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SAMMANFATTNING 
Skatteverket har under senare tid fått resursbrist och håller därför på att utveckla en ny me-
delsfördelningsmodell. För att nå en effektiv medelsfördelningsmodell krävs det att de upp-
fyller vissa kriterier. Det viktigaste är rättvisekriteriet som innebär att alla parter skall ha jäm-
ställda och likvärdiga förutsättningar oberoende av var i landet de befinner sig. Viktigt att 
tänka på efter att medelsfördelningsmodellen implementerats är att göra noggranna verksam-
hetsuppföljningar av resultatet samt att jämföra om den nya modellen uppnått det syfte de 
beräknat att den skulle göra. Genom att göra en telefonintervju med en anställd på planerings-
enheten på Skatteverket i Solna har vi kunnat genomföra vår empiri och analys. Undersök-
ningen visar att Skatteverket ligger långt fram i utvecklingen vad gäller medelsfördelnings-
modell, men att de ändå försöker utveckla sin modell hela tiden. Skatteverket planerar dess-
utom att ytterligare utöka sin verksamhetsuppföljning för att nå ett ännu bättre resultat och 
även kunna se de brister modellen har. 



   

ABSTRACT 
The National Tax Board has been affected by resource scarcity when developing a new 
resource allocation model. To reach an effective resource allocation model the require ment 
was that it would meet certain criteria. The most important being the criterion regarding 
fairness which means that everybody will be treated equally no matter where in the country 
where they live. It is important to remember that after the resource allocation model has been 
implemented careful follow-ups of the results need to be done, as well as to compare if the 
new model meets the expectations.Through telephone interviews with an employee at the 
planning unit of the National Tax Board in Solna we carried out our empirical study and 
analysis. The research shows that the National Tax Board is far advanced in the resource 
allocation model department. Even so they keep on developing their model continuously. It 
also plans to further increase it´s follow-up of the results to reach an even better result and 
discover any possible shortcomings of the model.   
 



   

FÖRORD 
Vår C-uppsats handlar om hur Skatteverket fördelar ut sina resurser till regionkontoren som 
finns på tio olika orter runt om i Sverige. Arbetet har utförts vid ekonomprogrammet på Luleå 
tekniska universitets avdelning för ekonomistyrning. Vi vill rikta ett stort tack till vår handle-
dare Lars Lassinantti för god vägledning, våra opponenter för konstruktiv kritik av arbetet 
samt kontaktpersonerna på Skatteverkets huvudkontor i Solna. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 

            Sara Lundgren Catharina Wirén
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1. INLEDNING 
I detta kapitel redogörs för bakgrunden till det valda ämnesområdet, problemdiskussionen 
kring ämnet, syftet med uppsatsen, en begreppsförklaring till syftet, en avgränsning av studien 
samt fakta om Skatteverket som är vår fallstudie. Vi har valt att bygga upp kapitlet på detta 
sätt eftersom vi anser att det ger den logiska följden som behövs för att kunna sätta sig in i 
Skatteverkets verksamhet på lämpligast sätt. 
  

1.1 Bakgrund 
Enligt Skatteverket infördes år 1634 en ny regeringsform1, vilket innebar att landshövdingen 
och hans medarbetare fick uppgifter inom beskattning. Regeringsformen har bland annat läm-
nat spår inom den svenska skatteförvaltningens regionala och lokala organisation. Skatteorga-
nisationen på den tiden baserades på en länsindelning med en underindelning på fögderier2. 
År 1947 genomfördes en stor uppbördsreform och denna innebar att staten övertog ansvaret 
för debitering och inkassering av alla avgifter och skatter. Huvudpunkten med reformen var 
att preliminär skatt infördes för löntagare, en så kallad A-skatt3. I övriga fall skulle den lokala 
skattemyndigheten debitera B4- eller C-skatt. Enligt Regeringens proposition 2002/03:99 blev 
beskattningen mer framträdande på grund av ökade krav på en effektiv skattekontroll och 
detta medförde att frågan om att bryta ut beskattningsverksamheten fördes på tal. Enligt Inter-
net5 elva blev det i samband med uppbördsreformen bestämt att antalet fögderier skulle uppgå 
till 156 stycken, vilket var en stor ökning mot vad som fanns tidigare, nämligen 119 stycken.  
 
