då en del av granskningsåtgärderna som används vid rä-

kenskapsrevision även används vid förvaltningsrevision.  

Enligt FAR är intern kontroll ett exempel på slutsatser som revisorn dragit av räken-

skapsrevisionen som sedan kan användas vid granskning av förvaltningsrevisionen. 

Räkenskapsrevision handlar om att säkerställa balans- och resultaträkningens trovär-

dighet medan förvaltningsrevisionen syftar till att kontrollera styrelsens och den 

verkställande direktörens (VD) förvaltning av organisationen samt om de följt sina 

åtaganden (Ibid). Revisorn roll är att kvalitetssäkra informationen, men det egentliga 

ansvaret ligger hos styrelsen och VD. Företagen får en ökad trovärdighet för sin fi-

nansiella information och därmed även en förutsättning för ett väl fungerande när-

ingsliv och samhälle genom att använda sig av en revisor.  

3.1 Revisionens historia 

Enligt Cassel (1996) var det redan på 1600-talet som ägare och andra intressenter 

började intressera sig för en detaljerad insyn i organisationers ekonomiska ställning, 

där dessa uppgifter överläts till personer med ett visst förtroende. Först i 1885 års 

aktiebolagslag blev det en reglering vad gäller revision, men vid den tiden fanns ing-

en etablerad yrkeskår av revisorer och endast några få krav på bolagen (Thorell & 

Norberg 2005). År 1944 tillkom det krav på aktiebolagen som krävde att om bolagen 

hade ett kapital på mer än två miljoner kronor eller om dess värdepapper var börsno-

terade var de tvungna att använda sig av en auktoriserad revisor. Anledningen till att 

inte alla aktiebolag behövde en auktoriserad revisor var för att det inte fanns tillräck-

ligt många sådana att tillgå, därför var kraven endast hårda på stora eller börsnotera-

de aktiebolag. I januari 1983 bedömdes antalet kvalificerade revisorer som tillräckli-

ga och det infördes en obligatorisk revisionsplikt för alla aktiebolag i ett försök att 

bekämpa ekonomisk brottslighet, samt för att skapa nytta för ägarna genom att lättare 

kunna uppmärksamma ekonomiska problem (SOU 2008). 

3.2 Revisionens lagändring 

Från den första november 2010 är revisionen frivillig för små och medelstora företag 

i Sverige vilket innebär att ca 250 000 aktiebolag berörs (Regeringen 2011). Kravet 

på revision gäller endast aktiebolag som uppfyller minst två av följande tre gränsvär-

den: (1) en nettoomsättning på 3 miljoner kronor, (2) balansomslutning på 1,5 miljo-

ner kronor eller (3) fler än tre anställda. För övriga aktiebolag är revisionen frivillig 

(Lagen 2011). Lagändringen har även medfört att mandattiden för revisorer i aktie-

bolag har ändrats från fyra till ett år, men möjlighet finns att i bolagsordningen ange 
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en mandattid om två, tre eller fyra år (Justitiedepartementet 2010). Revisionsuppdrag 

som skrivits innan lagändringen och som löper den 1 november 2010 gäller till ut-

gången av mandattiden, men kan under vissa förutsättningar sägas upp i förtid. An-

ledningen till lagändringen om revisionsplikten var främst på grund av påtryckningar 

från EU (SOU 2008:32). Europeiska rådet betonade vid ett möte 2007 att gemen-

samma insatser från EU och medlemstaterna behövs för att minska de administrativa 

bördorna samt ge de europeiska företagen möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga, 

men även för att stimulera Europas ekonomi (Ibid).  

Innan lagändringen om frivillig revision fanns det ett krav på att ett aktiebolag alltid 

skulle ha en bestämmelse i bolagsordningen som angav antalet revisorer som bolaget 

behövde (Justitiedepartementet). Om ett bolag inte vill ha kvar revisorn i fortsätt-

ningen måste bolaget ta bort denna bestämmelse och i stället ska en ny bestämmelse 

tas in i bolagsordningen om att bolaget inte ska ha någon revisor. Beslutet om änd-

ring av bolagsordningen ska fattas på bolagsstämman och ändringen ska genast an-

mälas för registrering hos Bolagsverket. Även om lagändringen trädde i kraft den 1 

november 2010 innebär det inte att de bolag som ligger under gränsvärdena redan nu 

kan ändra i bolagsordningen och välja bort sin revisor utan det kan ske tidigast med 

avseende på det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 oktober 2010. Ett bolag som 

har kalenderår som räkenskapsår kan med andra ord välja bort revision för 2011, 

vilket lämpligen kan ske på den årsstämma som hålls under våren 2011 (Ibid).  

3.3 Revisionens intressenter 

I organisationer där ägarnas ansvar är begränsat ställs särskilda krav på hur dess re-

sultat och ekonomiska ställning redovisas utåt till olika intressenter (FAR 2006), se 

figur 3.1. Det är styrelsen och VD som har det yttersta ansvaret för den information 

som organisationen lämnar ut om sin ekonomiska situation. Revisorns roll är att den 

informationen som lämnas ut blir kvalitetssäkrad. Enligt FAR  tillför revision en 

ökad trovärdighet åt företagets finansiella information vilket skapar en förutsättning 

för ett väl fungerande samhälle och näringsliv, eftersom alla intressenter har direkt 

eller indirekt nytta av vad revisorn gör. 

 

Figur 3.1 Revisionens intressentmodell (FAR 2006:24) 
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3.3.1 Ägare 

Enligt Smith (2006) kan företagets ägare använda sig av extern redovisning i två oli-

ka syften, dels för att bedöma företagsledningens och VD skötsel av företaget och 

dels för att besluta huruvida styrelsen ska få kvarstå på sin post eller bytas ut. I ett 

enmansföretag har ägaren enligt FAR (2006) full överblick över verksamheten och 

blir därmed ointresserad av dessa två syften då ägarens och företagets intresse blir 

identiska. Däremot sitter ägarna sällan med i ledningen i större företag, vilket gör att 

de måste lita på att den information som styrelsen och VD förser dem med. Det är då 

av stor vikt att uppgifterna stämmer överens med den verklighet som företaget lever 

i, eftersom ägarna fattar beslut utifrån den bild som redovisas. Smith anser att alla 

beslut gäller om framtiden, men redovisning avser en förfluten tid. Oavsett detta är 

ägarna intresserade av att i efterhand kunna jämföra vad som faktiskt har hänt i orga-

nisationen. 

3.3.2 Långivare 

Enligt Smith är långivarna det vill säga banker och andra kreditgivare en annan an-

vändarkategori vars intresse av företagens ekonomiska ställning hjälper dem att be-

döma om företaget kan betala tillbaka sina lån. FAR anser att kreditgivarna är bero-

ende av att uppgifterna om ett företag är korrekta, då den informationen anses vara 

en säkerhet för den som lånar ut pengar. Säkerheten ökar när företagets finansiella 

information granskas av en opartisk revisor. Långivarnas intresse av revision har att 

göra med kreditrisken, det vill säga den risk där företaget inte infriar sina betalnings-

förpliktelser (Smith). På kort sikt finns ett intresse av företagets nuvarande likviditet 

och soliditet som finns i dess balansräkning, medan det är lönsamhetsutvecklingen 

som är av intresse på lång sikt. 

3.3.3 Leverantörer och kunder 

Om leverantörerna ger krediter har de, precis som kreditgivare även ett intresse av att 

bedöma om företaget kan infria sina betalningsförpliktelser (Smith). Detsamma gäll-

er för kunderna om de betalar i förskott ett intresse av att bedöma om företaget 

kommer kunna leverera varan, tjänsten eller slutföra projektet i fråga. Korrekt infor-

mation är viktigt för leverantörer och kunder (FAR) för att kunna bedöma huruvida 

ett samarbete med företaget kan fungera men det kan även finnas ett mer långsiktigt 

intresse av företagets ekonomi, om de investerat i relationen med företaget och bun-

dit upp sig i fråga om produkter, produktionsutrustning eller distributionskanaler 

(Smith). Även information från kreditupplysningsföretag spelar en stor roll i närings-

livet där namnen på revisorerna ingår samt uppgifter om huruvida revisionsberättel-

sen innehålligt någon anmärkning eller upplysningar från de senaste åren (FAR). 

3.3.4 Konkurrenter 

Konkurrenter är enligt Smith en annan grupp som kan kallas för organisationens in-

tressenter men som dock sällan nämns i det sammanhanget trots att de kan ha ett 

starkt intresse av företagets ekonomi. Konkurrenterna kan ha intresse av lönsamheten 

för olika produktsegment eller lönsamheten kring försäljning som underlag för beslut 

om prissättning eller andra marknadsföringsåtgärder. Smith tror att skälet till att kon-

kurrenter sällan nämns i detta sammanhang kan härledas till att dess informationsbe-

hov inte uppfattas som lika legitimt som andra intressenters utan ställs mot legitima 
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behov från företagets sida att inte offentliggöra viss information. Denna konflikt 

finns inte enbart i förhållande till konkurrenterna utan finns i förhållande till alla in-

tressenter som är hänvisade till företagets offentliga information.  

3.3.5 Styrelse, verkställande direktör och anställda 

Revision kan ge perspektiv på händelser och företeelser i företaget som annars kan-

ske inte skulle komma fram. Revisorn kan även bli en samtalspartner inom ekono-

miska frågor (FAR 2006).  Även anställda och dess ombud (fackföreningarna) har ett 

intresse av företagets ekonomi (Smith 2006). I första hand är deras intresse kopplat 

till anställningstryggheten vilket menas med ett intresse som ger dem information 

huruvida de kan behålla sin anställning i framtiden eller om lönsamheten kommer 

försämras genom att anställningstryggheten riskeras. I andra hand har de intresse av 

att bedöma nivån på lönsamheten som en indikator för utrymmet av löneökningar 

utöver de centrala avtalen inom organisationen. 