Enligt Internet elva framkom det 1 januari, 1987 att Riksskatteverket inte hade tillräckliga 
befogenheter för att ta sitt ansvar som central förvaltningsmyndighet inom skatteområdet. 
Samtidigt förtydligades Riksskatteverkets roll att styra förvaltningen och genom den så kal-
lade SOL-90 reformen 1991 förändrades skattemyndigheterna vilket bidrog till att de lokala 
skattemyndigheterna sammanfördes till en myndighet i varje län.  SOL-90 är en förkortning 
av; ”skatteorganisationen i länen på 90-talet” och räknas till århundradets skattereform (ibid). 
 
Följer man dagens utveckling och diskussion om statliga myndigheter, så har det kommit fram 
att Sverige fått en ny skattemyndighet från och med den 1 januari 2004. Denna går under 
namnet Skatteverket, vilken fungerar i ungefär samma riktlinjer med dess föregångare Riks-
skatteverket. Skillnaden är att alla enheter idag ses som en skattemyndighet i motsats till den 
gamla modellen då alla enheter sågs som enskilda.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Internet fyra finns det i Sverige cirka 300 stycken centrala nämnder, verk och myndig-
heter och statliga bolag som lyder under regeringen och är sorterade under olika departemen-
ten. Deras uppgift är att praktiskt genomföra de beslut som riksdag och regering fattat. De 

                                                 
1 Definition enligt Skatteverket: grundlag där Sveriges statsskick beskrivs. 
2 Definition enligt Skatteverket: namnet på de lokala skattemyndigheterna förr i tiden. 
3 Definition enligt Skatteverket: arbetsgivaren skall betala skatt på lönen enligt en särskild tabell 
4 Definition enligt Skatteverket: en äldre benämning på preliminär skatt som betalades av personer med annan 
inkomst än av tjänst, den nuvarande F-skatten.  
5 Hädanefter kommer alla Internetsidor att hänvisas till källförteckningen 
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statliga myndigheterna är självständiga, vilket innebär att de agerar på eget ansvar och enligt 
de riktlinjer som regeringen dragit upp genom regleringsbrev6.  
 
Ett organisationsprojekt inom Riksskatteverket påpekade i regeringens proposition 
2002/03:99 några fördelar med att omorganisera skatteförvaltningen till en myndighet. De 
föreslog att frågan om en sådan övergång skulle utredas inom skatteförvaltningen. Rapporten 
belyste de brister som fanns i den dåvarande organisationen samt även effekterna av en regi-
onsindelning. En brist som speciellt nämndes var det stora antalet administrativa gränser som 
länsindelningen medförde. Inom Skatteverket skulle det bli lättare att flytta över arbetsupp-
gifter, material samt beslutanderätt över landet, det finns med andra ord inga formella hinder 
för det. Från och med den 1 januari 1999 beslutade Riksskatteverket hos regeringen att den 
regionala organisationen inom skatteförvaltningen skulle reformeras till att bestå av tio 
stycken skattemyndigheter. Dessa tio är; huvudkontoret i Solna/Stockholm, regioner i; 
Malmö, Växjö, Göteborg, Linköping, Örebro, Västerås, Gävle, Östersund samt Luleå. Sedan 
denna reform trädde i kraft har Skatteverket arbetat med att anpassa verksamheten till de nya 
organisatoriska förutsättningarna (ibid). 
 
Enligt Internet fyra bestämde sig Riksskatteverket år 2002 för att omorganisera myndigheten 
till att bli en enda enhet, nämligen det nuvarande Skatteverket. Syftet med reformen var bland 
annat att öppna nya möjligheter för att tillvarata befintliga resurser på ett bättre sätt än vad 
som görs idag, det vill säga att de skall försöka prioritera om resurser för att undvika resurs-
brist,  samt att möta medborgare och företag på ett mer enhetligt sätt. Målet var att skapa nya 
och bättre förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning. Den största förändringen för skatte-
betalarna är att de kommer att mötas av det nya namnet (ibid). 
 
Enligt Internet tio började den nya modellen för Skatteverket att gälla från och med den 1 ja-
nuari 2004.  Sverige fick därmed en ny myndighet som bygger på den från år 1999, där de tio 
skattemyndigheterna finns kvar, men är sammanslagna och räknas endast som en myndighet. 
Denna myndighet tillämpar en princip/fördelningsmodell vilket innebär att huvudkontoret i 
Solna får en ”påse” pengar av staten varje år, som de skall fördela ut till områdena folkbokfö-
ring, fastighetstaxering, beskattning och bouppteckning (ibid).  
 