3.3.6 Stat och kommun 

Stat och kommun ger olika typer av stöd till företag där korrekt information om före-

tagen behövs för att se om de har rättigheter till bidragen (FAR). Redovisning ligger 

till grund för skatter och avgifter därför måste stat och kommun kunna lita på vad 

företagen redovisar samt att företagets resultat har beräknats i enighet med god redo-

visningssed (Smith). Enligt FAR har staten gett företagen den uppgiften att själva 

svara för uppbörden av skatter och avgifter, när redovisningen granskas av en revisor 

ökar därmed sannolikheten att företagen sköter sin uppgift. Eftersom revisorn måste 

rapportera i sin revisionsberättelse, om företaget brister i redovisningen. En annan 

anledning till stat och kommuners intresse av organisationers revision är på grund av 

dess uppgift att kartlägga företagens ekonomi som exempelvis underlag för national-

räkenskaper, statistiska centralbyråns företagsstatistik etc., samt ett intresse kopplat 

till revisionens relevans sett ur ett makroekonomiskt perspektiv (Smith). 
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4 Beslutsfattande i teorin 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) fattas beslut varje dag i organisationer och är 

tätt sammanflätade med handling. Alla slags beslut påverkar och formar organisatio-

ner vilket medför att organisationer kan betraktas som en arena för beslutsfattande 

aktiviteter (Cyert & March 1963). Beslutsfattande är inte bara beslutstillfället i sig 

utan omfattar hela det känslomässiga, intellektuella och politiska arbete som sker 

innan ett beslut tas. När beslut fattas i organisationer måste även hänsyn tas till en 

rad förhållanden som hänger direkt samman med den organisatoriska kontexten för 

handlandet. Beslutsfattare behöver ta hänsyn till organisationsstrukturen, organisa-

tionens mål, vilka regler som gäller för arbetet samt vilka kulturella principer som 

gäller för organisationen.  

4.1 Tidigare forskning 

Ända sedan Chester Barnard placerade beslutsfattande som kärnan för organisationer 

har forskare försökt att göra detta svårfångade ämne till att bli föremål för objektiv 

undersökning (Langley, Mintzberg, Pitcher, Posada & Saint-Macary 1995). Beslut 

har beskrivits som ett diskret och konkret fenomen som drivs av rationella sinnen, 

utan påverkan av insikt och historia. Utan tvekan har denna syn på beslutsfattande 

varit en trovärdig, men begränsad beskrivning som har underlåtit att förklara några 

av de viktigaste aspekterna av beslutsfattande. Under 30 års forskning sågs organisa-

toriska beslut som identifierbara resultat av opersonliga och separata processer (Ibid).  

Enligt Langley et al kan det varit John Dewey som införde begreppet beslutsfattande 

på 1910- talet med sin förklaring om nedbrutna stadier som sammanfaller i en lös-

ning. Men det var Herbert Simon som med sin modell av beslutsprocesser etablerade 

beslutsfattande i forskningen inom organisationsteori på 1960-talet. Simon öppnade 

upp begreppet rationalitet genom uppfattningen att beslutsfattarna har fullständig 

information om alternativen och dess konsekvenser, vilket medför att beslutsfattarna 

endast väljer det alternativ som maximerar deras nytta. Många forskare inom ämnet 

beslutsfattande följde Simons spår, men den rationella modellen har ifrågasatts då 

organisationer har tvetydiga mål, flera deltagare i beslutet samt har spridda funktio-

ner. Således utvecklades ett annorlunda perspektiv som fokuserade på att beslutsfat-

tande är en social interaktiv process, som bygger på kollektiva aktiviteter, det vill 

säga att flera aktörer från olika delar av organisationen är med och diagnostiserar 

problem och lösningar för att sedan komma fram till ett beslut.  

På 1970- talet beskrev Cohen den organisatoriska beslutsprocessen som en kaotisk 

process där problem, alternativ och beslut länkas samman på ett slumpmässigt vis, 

vilket även kallas soptunnemodellen. Langley et al påstår att forskarna av bekväm-

lighet använder denna modell när de inte kan förklara beslutsprocessen med någon 

av de traditionella teorierna. Risken är då att andra viktiga men ännu oförklarade 

aspekter i processen förbises.   

Langley et al anser att de konventionella föreställningarna om beslutsfattande lider 

av tre begränsningar. Den första begränsningen är att begreppet beslut ofta används 

på ett vilseledande sätt då organisationer ses som mekanistiska och byråkratiska. Den 
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andra begränsningen är uppfattningen om att beslut utvecklas i ett stegvis mönster, 

utan hänsyn till mänskliga skillnader, känslor och fantasi. Den tredje begränsningen 

är antagandet att beslutsprocesserna kan vara isolerade från varandra och från den 

kollektiva verkligheten av organisationen. Beslutsprocesser kan beskrivas som själv-

ständiga och oberoende av den organisatoriska kontexten, men Langley et al (1995) 

hävdar att processerna istället präglas av organisationens inbördes förhållanden och 

kopplingar.    

Langley et al anser även att beslutsprocesserna drivs av beslutsfattarnas känslor, fan-

tasi och minnen samt att om beslutsprocessen pågår under en längre tid blir besluten 

sammanflätade med andra beslut. Vidare menar Langley et al att beslutsfattande 

måste studeras i sin helhet, från den individuella nivån, vilket omfattar inspiration 

och känsla, till den kollektiva nivån som omfattar historia och kultur. Det bästa sättet 

att förstå beslutsprocesserna är att spåra dem framåt och följa dem i varandra, jämfört 

med att spåra dem bakåt vilket varit fallet i tidigare forskning inom beslutsfattande.  

Tidigare forskning har antagit en mycket snäv syn på beslutsfattande, de har inte bara 

försummat vissa centrala förmågor som insikt och inspiration, utan även ignorerat 

individuella skillnader. Därför anser Langley et al att det finns möjlighet att utforska 

beslutsprocessen ytterligare genom att studera samspelet mellan människor med oli-

ka typer av personligheter och förmågor.  

4.2 Beslutsprocessen 

Beslutsfattande handlar om att ta ställning till information, vilket omfattar att samla 

in information, för att sedan systematisera, analysera och tolka den innan ett val mel-

lan alternativ görs (Jacobsen & Thorsvik 2002). I de allra flesta fall är avsikten med 

beslut att påverka beteenden i organisationen då förväntningarna är att besluten verk-

ställs så att de får den effekt som önskas. Beslut har ofta samband med vad som be-

slutats tidigare och skapar även premisserna för kommande beslut. Aktiviteterna 

drivs på så sätt framåt av en beslutskedja.  

Simon (1945) definierar beslut som ett val mellan olika alternativ och det slutliga 

utfallet av en beslutsprocess. Beslutsprocessen är den rad av handlingar eller över-

väganden som leder fram till att ett beslut fattas och verkställs. Oftast inkluderas 

verkställandet som en del av beslutsprocessen eftersom analyser av aktiviteterna gör 

beslutet till verklighet. Beslutsprocessen kan betraktas som en sammansättning av tre 

separata faser enligt figur 4.1: 

 

Figur 4.1 Faser i en beslutsprocess (Jacobsen & Thorsvik 2002:31) 

4.2.1 Insamling av information 

Enligt Jacobsen och Thorsvik finns det tre faktorer som påverkar informationsinsam-

lingen: teknik, organisationsstruktur och organisationskultur. Utvecklingen inom 

informationsteknologin (IT) har lett till att mer information kan inhämtas, lagras och 

bearbetas vid beslut än tidigare vilket medför att beslut fattas på rikare information 
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än förr. När det gäller organisationsstrukturens påverkan på insamlingen av informa-

tion sätter arbetsdelning, specialisering och befattning gränser för vad individen bör 

rikta uppmärksamheten mot, vilket medför en avgränsad informationsinsamling. Or-

ganisationskulturen påverkar även vilken information som samlas in och vilken som 

förbigås. Kotter och Heskett (1992) anser att varje kultur har blinda fläckar, vilket 

menas med den information som inte passar ihop med grundläggande antaganden, 

normer och värderingar.  

4.2.2 Val mellan alternativ 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) fattas val mellan alternativ alltid under osäker-

het eftersom det inte går att veta helt säkert om all relevant information har kommit 

med. Precis som vid informationsinsamling påverkas valet mellan alternativ av orga-

nisatoriska förhållanden, i detta fall av organisationens mål, struktur och kultur. I 

idealfallet använder beslutsfattare organisatoriska mål som utgångspunkt och bedö-

mer sedan om de handlingsalternativ som beskrivs i informationsunderlaget bidrar 

till att förverkliga dessa mål. För att sedan välja det alternativ som antas ge de bästa 

resultaten. Det krävs dock att målen är klart formulerade och ger riktlinjer för hand-

ling för att de ska kunna fungera som kriterier för beslutsfattande. Oklara mål utgjor-

de fokus för en beslutsmodell som utvecklades på 1950-talet och kallas muddling 

through, som kan översättas till "böka sig igenom" (Lindblom 1959).  

I denna modell sätts mål samtidigt som alternativ och konsekvenser analyseras 

(Ibid). Det finns inte någon klar skiljelinje mellan mål och medel utan i stället stude-

ras vad som gjorts tidigare för att därefter bedöma de effekter som uppstod. Det är 

inte den bästa åtgärden som väljs utan den åtgärd de flesta är eniga om. Besluten som 

fattas har dessutom begränsad räckvidd och kan ändras på relativt kort sikt. Denna 

modell avviker från de rationella modellerna eftersom mål tonas ner, rationella för-

väntningar förkastas och val görs utifrån vad som gjorts förr, och inte utifrån förvän-

tade konsekvenser.  

Organisationsstrukturen påverkar även val mellan alternativ, ett exempel är att indi-

viderna som är med och fattar beslut använder bestämda typer av lösningar för att 

behandla bestämda typer av problem (Jacobsen & Thorsvik). Det kan bero på att de 

har en speciell utbildningsbakgrund, arbetar med särskilda problemställningar i orga-

nisationen, ingår i en speciell kultur eller har speciella intressen. Många organisatio-

ner har i större eller mindre utsträckning handlingsprogram eller standardprocedurer 

för att effektivisera beslutsfattande. Eftersom verkligheten är komplex konstruerar 

organisationer förenklade modeller av verkligheten och de problem som ska lösas. 

Standarprocedurer passar för ständigt återkommande uppgifter och problem vilket 

även ger ett visst utrymme för personligt omdöme eftersom data måste tolkas och 

bedömas (Ibid).  

Enligt Jacobsen och Thorsvik kan organisationskulturen ha konsekvenser på val av 

alternativ genom att alternativ väljs som stöder den kultur som redan finns. Detta kan 

leda till att organisationen har svårt för att ändra sig eller inte har någon vilja att ta 

risker för att allt ska vara som det alltid varit.   
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4.2.3 Verkställande 

Att fatta beslut är en sak men att åstadkomma någonting med detta beslutsfattande är 

en annan (Holmblad Brunsson 2002). Beslutsfattaren har makten att fatta beslut men 

makt finns även hos dem som ska genomföra besluten. Vilken makt beslutsfattare har 

beror bland annat på vilka beslutsbefogenheter som denne besitter och dessa befo-

genheter är ofta begränsade till speciella situationer. Beslutsbefogenheter följer ofta 

med den position som individen har i organisationen vilket även medför ett visst an-

svar. Det är inte bara beslutsfattare som har ansvar, deras underlydande måste även ta 

ställning till om de accepterar att besluten genomförs eller inte. 

Enligt Barnard (1938/1968) måste fyra villkor vara uppfyllda för att beslut ska 

genomföras eller kunna genomföras: 

1. De som ska genomföra besluten måste förstå vad besluten går ut på och om 

besluten är allmänt formulerade måste de själva avgöra vad besluten innebär.  

2. Besluten måste stämma överens med vad som uppfattas vara organisationens 

uppgift annars får de som ska genomföra besluten problem om besluten stri-

der mot varandra eller mot organisationen.  

3. Besluten måste stämma överens med vad berörda organisationsmedlemmar 

uppfattar som sina intressen.  

4. De som ska genomföra besluten måste kunna genomföra dem. De måste ha 

de förutsättningar som krävs, till exempel resurser och kunskaper.  

När beslut ska verkställas finns det flera förhållanden som kan leda till avvikelser 

mellan beslut och verkligt resultat (Jacobsen & Thorsvik 2002). Det kan exempelvis 

vara att kunskapsunderlaget eller informationstillgången inte varit tillräcklig. En an-

nan orsak kan vara att resurserna inte räcker till för att förverkliga beslutet samt att 

individerna i organisationen gör motstånd mot beslutet.   

4.3 Beslutsmodeller 

Hatch (2000) anser att det finns fyra beslutsmodeller som kan förekomma i alla or-

ganisationer vid beslutsprocesser. Dessa modeller är: (1) rationella processer, (2) 

trial- and error- modellen, (3) koalitionsmodellen och (4) soptunnemodellen. Hur 

organisationer använder sig av dessa modeller kan skilja dem emellan, men ibland 

sammanfaller det att en organisation använder sig av dessa fyra modellerna på en och 

samma gång. Detta går att uppmärksamma på en organisatorisk analysnivå som visar 

samtliga beslut som fattas på alla nivåer av en organisation. Vilket gör att organisa-

tionen går att betrakta som ett system för beslutsprocesser och som en kultur i vilken 

beslutsfattandet är en central symbolisk aktivitet, men går även att beakta som ett 

kollage av beslut som fattats tidigare och som idag ger sig tillkänna som en sedimen-

terad historia. Oberoende av vilket perspektiv som organisationerna väljer, går det 

med en dynamisk syn att uppfatta alla beslutsprocesser som ett medel för att hantera 

osäkerhet och mångtydighet i organisationerna (Ibid). 

Mångtydighet och osäkerhet kopplas samman med oenigheter som rör mål och me-

toder i ett beslutsperspektiv (Hatch). Eftersom beslutsfattarna med hjälp av sina olika 

metoder hanterar osäkerhet, går den organisatoriska beslutsprocessen från en soptun-
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nesyn över till trial- and error- modellen, för att sedan vandra vidare till koalitions-

inriktade eller rationella processer. Då beslutsfattarna hanterar mångtydighet vid sin 

tolkning av mål växlar beslutsprocessen från en soptunnemodell eller koalitionssyn 

till trial- and error- modellen eller rationella processer. Hatch menar vidare att orga-

nisationer alltid ställs inför nya källor till förändring, komplexitet och avvikande 

tolkningar av dessa aspekter av verkligheten, vilket medför att beslutsfattarna stän-

digt upplever ny osäkerhet och ny mångtydighet som pressar andra beslutsprocesser 

bort från den rationella modellen. På så vis anser Hatch att det är sannolikt att alla 

fyra formerna av beslutsfattande pågår samtidigt i organisationer. 

4.3.1 Rationellt beslutsfattande  

Att individer handlar rationellt är ett centralt inslag i beslutsteorier. Ordet rationell 

kommer från det latinska ordet ratio som betyder förnuft och enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2002) innefattar rationalitet följande 5 punkter: 

1. Beslutsfattaren står inför ett problem som ska lösas.  

2. Olika alternativa lösningar på problemet kartläggs. 

3. Konsekvenserna av de olika lösningsalternativen värderas. 

4. Alternativen med tillhörande konsekvenser jämförs. 

5. Det alternativ som har de bästa konsekvenserna för beslutsfattaren väljs. 

Rationalitet innebär att beslutsfattaren gör ett val genom stöd från en värdering av 

vad som är bra eller dåligt, det vill säga att denne väger in olika möjligheter mot var-

andra och beslutar sig för den möjlighet som anses vara bäst (March 1994).  

Lindblom kallar den rationella beslutsmodellen för rotmodellen eftersom den förut-

sätter att beslutsfattarna inför varje beslut börjar om från början (Holmblad Brunsson 

2002). Enligt Lindblom kan modellen bara tillämpas på mycket enkla beslut då det är 

orealistiskt att överväga alla tänkbara alternativ och skaffa sig all tänkbar informa-

tion. Att fatta beslut kan även innebära att korrigera effekterna av tidigare fattade 

beslut. Beslutsfattarna är inte inställda på att fatta beslut en gång för alla utan är in-

ställda på att fortsätta att fatta beslut. Denna modell kallar Lindblom för grenmodel-

len och en fördel med denna modell är att beslutsfattarna tar flera mindre beslut för 

att upptäcka vilka effekter besluten får, detta skapar tillfälle för ändring av besluten 

under processens gång om resultaten inte är tillfredställande.  

En annan modell som beskriver rationellt beslutsbeteende kallas maximerande bete-

ende och handlar om att människor väljer det bästa alternativet från full information 

för att maximera nyttan, se figur 4.2 (Jacobsen & Thorsvik). Denna modell förutsät-

ter att beslutsfattaren har full information om alla förhållanden som är av relevans för 

beslutssituationen samt att beslutsfattaren har klara mål och preferenser. Med klara 

preferenser menas att beslutsfattaren vet vad denne föredrar, och att alternativen kan 

jämföras med varandra för att det alternativ som är till störst nytta kan väljas. Model-

len ställer dessutom tre grundläggande krav på beslutsprocessen:  

1. Alla alternativ är givna.  

2. Alla alternativens konsekvenser är kända. 
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3. Beslutsfattaren har klara preferenser för alla möjliga konsekvenser.  

Modellen är inte en beskrivning av verkligheten utan snarare ett ideal att eftersträva 

när individer fattar beslut. 

 

Figur 4.2 Maximerande beteende (Jacobsen & Thorsvik 2002:32) 

4.3.2 Begränsat rationellt beslutsfattande 

Perfekt rationalitet och att individer agerar som rationella beslutsfattare har kritise-

rats då empiriska studier visat att individens förmåga att hantera information samt 

värdera alternativ och konsekvenser är begränsad (Jacobsen & Thorsvik 2002). 

Brunsson (1989) menar att mål och preferenser inte är bestående och fasta utan ut-

vecklas efterhand som individen handlar. Enligt Aronson (1995) är individer mer 

efterrationaliserande än rationell, det vill säga att individer vill framstå som rationella 

och därför tolkar in mening i det som har gjorts efter handlandet.  

Jacobsen och Thorsvik anser att det finns begränsningar i samband med informa-

tionsbehandling eftersom undersökningar visat att den mänskliga hjärnans förmåga 

att tillägna sig, behandla och lagra information är förhållandevis begränsad. Proble-

met är inte brist på information utan det handlar om för mycket information, vilket 

medför att individer i hög grad sorterar informationen och fattar beslut på grundval 

av grova "tumregler" snarare än av analys och avvägningar. Även tidsperspektivet 

sätter gränser för hur mycket information en individ kan samla in (Simon 1945). Vid 

en viss tidpunkt kommer kostnaderna för att samla in mer information att överstiga 

nyttan av informationen. 

Det finns även begränsningar vid val av alternativ där olika lösningar ska vägas mot 

varandra eftersom psykologiska faktorer inverkar på värderingen och försvagar för-

mågan att handla rationellt (Jacobsen & Thorsvik). Till exempel har experiment visat 

att ordvalet kan påverka valet av alternativ, vilket menas med att positivt laddade ord 

föredras systematiskt framför negativt laddade ord, även om de innehållsmässigt är 

identiska.  

När individer handlar som en begränsad rationell beslutsfattare kallas detta besluts-

beteende för satisfierande, det vill säga att individen väljer ett alternativ som denne 

är nöjd med utan att veta om det är det bästa alternativet. I stället för att maximera 

väljs det alternativ som är tillfredsställande se figur 4.3.  