Enligt Internet fyra har Skatteverket omfattande rapporteringskrav som de själva varit med 
och arbetat fram för att få krav i regleringsbrev. De har ett femtontal särskilda rapporterings-
krav som skall göras vid olika tidpunkter under året, de flesta vid halvårsskiftet. I reglerings-
brevet för budgetåret 2004 står det att rapporteringen till staten skall innehålla en redovisning 
av spridningen mellan regioner, och i väsentliga fall även inom regionerna, vad gäller de mått 
och indikatorer som Skatteverket anser vara extra väsentliga för resultatbedömningen. Skatte-
verket skall också göra en bedömning av ifall skillnaderna är acceptabla eller bör minskas och 
rapporteringen skall även innehålla en beskrivning av planerade och vidtagna åtgärder (ibid).  
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är;  
 
att undersöka hur Skatteverkets medelsfördelningsprocess går till samt beskriva hur imple-
mentering och uppföljning av en ny medelsfördelningsmodell appliceras. 
 
                                                 
6 Definition enligt Sverigedirekt: en skrivelse varigenom regeringen ställer av riksdagen beviljade anslag till 
myndighetens förfogande.  
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1.4 Begreppsförklaring och avgränsning 
I teorin kommer nedanstående begrepp att diskuteras mer utförligt och uttömmande. För att 
tydliggöra syftet definierar vi här vissa begrepp. 
 
Det finns fyra olika typer av resurser enligt Hargreaves, J. (1989) och dessa är fysiska, finan-
siella, mänskliga samt informationella. I denna uppsats kommer vi att endast använda oss utav 
resurser i form av finansiella termer.  
 
Resurs/medelsfördelningsmodell i denna uppsats kommer att inbegripa fördelningen av resur-
ser mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar, vilka är; 
� Beskattning 
� Bouppteckning 
� Fastighetstaxering 
� Folkbokföring 
 
Ordet medelsfördelningsmodell är det som kommer att användas uppsatsen igenom.  
 
Denna studie kommer endast att analyseras utifrån Skatteverkets huvudkontor vilket gör att 
resultatet kan bli något missvisande än om en analys även skulle granskats utifrån regionernas 
perspektiv. Vi anser att det är mest relevant att se det ifrån huvudkontorets överblick eftersom 
det är de som utför medelsfördelningen och det är även de som är insatta i hur själva medels-
fördelningsmodellen fungerar. 
 

1.5 Skatteverket 
Enligt Skatteförvaltningens årsredovisning 2002 är förvaltningens (skattemyndigheterna, kro-
nofogdemyndigheterna och Skatteverket) vision: ”Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”. 
Med detta menas att samhällsnyttan av förvaltningens arbete uttrycks, det vill säga att alla 
medborgare skall uppträda lagenligt. De skall bland annat anmäla flyttningar, lämna deklara-
tioner, betala skatt, undvika att dra på sig skulder eller andra förpliktelser som de inte kan 
eller vill fullgöra. För att förvaltningen skall hjälpa medborgarna att följa lagarna har de ut-
format enkla blanketter som är så okomplicerade att alla skall kunna förstå dem.  
 
Nedan följer en figur av hur organisationen för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet7 
såg ut tidigare. Man kan läsa ut att Skatteverket ligger under både riksdagen, regeringen och 
finansdepartementet, och verket har även två undermyndigheter (ibid).  
 
Innan Skatteverket bildades var Riksskatteverket en central myndighet för de tio regionala 
kronofogdemyndigheter som fanns. Riksskatteverket delade ut resurser även till Kronofogde-
myndigheten (KFM) och inte enbart till Skattemyndigheten (SKM). Organisationen såg enligt 
figur 1.1 ut så här; (ibid) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Definition enligt nationalencyklopedin: myndighet som verkställer domstolsbeslut  
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Enligt SKM:s och KFM:s översyn av medelsfördelningsmodellerna fortsatte  SKM att dela ut 
pengar till KFM när Skatteverket bildades, men KFM ligger dock inte som en underenhet till 
Skatteverket längre. Istället ses de numer som en fristående myndighet (ibid). 
 
Enligt SKM:s och KFM:s översyn av medelsfördelningsmodellerna är SKM och KFM väldigt 
lika myndigheter om man bortser från det verksamhetsspecifika. De delar som är gemen-
samma i medelsfördelningsmodellerna är disposition, specialfördelningar och lokaler. Innan 
den gamla modellen togs i bruk ansåg SKM och KFM att de själva skulle få betalt för 
”måste”-uppgifterna, men det ansågs att detta skulle komplicera modellerna för mycket och 
valdes därmed bort.  
 