 

Figur 4.3 Satisfierande beteende (Jacobsen & Thorsvik 2002:32). 
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4.3.3 Trial- and error-modellen 

I allmänhet kan människans lärande ses som antingen deduktivt eller induktivt, där 

deduktivt motsvaras av människans teoretiska kunskap från utbildning inom organi-

satoriska världen och induktiv bygger på kunskap som praktisk erfarenhet gett orga-

nisatorerna (Eriksson-Zetterquist et al 2005). Denna kunskap och erfarenhet är ex-

empel på trial- and error- modellen. Situationer som liknar denna modell kan uppstå 

vid ett organisatoriskt beslut där de inblandade parterna är överens om vad beslutet 

handlar om, men är oeniga huruvida målen ska uppnås eller hur problemet ska lösas 

(Hatch 2000). Detta är ingen ovanlig situation och enligt Hatch är detta något som 

många organisationer har erfarenhet av. Under sådana betingelser är osäkerheten hög 

med informationsbrist och mångtydigheten blir okritisk då det uppstår flera tänkbara 

tolkningar på lösningar till problemet.    

Enligt Mintzberg, Raisinghani och Theoret (1976) agerar beslutsfattarna försiktigt 

vid beslut som är av stor vikt för organisationen samt engagerar sig i successiva och 

avgränsande minibeslut som sedan kan adderas till varandra för att leda fram till en 

hel lösning eller en handlingsplan. Den begränsade rationaliteten kan medföra svå-

righeter för beslutsfattarna att komma åt tillräcklig information om alla tänkbara al-

ternativ, vilket kan resultera i att jämförelserna begränsas till ett fåtal alternativ som 

egentligen endast är ett tillägg till det senaste fattade beslutet (Hatch). 

4.3.4 Koalitionsmodellen 

Edlund, Högberg och Leonardz (1999) anser att organisationer använder sig av koali-

tionsmodeller vid beslutsfattande som exempelvis rör politiska beslut. Ibland formas 

organisatoriska beslutsprocesser av en brist på överensstämmelse om de mål som 

organisationen bör sträva efter att uppfylla eller vilka frågor som anses viktiga 

(Hatch). En sådan situation är en naturlig följd av den organisatoriska verklighet som 

innehåller många olika och motsägande mål, strid om knappa resurser, ömsesidigt 

beroende och andra källor till konflikter och oenigheter. De personer som innehar 

positionerna med störst makt tenderar under sådana betingelser att dominera över 

beslutsprocesserna, men om beslutsfattarna är medvetna om denna tendens kan de 

försöka styra eller manipulera besluten genom att utnyttja organisationens politiska 

processer. 

Hatch menar att den politiska processen inbegriper individer som förenar sina intres-

sen och förespråkar alternativ som gynnar dem själva. När det gäller aktuella besluts-

situationer bedömer sådana intressegrupper sedan sin relativa maktposition gentemot 

andra intressegrupper. Är deras maktposition inte tillräckligt stark gentemot den 

andra gruppen försöker de istället ingå i en allians med eller göra gemensam sak med 

andra grupper för att skapa en koalition. Dessa gruppbildningar grundar sig på för-

handlingar och överenskommelser som görs i det fördolda med ett syfte att alla med-

lemmar ska få ut en vinning med koalitionen. 

I de fall då koalitionsmodellen för beslut stämmer överens med de betingelser som är 

aktuella för en viss organisation, finns det risk att mångtydigheten blir mer problema-

tisk än osäkerheten (Ibid). Beslutsfattarna inriktar inte sitt sökande efter information 

som kan underlätta ett problemlösande utan betonar istället alternativ som passar de 

olika intressena som är inblandade. Enligt Hatch, menar många att koalitionsmodel-
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len betyder att fungerande processer i organisationer slutat fungera, då det finns stora 

konflikter kring gemensamma mål, vilket resulterar i att det blir en intresseanpass-

ning för en rationell eller rimlig grund för de beslut som ska fattas. 

4.3.5 Soptunnemodellen 

När beslutsfattare känner sig osäkra på vad de vill, har ont om tid eller inte riktigt vet 

vad som gäller råder organiserad anarki, vilket händer då och då i de flesta organisa-

tioner (Holmblad Brunsson 2002). Dessa slumpmässiga beslut kallas för soptunne-

modellen och denna modell stämmer särskilt bra i situationer då organisationerna 

inte riktigt förstår omgivningen och teknologin eller då vissa beslutsfattare både går 

in i och lämnar beslutsprocessen på grund av att andra aktiviteter kräver dess tid 

(Hatch 2000). Att modellen kallas för soptunnemodellen beror på att tillfälliga eller 

slumpmässiga alternativ lyfts fram där problem och lösningar kopplas ihop när det 

råkar passa för ett beslut. Från denna soptunnemodell utgör problem, lösningar och 

personer oberoende händelseflöden som rör sig in och ut ur en organisation, vilket 

kan jämföras med olika sorters avfall som blandas i en soptunna. Närhelst lösningar, 

personer och valmöjligheter kopplas samman kan ett problem identifieras och lösas 

(Ibid). Beroende på problemets slumpmässighet går det att välja mellan olika alterna-

tiv utan att problemet blir löst, där vissa problem aldrig får en lösning medan andra 

lösningar kan utformas utan att det finns något problem. 

Soptunnemodellen har enligt Holmblad Brunsson kritiserats på grund av att den en-

bart passar vid ovanliga beslut och då det inte tas hänsyn till att organisationer funge-

rar på olika sätt. Modellen förutsätter att beslutsfattarna beter sig irrationellt samt 

saknar regler för hur beslutsfattandet ska gå till. Det handlar enligt Hatch om att mål 

inte kan definieras entydigt eller att alternativa mål formuleras i förväg och värderas 

utifrån de kriterier som för tillfället anses som mest relevanta. Modellen formulerar 

som alternativ till detta att beslutsprocesserna skapar en arena där organisationens 

medlemmar agerar på grundval av sina intressen och konflikter, vilket tonar ner be-

slutsfattandets instrumentalitet samt beskriver det snarare som ett drama inom orga-

nisationen där besluten utgör sociala konstruktioner av verkligheten. 

Enligt Cohen, March och Olsen (1972) är organiserad anarki organisationer som 

kännetecknas av kontinuerlig förändring och omställning för att klara av komplexa 

omgivningar. Många organisationer upplever ibland situationer som präglas av en 

stor osäkerhet, där det är oklart vilka sorts medel och lösningar som kan vara ända-

målsenliga. Sådana situationer kallas för organiserad anarki eftersom det sker mycket 

som gör att möjligheterna att överblicka, styra eller påverka beslutsprocessen är 

starkt begränsade. Cohen et al. har utvecklat en modell för organiserad anarki som 

beskrivs i form av fyra strömmar som flyter genom organisationen:  

1. en ström av beslutsmöjligheter  

2. en ström av deltagare 

3. en ström av problem   

4. en ström av lösningar  

Dessa strömmar är oberoende av varandra men måste föras samman för att beslut ska 

kunna fattas. Förklaringarna till att beslut fattas i organiserad anarki kan vara ett re-
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sultat av tid, det vill säga att personer av en händelse träffas för att diskutera lösning-

ar på problem. En annan förklaring kan vara resultat av lärande det vill säga indivi-

derna i organisationen har olika erfarenheter, kunskap och färdigheter som kan vara 

till nytta för att beslut ska kunna fattas (Ibid). 

4.3.6 Grupptänkande 

Grupptänkande innebär ett kollektivt beslutsfattande och uppstår när individer som 

representerar olika kunskapsområden gemensamt försöker fatta rationella och väl-

grundade beslut (Eriksson-Zetterquist et.al. 2005). Grupptänkandet kan vara en ef-

fekt av att gruppens kompetens överskattas, att tänkandet begränsas i gruppen eller 

att gruppen har en benägenhet att dela uppfattningar. När gruppen skapar sig en 

missvisande bild av faktiska förhållanden, underskattas problem vilket förhindrar 

gruppen att fatta rationella beslut. En risk med grupptänkande är att viktiga aspekter 

av besluten förbises och att besluten därmed blir otillräckligt analyserade (Holmblad 

Brunsson 2002).  

4.4 Paradigmskifte inom beslutsteori 

Enligt Goldoff (2000) har det på senare tid uppstått ett nytänkande inom vetenskapen 

där världen består av komplexa system som är olinjära, instabila och oförutsägbara. 

Detta nytänkande kallas även för kaosteorin och skiljer sig från det newtonska tän-

kandet där vetenskapen definierade fenomen på ett ordnat, stabilt, linjärt och förut-

sägbart sätt. Kaosteorin innebär ett nytt paradigmskifte då forskare inom en rad olika 

områden blivit allt mer medvetna om att världen inte är så välordnad som de en gång 

trodde. Detta nya vetenskapstänkande ger en förståelse för organisatoriska beslut 

eftersom samma syn finns på organisationer.  

Allt beslutsfattande innebär någon form av riskbedömning, med risk menas den 

chans för skada eller förlust som kan uppstå. Det uttrycks genom följande formel: 

Sannolikheten (frekvensen av en incident) x storlek (hur illa är det) = Risk. Ett annat 

tillvägagångssätt vid riskbedömning är att bryta upp ett problem i olika delar, beräk-

na riskerna för varje del och sedan lägga ihop dem för att uppskatta risken för helhe-

ten. Goldoff påpekar vidare att små förändringar i kaotiska och komplexa system i 

organisationen kan skapa mycket oproportionerliga effekter i andra delar av organi-

sationen, vilket även kallas för fjärilseffekten. Riskhantering baseras inte enbart på 

rent rationella eller linjära bedömningar från företagets sida utan baseras även på 

andra externa faktorer som exempelvis massmedia och politik. 

Goldoff anser att beslutsfattare ofta gör misstag då de vid liknande situationer tror att 

det krävs liknande lösningar, det vill säga om det fungerar i organisation A fungerar 

det även i organisation B. Enligt kaosteorin kan en lösning som har fungerat tidigare 

inte alltid överföras till en ny organisatorisk miljö eftersom organisatoriska normer, 

värderingar och processer är unika och kräver andra uppsättningar av lösningar. Men 

däremot ger tidigare erfarenheter och bedömningar beslutsfattare en intuition om hur 

de ska ställa sig till olika valmöjligheter vid beslutsfattandet. Intuition är särskilt an-

vändbart vid beslut i situationer med stor osäkerhet samt när det gäller val mellan 

flera rimliga alternativ.  
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Kaosteorin och riskanalyser pekar på en utveckling inom flera forskningsområden 

och speciellt inom beslutsteorin. Men att skapa ett nytt paradigm för att komma bort 

från de ideala teorierna om rationellt beslutsfattande kommer inte att bli lätt eftersom 

dessa modeller och vetenskaper är relativt nya, vilket kommer innebära en lång över-

gångsperiod. Goldoff (2000) anser även att ledarskap, information och kommunika-

tionsnät bör utforskas för att utvecklingen inom beslutsteorin ska kunna genomföras. 

Ledare måste förstå verklighetens natur och det organisatoriska livet eftersom rela-

tioner är nyckeln till bra beslutsfattande och beslut kommer inte att uppfyllas om de 

inte blir erkända. Beslutsmodellerna måste bli mer anpassningsbara och framtidsin-

riktade än de tidigare modellerna eftersom världen ständigt förändras och blir mer 

informationsbaserad.  

Organisationen är minst lika viktig som teknologin när det gäller att förstå informa-

tionsrevolutionen och denna revolution har gett upphov till flera former av nätverks-

organisationer (Ibid). Vare sig det gäller privata eller offentliga företag kommer in-

formations- och kommunikationssystem vara den avgörande orsaken om beslutsfat-

tarna lyckas eller misslyckas med sina beslut. Förutom informationssystem behöver 

beslutsfattarna ha intuition, ett gott omdöme samt förmågan att göra en förnuftig be-

dömning av problemet. Men på grund av all data, fakta och statistik som finns till-

gänglig i dagens samhälle måste även beslutsfattarna kunna selektera all information 

för att kloka beslut ska kunna fattas.   

4.5 Sammanfattning av beslutsmodellerna  

Beslutsfattande handlar om att ta ställning till information, vilket omfattar att samla 

in information, analysera och tolka den innan ett val mellan alternativ görs (Jacobsen 

& Thorsvik 2002). Beslut har ofta samband med vad som beslutats tidigare och ska-

par även premisserna för kommande beslut. En sammanfattning av beslutsmodeller-

na går att se i tabell 4.4. 

Rationellt beslutsfattande innebär att val av alternativ görs genom stöd från värde-

ringar av vad som är bra eller dåligt, där beslutsfattaren väger in olika möjligheter 

mot varandra för att fatta det beslut som anses vara bäst (March 1994). Jacobsen & 

Thorsvik anser att det finns begränsningar med ett rationellt beslutsfattande i sam-

band med informationsbehandlingen eftersom undersökningar visat att den mänskli-

ga hjärnans förmåga att tillägna sig, behandla och lagra information är förhållandevis 

begränsad. Enligt Aronson (1995) är individer mer efterrationaliserande än rationell, 

det vill säga att individer vill framstå som rationella och därför tolkar in mening i det 

som har gjorts efter handlandet. 

Situationer som liknar trial- and error- modellen kan uppstå vid organisatoriska be-

slut där de inblandade parterna är överens om vad beslutet handlar om, men är oeniga 

huruvida målen ska uppnås eller hur problemet ska lösas (Hatch 2000). Trial- and 

error- modellen kan medföra svårigheter för beslutsfattarna att komma åt tillräckligt 

med information om alla tänkbara alternativ, vilket kan resultera i att jämförelserna 

begränsas till ett fåtal alternativ som egentligen endast är ett tillägg till det senast 

fattade beslutet. Edlund et al (1999) anser att organisationer använder sig av koali-

tionsmodellen vid beslutsfattande som exempelvis rör politiska beslut. Denna pro-
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cess inbegriper individer som förenar sina intressen och förespråkar alternativ som 

gynnar dem själva. 

När beslutsfattare känner sig osäkra på vad de vill, har ont om tid eller inte riktigt vet 

vad som gäller fattas slumpmässiga beslut (Holmblad Brunsson 2002). Denna be-

slutsprocess kallas för soptunnemodellen och innebär att slumpmässiga alternativ 

lyfts fram där problem och lösningar kopplas ihop när det råkar passa för ett beslut. 

Modellen är dock endast användbar vid ovanliga beslut då ingen hänsyn tas till att 

organisationer fungerar olika. Med grupptänkande menas att beslutsfattandet sker 

kollektivt och uppstår när individer från olika kunskapsområden gemensamt försöker 

fatta rationella och välgrundande beslut (Eriksson-Zetterquist et al 2005). En effekt 

kan dock innebära att gruppens kompetens överskattas och att tänkandet begränsas 

inom gruppen.  

 

Beslutsmodeller Betonar Fokus Begränsning 

Rationellt besluts-

fattande 

Handlar alltid 

rationellt 

Väljer det bästa 

alternativet 

Endast enkla beslut 

Begränsad ratio-

nellt beslutsfattan-

de 

Värderingar för-

svagar förmågan 

att handla ratio-

nellt 

Väljer det till-

fredsställande 

alternativet istäl-

let för det bästa  

Vill framstå som 

rationell men är 

mer efterrationell 

Trial- and error- 

modellen 

Lär sig av sina 

misstag 

Minibeslut adde-

ras till en lösning 

Lite information 

om alternativen 

Koalitionsmodellen Passar bäst till 

politiska beslut 

Förenar intressena 

och väljer alterna-

tiv som gynnar 

dem själva 

Brist på överens-

stämmelse om or-

ganisationens mål  

Soptunnemodellen Slumpmässiga 

beslut 

Problem och lös-

ningar kopplas 

ihop när det råkar 

passa 

Endast vid ovanli-

ga beslut 

Grupptänkande Kollektivt be-

slutsfattande 

Olika kunskaps-

områden fattar 

beslut gemensamt  

Kompetensen 

överskattas, tän-

kandet begränsas 

Figur 4.4 Sammanfattning av beslutsmodellerna  
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5 Beslutsfattande i praktiken 

Som tidigare nämnts bygger undersökningen på telefonintervjuer med 20 responden-

ter som slumpvis valdes från en webbsida. Efter ca tio telefonintervjuer uppnåddes 

en märkbar teoretisk mättnad av information, där respondenterna började ge likvär-

diga svar, men ytterligare tio respondenter intervjuades för att kunna säkerhetsställa 

att mättnaden var uppnådd.  

5.1 Presentation av respondenterna 

Vid valet av respondenter sattes vikt vid att granska företag från olika branscher som 

varierade i storlek men som låg inom gränsvärdena, just för att studien skulle få den 

bredd som önskades. Respondenterna representerar elva branscher och författarna 

har räknat ut ett genomsnitt på branschernas omsättning, balansomslutning och antal 

anställda: 

Detaljhandel och butikshandel (tre respondenter). Omsättning 2 miljoner kronor, 

balansomslutning 733 000 kronor samt 2 anställda.  

Konsultverksamhet (tre respondenter). Omsättning 1,6 miljoner kronor, balansom-

slutning 900 000 kronor samt 1 anställd. 

Hälso- och sjukvård (tre respondenter). Omsättning 1,3 miljoner kronor, balansom-

slutning 560 000 kronor samt 2 anställda. 

Vägtransport och magasinering (två respondenter). Omsättning 1,9 miljoner kro-

nor, balansomslutning 1 31 miljoner kronor samt 1,5 anställda. 

Hotell och restaurang (två respondenter). Omsättning 2,65 miljoner kronor, balans-

omslutning 650 000 kronor samt 2,5 anställda. 

Resebyrå, turism och bokningsservice (två respondenter). Omsättning 2 miljoner 

kronor, balansomslutning 1 miljon kronor samt 2,5 anställda. 

Reklam, PR, mediebyrå och annonsförsäljning (en respondent). Omsättning 2 

miljoner kronor, balansomslutning 250 000 kronor samt 2 anställda. 

Rengöring och lokalvård (en respondent). Omsättning 1,4 miljoner kronor, balans-

omslutning 500 000 kronor samt 2 anställda. 

El, VVS och bygginstallationer (en respondent). Omsättning 2,2 miljoner kronor, 

balansomslutning 1 miljon kronor samt 3 anställda. 

Tillverkning och industri (en respondent). Omsättning 1,7 miljoner kronor, balans-

omslutning 2,4 miljoner kronor samt 2 anställda. 

Advokatbyrå (en respondent). Omsättning 2,7 miljoner kronor, balansomslutning 

2,2 miljoner kronor samt 3 anställda. 

Av de tjugo respondenterna som valde att medverka i studien var tolv personer män 

och åtta kvinnor. Åldern på de medverkande varierade mellan 25 till 65 år men majo-

riteten befann sig i medelåldern (40-60 år). Medelutgiften för respondenternas revi-

sionskostnad låg på ca 12 000 kronor och varierade från 3 000 kronor och upp till 20 
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100 kronor. Författarna valde att endast intervjua ägarna till företagen eftersom de 

har det övergripande ansvaret för företaget och dess beslut.   

5.2 Undersökningen 

5.2.1 Respondenternas inställning till problemet 

För att säkerställa att de valda företagen var berörda av den frivilliga revisionen samt 

låg under de tre gränsvärdena, fick respondenterna frågan om de var berörda vilket 

alla utvalda var. Författarna uppfattade dock en osäkerhet hos några av responden-

terna vid denna fråga, vilket resulterade i ett förtydligande från intervjuaren om lag-

ändringen och dess nya regler. Vidare ifrågasattes respondenternas känslor till upple-

velsen kring att revisionen blivit frivillig. Merparten ansåg att detta endast medförde 

positiva effekter för de små och medelstora företagen. Som en av respondenterna 

nämnde var: ”Det är jättebra med allt som är frivilligt för då finns det inget tvång 

utan man kan få ta eget ansvar och man får själv välja vilka tjänster som är bäst för 

en själv och för företaget”. Två respondenter ansåg emellertid att slopandet av revi-

sionsplikten kunde medföra skattefusk och annan ekonomisk brottslighet. En av 

ägarna svarade att trots det positiva med en frivillig revision, finns en risk att företa-

gen ändå måste låta någon professionell person granska ekonomin.   

5.2.2 Beslutsfattandet 

Respondenterna fick även möjlighet att besvara frågan om de tagit något beslut an-

gående den frivilliga revisionen. Svaren var av blandad karaktär och varierade mel-

lan ja, nej, kanske, vet inte, lutar mot, kommer snart osv. men i slutändan hade majo-

riteten en bestämd åsikt om vad det tänkta beslutet skulle bli. De flesta av responden-

ter ansåg att de var inne i en pågående beslutsprocess eftersom de ännu inte klargjort 

beslutet på bolagsstämman samt ändrat i bolagsordningen. Författarna ansåg dock att 

ett undermedvetet beslut redan blivit taget då dessa respondenter redan var säkra på 

vad de skulle fatta för beslut. De som ansåg sig vara mitt i beslutsprocessen var de 

företag som hade brutet räkenskapsår och som inte behövde fatta sitt slutgiltiga be-

slut innan de studerat bokslutet för föregående år. Dessa respondenter planerade även 

att diskutera ämnet med sina redovisningskonsulter för att därefter aktivt fatta ett 

beslut.   

5.2.3 Grunderna till besluten 

Respondenterna fick motivera vad som låg till grund för de fattade besluten samt för 

de beslut som ännu inte var fattade och därmed ännu var i en pågående beslutspro-

cess. Den övervägande delen av respondenterna som beslutat att behålla revisorn 

ansåg att denne gav dem en viss trygghet samt angav följande motiveringar till var-

för: 

 Det är bra att ha någon som utifrån professionellt granskar och hjälper företa-

get med ekonomin, vilket även skapar bättre trovärdighet för företaget inför 

kreditgivare och andra intressenter.   

 Det är tufft för en liten företagare att hålla reda på alla nuvarande och nya la-

gar, regler och praxis som exempelvis skatter, juridik och arbetsmiljö. Vilket 

kan resultera till att det blir billigare för företagen att anlita en revisor som 
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kontinuerligt är uppdaterad inom detta område jämfört med att själv vara det. 

Ibland är tid mer värt än pengar.  

 Några av företagen väljer till en början att ha kvar sin revisor för att se hur ut-

fallet för de som valt bort revisorn blir, för att sedan ta ett nytt aktivt beslut. 

 En annan anledning är att ett företag som ofta arbetar mot kommunen tror att 

vid två likvärdiga offerter, kommer det företag som använder sig av revisor få 

arbetet.  

 Majoriteten av respondenterna använde sig i dagsläget av en redovisnings-

konsult som bokför och redovisar den ekonomiska delen åt företagen, vilket 

skapar en trygghet att då anlita en revisor som granskar och kontrollerar att 

konsulten utför sitt åliggande korrekt. 

 Viss oro fanns hos någon enstaka respondent, att informationen huruvida fö-

retagen valt att behålla revisorn respektive inte skulle offentligöras och resul-

tera i mindre trovärdighet samt jobberbjudanden.  

Endast två av respondenterna svarade att de troligen inte skulle anlita någon revisor 

för nästkommande år varav en var i beslutsprocess och den andra hade ett färdigt 

beslut. Motiveringen till detta val av alternativ låg i att det var för kostsamt och en av 

respondenterna sa:  

Jag tänker avstå min revisor eftersom jag inte får den respons som jag vill ha. En 
gång per år träffar jag min revisor för att visa upp mina siffror, och det är en dyr 
granskningskostnad mot vad man får tillbaka. Vill man ha ett bollplank så finns det 
entreprenörer som är till bättre hjälp. 

En av respondenterna stod mitt i sin beslutsprocess men visste inte alls vad de skulle 

besluta, och kunde heller inte ange vad beslutet lutade mot då de ännu skulle diskute-

ra ärendet vid bolagsstämman.  

5.2.4 Undersökningens resultat 

Tjugo respondenter ingick i undersökningen och av dessa var elva färdiga med sina 

beslut och hade beslutat att behålla sin revisor. Av dessa var det en som var tvungen 

att behålla revision på grund av krav från sitt samfund och en som hade framtidspla-

ner på utökning vilket gjorde att de faller utanför gränsvärdena. Det var sex av delta-

garna som låg i beslutsprocessen där valet lutade mot att även de skulle behålla revi-

sorn. Två av respondenterna var eniga om att inte behålla revisorn, där den ena var 

färdig med sitt beslut och den andra var i en pågående beslutsprocess, som med hög 

sannolikhet skulle resultera i detta val. Slutligen var det en respondent som var i en 

beslutsprocess men som inte visste vilket beslut de skulle välja. Diagrammet nedan 

figur 5.1 visar hur respondenterna har beslutat angående frivillig revision eller hur de 

kommer att besluta.   
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Figur 5.1 Förväntat beslut angående val av revision.  

Av alla inblandade respondenter var det 55 procent som var färdiga med sin besluts-

process och som valt att behålla revision i företaget, men ytterligare 30 procent har 

valt att svara ja i frågan på grund av vissa krav från omgivningen och framtidsplaner 

på utökning. Fem procent av respondenterna har beslutat att inte fortsätta att anlita en 

revisor och ytterligare fem procent hade även funderingar på att avstå. Från hela stu-

dien kunde endast fem procent lokaliseras som stod osäkra inför vad de skulle beslu-

ta när det var dags för bolagsstämman. Sammanfattningsvis kan respondenternas 

beslut redovisas enligt följande cirkeldiagram figur 5.2 där sjutton valt att behålla 

revision till företaget. Två av deltagarna valde att avstå från revision och en respon-

dent vet inte alls vad de ska besluta: 

 

 

Figur 5.2 Sammanställning av förväntat beslut angående val av revision 

Då respondenterna i undersökningen antingen beslutat eller var i en beslutsprocess, 

har författarna sammanställt resultatet för vad som skulle blivit utfallet om alla varit 

färdiga med sin beslutsprocess. Sammanställningen indikerar på ett resultat där 85 

procent av deltagarna valt att behålla revision, tio procent som valt att avstå revision 

samt fem procent där respondenterna i fråga inte vet vart beslutet kommer hamna. 

Det går dock inte med 100 procentig säkerhet, säga att det slutliga utfallet kommer 

att resultera i detta, eftersom inte alla respondenterna haft bolagsstämma och därmed 

inte dokumenterat beslutet i bolagsordningen.  
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5.3 Sammanfattning av undersökningen 

Flertalet av respondenterna var inne i en pågående beslutsprocess eftersom de ännu 

inte klargjort beslutet på bolagsstämman samt ändrat i bolagsordningen. Författarna 

ansåg dock att ett undermedvetet beslut redan blivit taget då dessa respondenter var 

säkra på vad de skulle fatta för beslut. De som ansåg sig vara mitt i beslutsprocessen 

var de företag som hade brutet räkenskapsår och som inte behövde fatta sitt slutgilti-

ga beslut innan de studerat bokslutet för föregående år. Dessa respondenter planerade 

även att diskutera ämnet med sina redovisningskonsulter för att därefter aktivt fatta 

ett beslut.   

Av de tjugo respondenterna som ingick i undersökningen var elva färdiga med sina 

beslut och hade beslutat att behålla sin revisor, motiveringen till detta var att denne 

gav företaget en viss trygghet gentemot intressenterna. Sex av deltagarna var i en 

pågående beslutsprocess där valet lutade mot att även de skulle behålla revisorn. Två 

av respondenterna var eniga om att inte behålla revisorn på grund av revisionskost-

naden, dessa hade dock kommit olika långt i beslutsprocessen. Slutligen var det en 

respondent som var i en beslutsprocess men som inte visste vilket beslut de skulle 

fatta.  
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer den inhämtade empirin från respondenterna analyseras och 

sammankopplas med teoriavsnittet som tidigare redovisats. Analysen utgår från fem 

beslutsmodeller: (1) rationellt beslutsfattande, (2) trial- and error- modellen, (3) koa-

litionsmodellen, (4) soptunnemodellen och (5) grupptänkande. Den centrala frågan i 

detta avsnitt är om de beslut som har fattats i en specifik situation kan förklaras med 

hjälp av de teorier som har presenterats i Kapitel 4 eller om det finns andra grunder 

för beslutsfattandet som behöver en annan förklaringsmodell.  

6.1 Beslutsprocess 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) handlar beslutsfattande om att ta ställning till 

information, vilket även omfattar att samla in samt systematisera, analysera och tolka 

informationen innan ett val mellan alternativ kan göras. Beslut har ofta samband med 

vad som tidigare beslutats och skapar även premisserna för kommande beslut. Simon 

(1945) definierar beslut som ett val mellan olika alternativ där beslutsprocessen är 

den rad av handlingar eller överväganden som leder fram till att ett beslut fattas och 

verkställs. Oftast inkluderas verkställandet som en del av beslutsprocessen eftersom 

analyser av aktiviteterna gör beslutet till verklighet. Respondenterna i denna under-

sökning har endast haft möjlighet att välja mellan två olika alternativ. Antingen kan 

de välja att fortsätta som tidigare genom att behålla revisorn eller välja att tacka nej 

till revisorn och därefter ta ansvar för granskningen själva.  

Eftersom revisionsplikten varit tvingande de senaste tjugosju åren (SOU 2008) ger 

lagändringen en mindre fördelaktig beslutsprocess för de berörda företagen då mind-

re information är tillgänglig att analysera och ta ställning till inför valet av revision. 

Med detta menas att företagen inte har möjlighet att jämföra med liknande företag för 

att se hur deras utfall blivit efter avskaffandet av revisionsplikten, utan de berörda 

företagen måste fatta ett beslut som det inte finns något tidigare underlag om i Sveri-

ge. Det beslut som de berörda företagen verkställer behöver dock inte vara definitivt 

då möjlighet ges till nya beslut om revision inför varje bolagsstämma. Flertalet av 

respondenterna i studien ansåg att de var mitt i en pågående beslutsprocess då de 

ännu inte verkställt beslutet genom att dokumentera beslutet i bolagsordningen, men 

majoriteten var ändå klara med vad de i slutändan skulle ta för beslut.  

6.2 Beslutsmodeller 

Enligt Hatch (2000) finns det fyra beslutsmodeller som kan förekomma i alla organi-

sationer vid en beslutsprocess. Dessa modeller är: (1) rationella processer, (2) trial- 

and error- modellen, (3) koalitionsmodellen och (4) soptunnemodellen. Hur företag 

använder sig av modellerna kan skilja dem åt, men ibland sammanfaller det att ett 

företag använder sig av dessa fyra modeller på en och samma gång. Hatch anser även 

att organisationer alltid ställs inför nya källor till förändring, komplexitet och avvi-

kande tolkningar av verkligheten, vilket medför att beslutsfattarna ständigt upplever 

ny osäkerhet och ny mångtydighet i beslutsprocessen. 
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Rationalitet innebär att beslutsfattaren gör ett val genom stöd från en värdering av 

vad som är bra eller dåligt, det vill säga att denne väger in olika möjligheter mot var-

andra och beslutar sig för den möjlighet som anses vara bäst (March 1994). En mo-

dell som beskriver rationellt beslutsfattande kallas maximerande beteende och hand-

lar om att människor väljer det bästa alternativet genom full information om ämnet 

för att maximera nyttan (Jacobsen & Thorsvik). Det svåra med den rationella be-

slutsprocessen är att människor vill tänka och handla rationellt, men verkligheten blir 

inte alltid så. Författarna anser att respondenterna i studien försökt använda sig av 

denna modell, eftersom flertalet ansåg att det bästa för företaget är att ha kvar revi-

sorn då denne skapar en viss trovärdighet gentemot kreditgivare och andra intressen-

ter. Från det ekonomiska perspektivet finns det en risk att respondenternas beslut inte 

var tillräckligt rationellt då valet att behålla revisorn eventuellt inte maximerar nyt-

tan, eller är det mest effektiva för företagen. Ett val att avstå sin revisor kan skapa 

nya möjligheter för företagen genom att komma från den kostnad en revisor tar för 

sina tjänster samt att företagen själva måste inneha den kunskap som revisorerna 

annars bistår med. 

Eftersom de berörda företagen har möjlighet att inför varje bolagsstämma, ta ett nytt 

beslut angående revisor eller inte gör detta att en beslutsprocess nästa år kan hamna 

under trial- and error- modellen. Då författarnas uppfattning av modellen är att ett 

beslut kan fattas för att testa sig fram, men om det sedan visar sig vara fel beslut 

kommer företagen fått lärdom genom sitt misstag och besluta annorlunda nästa gång. 

Enligt Hatch (2000) är situationer som liknar trial- and error- modellen något som 

kan uppstå vid ett organisatoriskt beslut där beslutsfattarna är överens om vad beslu-

tet handlar om, men är oeniga huruvida målen ska uppnås eller hur problemet ska 

lösas. Detta är enligt Hatch ingen ovanlig situation, utan är något som många organi-

sationer har erfarenhet av, och under dessa omständigheter är osäkerheten hög efter-

som det råder informationsbrist vilket gör att det uppstår olika lösningar på proble-

met. 

Koalitionsmodellen används med fördel i stora organisationer där olika intressegrup-

per finns. Modellen innebär att de personer i en organisation som har positioner med 

störst makt tenderar att dominera över beslutsprocesserna. De försöker även styra 

och manipulera besluten mot sitt eget intresse samt ingå i allianser med andra grup-

per för att få majoriteten till beslutet (Edlund, Höglund & Leonards 1999). Denna 

modell anser författarna faller bort då lagändringen endast berör små och medelstora 

företag vilket även ofta innebär enmansföretag. 

Beslutsfattare använder sig av soptunnemodellen när de känner sig osäkra på vad de 

vill, har ont om tid eller inte riktigt vet vad som gäller (Holmblad Brunsson 2002). 

Många organisationer upplever ibland situationer som präglas av stor osäkerhet vil-

ket gör att möjligheterna att överblicka, styra eller påverka beslutsprocessen blir be-

gränsad. Anledningen till att ett beslut tas under dessa omständigheter kan vara ett 

resultat av att personer av en händelse träffas och diskuterar problemet och risken för 

att slumpmässiga beslut fattas blir då stor. Vid intervjumomentet kan författarna 

omedvetet startat en tankegång hos respondenterna, som kan resulterat i att besluts-

processen startats hos några företag. Vissa av respondenterna gav förklaringen att 

beslutet skulle tas på bolagsstämman. Enligt författarna är detta något som påminner 
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om ett slumpmässigt beslut, eftersom de enbart flyttar fram problemet för att under 

ett möte besluta utan att tillräckligt med information samlats in och analyserats.    

Flertalet av respondenterna uppgav under intervjun att de valde att rådfråga och dis-

kutera lagändringen tillsammans med sina redovisningskonsulter och revisorer innan 

beslutet skulle tas. Detta innebär dock en risk att revisorerna blir jäviga och uppma-

nar till ett beslut som gynnar dess yrkesgrupp, och beslutet blir då inte rationellt fat-

tat. Författarna anser att denna process kan likna modellen grupptänkande som inne-

bär ett kollektivt beslutsfattande som uppstår när individer från olika kunskapsområ-

den gemensamt försöker fatta rationella och välgrundade beslut (Eriksson-Zetterquist 

et al. 2005). En risk med grupptänkande är att viktiga aspekter av besluten förbises 

och att besluten därmed blir otillräckligt analyserade (Holmblad Brunsson 2002).  

6.3 Revisionens betydelse för respondenternas beslut 

Revisorns roll är att kvalitetssäkra den ekonomiska informationen åt företagen, vilket 

ger dem en ökad trovärdighet inför företagens olika intressenter. Detta skapar även 

en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle (FAR 2006). Majori-

teten av respondenterna anlitar i dagsläget en redovisningskonsult som bokför och 

redovisar åt företagen, en trygghet uppstår när en revisor anlitas för att granska att 

konsulten utför sitt uppdrag. Respondenterna ansåg även att revisorerna erbjuder 

trygghet då de hela tiden uppdateras i fråga om nya lagar, regler och praxis, då detta 

är något som kräver både tid och engagemang av företagarna själva. Dock fanns det 

respondenter som ansåg att granskningskostnaden för revision var kostsam mot vad 

revisorerna ger tillbaka.    

En av företagens viktigaste intressenter är banker och andra kreditgivare vars intresse 

av företagens ekonomiska ställning stödjer dem att bedöma om företaget kan amorte-

ra sina lån. Det krävs att den finansiella informationen som lämnas till kreditgivarna 

är korrekt då den anses vara en säkerhet som ökat när den granskats av en opartisk 

person. En av grunderna till merparten av respondenternas beslut var att revisionen 

ger företagen bättre pålitlighet inför kreditgivare och andra intressenter, samt den 

trygghet som skapas av att någon utifrån med professionell kunskap inom området 

granskar och hjälper. En annan intressent som låg till grund för besluten var stat och 

kommun, där en av respondenterna antog att vid arbete mot kommunen och om två 

likvärdiga offerter kommer in, går arbetet till det företag som tillämpar revision.       

Leverantörer, kunder och konkurrenter är andra intressenter som har ett genuint in-

tresse av att företagens ekonomiska ställning är korrekt, detta för att kunna bedöma 

dess betalningsförpliktelser (FAR). Intresse finns även för att se om företaget kan 

leverera varan och tjänsten i tid, eller möjlighet att slutföra projektet i fråga, men 

även för att bedöma huruvida ett samarbete sinsemellan kan fungera. Konkurrenter-

nas huvudsakliga intresse från en korrekt bild av företagens lönsamhet är för att an-

vändas som ett underlag till prissättning eller andra marknadsåtgärder (Smith 2006). 

Någon enstaka av respondenterna visade oro över att informationen huruvida de valt 

skulle offentliggöras och resultera i mindre trovärdighet samt arbetstillfällen.    
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6.4 Sammanfattning av analys och diskussion  

Med stöd från ovanstående analys och diskussion kan det konstateras att de berörda i 

undersökningen hade två olika valmöjligheter, antingen tillämpa revision eller inte. 

Dock behövde inte detta beslut vara definitivt, då ett nytt beslut årligen kan ske inför 

varje bolagsstämma. Respondenterna i studien hade kommit olika långt i beslutspro-

cessen, där 60 procent var färdiga med beslutet och resterande 40 procent var i en 

pågående beslutsprocess. Undersökningen tyder på att ca 85 procent av responden-

terna kommer välja att behålla revisorn.  

Deltagarna i studien har gjort ett försök att agera och tänka rationellt då exempelvis 

flertalet ansåg att det bästa för företagen är att behålla revisorn då denne skapar en 

viss trovärdighet gentemot kreditgivare och andra intressenter. Det blir dock oklart 

om ett beslut av den anledningen var tillräckligt rationellt då valet att behålla revi-

sorn eventuellt inte maximerar företagets nytta ekonomiskt sätt. Soptunnemodellen 

kan innebära att ett beslut fattas under omständigheter som sker slumpmässigt, och 

detta är något som kan riskeras vid denna beslutsprocess som studien grundar sig på. 

Av den anledningen att några av respondenterna gav förklaringen att beslutet skulle 

tas under bolagsstämman. Detta indikerar på ett beslut som fattas på slumpmässiga 

grunder då tillräckligt med information inte kan samlas in och analyseras. 

Flertalet av deltagarna i studien uppgav att de valde att rådfråga och diskutera pro-

blemet tillsammans med de anlitade redovisningskonsulterna samt revisorerna innan 

det faktiska beslutet skulle fattas. Dock finns det en risk att vissa parter i diskussio-

nen blir jäviga och uppmanar ett beslut som kan gynnas på felaktiga grunder, vilket 

minskar ett rationellt beslut. Denna beslutsprocess kan likna modellen för grupptän-

kande då det sker ett kollektivt beslutsfattande där individer från olika kunskapsom-

råden gemensamt försöker fatta rationella beslut. Trial- and error- modellen är ett 

koncept där ett beslut fattas genom att testa sig fram, och visar det sig vara ett felak-

tigt beslut får företagen lärdom av detta och beslutar annorlunda nästa gång. Studien 

tyder på att denna modell är svår att använda i dagläget, men kan vara användbar för 

de företag som väljer att besluta annorlunda vid nästa bolagsstämma, då de har erfa-

renhet av ett tidigare beslut och kan fatta ett nytt.           
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7 Slutsats 

Genom studien framkom det inga klara kännetecken på de företag som ansåg att de 

hade behov av revision trots att kravet på revision inte längre är tvingande. Dock 

ansåg majoriteten att kostnaden för revision var mer värt än tiden det krävs för att 

kontinuerligt vara uppdaterad inom lagar, regler och praxis. Elva branscher ingick i 

undersökningen, där branschtillhörighet inte hade någon betydelse vid valet av revi-

sion eller inte, förutom inom en bransch där dess samfund ställde krav på revision. 

Av studien framgick det också att storleken inte var en avgörande faktor vid beslutet 

då företagen varierade inom gränsvärdena, det vill säga antalet anställda, omsättning 

och balansomslutning. Något som dock gick att utläsa från undersökningen var att 

kunskap kan ha betydelse vid valet att inte behålla revisorn. Detta grundas på att des-

sa respondenter bokförde inom företaget och ansåg att de inte fick en önskvärd re-

spons från revisorn. Ett annat kännetecken för valet att avstå revision var att gransk-

ningskostnaden ansågs för kostsam jämfört med vad de fick tillbaka.   

Resultatet av undersökningen visar att den trygghet som revisionen ger är avgörande 

vid valet att behålla revisorn, eftersom den skapar bättre trovärdighet åt företaget 

inför kreditgivare och andra intressenter. Ett fåtal av företagen upplevde en viss osä-

kerhet inför beslutet och väljer till en början att behålla revisorn för att se hur utfallet 

blir för de som valt att avstå sin revisor. Då företagen har möjlighet att årligen fatta 

ett nytt aktivt beslut inom ämnet, kan detta även skapa en viss trygghet då beslutet 

aldrig behöver vara definitivt. Osäkerhet fanns även huruvida beslutet att behålla 

revisorn respektive inte kommer att offentliggöras och resultera i mindre trovärdighet 

samt jobberbjudanden för de som väljer att avstå.  

Flertalet av respondenterna anlitar i dagsläget en redovisningskonsult som bokför 

den ekonomiska informationen åt företaget, valet att behålla revisorn är för att denne 

kan granska att konsulten utför sitt arbete korrekt. Detta skapar även en trygghet ge-

nom att företagen får en oberoende kontroll av den finansiella informationen för att 

minska risken för fel. Ytterligare en anledning som kan ligga till grund för beslutet är 

osäkerheten hos de företag som arbetar mot kommunen. Vid två likvärdiga offerter 

tror några respondenter att kommunen väljer det företag som anlitat en revisor, vilket 

kan skapa mindre arbetstillfällen hos de som väljer att inte ha revision.    

Sammanfattningsvis tyder resultatet från denna studie på att 85 procent av de berörda 

företagen kommer att behålla revision, tio procent kommer att avstå revision och fem 

procent är osäkra på vad beslutet kommer bli. Dock går det inte med 100 procentig 

säkerhet säga att det slutliga utfallet kommer att resultera i detta, eftersom inte alla 

respondenter dokumenterat beslutet i bolagsordningen. Resultatet visar även att 60 

procent är färdiga med sin beslutsprocess då de verkställt beslutet medan resterande 

40 procent inte fattat något beslut utan är i en pågående beslutsprocess. Författarna 

kan vid intervjumomentet omedvetet startat en tankegång hos respondenterna, som 

kan resulterat i att beslutsprocessen startats hos några företag.  

Uppsatsen tyder även på, om beslutsfattare upplever stor osäkerhet kring ett beslut 

kommer denne välja det alternativ som känns säkrast för tillfället. Därför anser för-
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fattarna att ingen av de valda beslutsmodellerna från teoriavsnittet helt och fullt ut 

passar in i denna beslutsprocess. Då detta beslut präglas av en osäkerhet huruvida 

framtiden kommer arta sig vid ett av de valbara alternativen. Författarna anser att det 

borde finnas ytterligare en beslutsmodell som innebär ett bekvämlighetsval. Denna 

modell borde hjälpa beslutsfattare som inte vågar ta riskfyllda beslut, utan lämpar sig 

bäst för dem som enbart vill ha en liten förändring och som inte påverkar företagen 

allt för mycket. I denna bekvämlighetsmodell kan även grupptänkandet läggas in, då 

en diskussion med individer från olika kunskapsområden kan skapa trygghet för be-

slutsfattaren vid ett beslut.   

7.1 Kritisk granskning 

Kritik som kan riktas mot studien är risken att det var för tidigt att genomföra denna 

undersökning, eftersom merparten av respondenterna visade osäkerhet inför framti-

den och hur omgivningen skulle utvecklas utan en revisor. Risk finns att utfallet av 

resultatet blivit annorlunda om studien genomförts vid ett senare tillfälle då alla be-

rörda företag var färdiga med sin beslutsprocess samt testat på den frivilliga revisio-

nen under en tid. Exempelvis genom att jämföra med andra liknande företag huruvi-

da dessa lyckats med eller utan en revisor, för att på så sätt minska osäkerheten som 

idag tynger flertalet av undersökningens respondenter. 

Genomförandet av studien kan även den ifrågasättas då utfallet kunde blivit annor-

lunda vid ett annat angreppssätt av kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Fördelen 

med telefonintervjuer är de relativt låga kostnaderna för att kontakta respondenterna, 

samt att det ger intervjuarna möjlighet att nå ut till ett stort geografisk område om så 

önskas. Det går även fort att genomföra telefonintervjuer vilket resulterar i att re-

spondenternas tid inte ödslas.  

Vid en jämförelse av telefonintervjuer och postenkäter är fördelen att intervjuaren får 

möjlighet att förklara vid exempelvis svåra frågor samt ställa följdfrågor, ändra ord-

ningen och strukturen på frågorna. Nackdelen med valet av telefonintervjuer jämfört 

med postenkäter är att intervjuaren oavsiktligen kan ställa ledande frågor samt att 

respondenterna kan påverkas av intervjuarens röst och tonläge. En annan nackdel är 

att enbart relativt enkla frågor kan ställas samt att respondentens kroppshållning, 

gester och ögonrörelser inte går att tolka. Vid genomförande av postenkäter får även 

respondenterna möjlighet att fundera på det svar de ska ge, vilket kan resultera i ett 

utförligare svar, men det finns risk att det tar lång tid innan intervjuaren får tillbaka 

enkäten samt att bortfallet blir stort.      

I efterhand har författarna genom diskussioner sinsemellan kommit underfund med 

att resultatet av undersökningen kan fått ett annat utfall om respondenterna kontak-

tats i förväg genom exempelvis mail. Då hade de fått möjlighet att fundera på frågor-

na innan telefonintervjuerna började. Författarna ifrågasätter även om utfallet blivit 

annorlunda om studien inriktats mot endast en bransch eller mot ett större geografiskt 

område.     

7.2 Förslag till vidare forskning 

Genom den nya lagändringen har det uppstått en rad möjligheter för berörda företag 

att välja huruvida de anser sig behöva revisor eller inte, men då lagändringen endast 
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funnits i några månader skapas en intressant utgångspunkt för vidare forskning inom 

de närmaste åren. Författarna anser att en liknande studie skulle vara intressant för att 

se om företagen beslutar annorlunda, då de efter några år har facit i handen och kan 

jämföra hur det gått för företag som valt att behålla sin revisor respektive valt bort.  

En annan studie som kan genomföras är att undersöka om företagens intressenter 

som bland annat kreditgivare, leverantörer och kunder gör någon skillnad på de före-

tag som behållit revisorn eller inte samt om företagens trovärdighet är större med 

revisor än utan. Ytterligare en intressant studie kan vara att undersöka om skattefus-

ket och den ekonomiska brottsligheten ökat efter att revisionen blivit frivillig. 
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Bilaga A: Intervjufrågor 
 

1. Är du ägaren för detta företag och har det ekonomiska ansvaret? 

 

2. Stämmer det att ni är berörda av att revisionen blivit frivillig?  

 

3. Vid svar Nej - Tackar vi för oss 

 

4. Vid svar Ja – Har ni tid och lust att svara på några korta frågor som kommer 

behandlas med anonymitet. 

 

5. Hur känns det att revisionen blivit frivillig? 

 

6. Har ni fattat något beslut angående ämnet? 

 

7. Vid svar Nej – När måste ni fatta detta beslut? – Vad tror ni att ni kommer att 

besluta? – Motivera varför? 

 

8. Vid svar Ja – Vad har ni beslutat? – Motivera varför? 

 