Det som skiljer SKM och KFM åt, förutom det som redan nämnts, är att KFM baserar sig på 
treårsmedeltal medan SKM endast baserar sig på det senaste året. Fördelen med att använda 
treårsmedeltal är att det ger stabilitet och långsiktighet, medan nackdelen är att anslagen inte 
kan anpassas till förändringar i omvärlden lika fort som om ett eller två år används i beräk-
ningarna. En annan sak som även skiljer de nämna myndigheterna åt är att SKM har en stor-
stadsfaktor vilket inte KFM har. Med storstadsfaktor menas att den ekonomiska aktiviteten är 
större och intensivare i storstadsområdens i motsats till glesbygden. Detta gör att materialet 
från storstäderna är mer svårgranskade eftersom de innehåller mer komplicerade uppgifter 
inom verksamhetsområdet beskattning. Om myndigheten istället behandlar storstadsfaktorn 
för sig så blir det lättare att förstå medelsfördelningsmodellen (ibid). Anledningen till att KFM 
inte har någon storstadsfaktor är, enligt Internet fyra, för att det inte finns tillräckligt med stöd 
för det då de inte är aktiva på samma marknad som SKM är.  
 
Enligt Regeringens proposition 2002/03:99 blev Skatteverket år 2003 tilldelade nästan 7 mil-
jarder kronor av staten som de sedan kunde fördela ut på sina verksamhetsgrenar. I år, 2004, 
har Skatteverket blivit tilldelade drygt 7 miljarder kronor att fördela ut till sina verksamhets-
grenar (ibid). Enligt Internet fjorton är anledningen till att anslagen har höjts med cirka 700 
tusen kronor till i år bland annat för att det har blivit en förbättrad internationell skattekontroll, 
fastighetstaxering, folkbokföring och indrivning för år 2005. Skatteverket begärde även mer 
pengar därför att högt prioriterade frågor inte kunde hanteras utan extra resurser, till exempel 
förbättrad internationell skattekontroll. Enligt Skatteverkets slutliga medelsfördelning år 2004 
ingår det i denna förändring, i form av ökade anslag, både minskningar och ökningar i form av 
omfördelade medel till och från andra anslagsområden. 
 

Riksdagen 

Regeringen 

Finans-
departementet 

Skatte-
myndigheter 

(SKM) 

Kronofogde-
myndigheter 

(KFM) 

Skatteverket 
(SKV) 

Figur 1.1 Källa: Årsredovisning för 
skatteförvaltningen och 
exekutionsväsendet budgetåret 2002. 
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Enligt översyn av medelsfördelningsmodellerna för SKM och KFM har Skatteverket olika 
steg som ingår i deras medelsfördelningsmodell. Det första steget är att det görs en avsättning 
för gemensamma ändamål som är IT, kostnader för huvudkontoret och övriga gemensamma 
kostnader. Därefter fördelas medel till så kallade specialfördelningar (särskilda uppgifter av 
rikskaraktär som sköts av en viss region eller enhet), lokaler (enligt en schablonmodell som 
används på Statskontoret) och slutligen sker en fördelning till det som i medelsfördelnings-
modellen kallas för förvaltningskostnadsanslag. Fördelningen av förvaltningskostandsansla-
get, som utgör den stora fördelningen, sker utefter verksamhetsgrenar som i sin tur innehåller 
ett antal opåverkbara indikatorer (ibid)   
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2 METOD 
I detta kapitel redogörs varför det aktuella ämnet valdes och vilken metod som använt i under-
sökningen. Detta kapitel kommer även att redogöra för den undersökningsansats och datain-
samlingsmetod som använts i uppsatsen. De metodproblem som uppstått diskuteras i slutet av 
detta kapitel, då vi tar upp för- och nackdelar med de valda metoderna. 
 

2.1 Undersökningsansats 
Vi kom i kontakt med ämnet medelsfördelning inom Skatteverket när det blev officiellt att de 
hade blivit en ny myndighet. Efter att ha kontaktat dem växte vårt intresse för detta ämne, 
men samtidigt insåg vi att detta var ett mycket brett område som krävde en klar avgränsning 
för att kunna komma fram till någonting konkret. Någon tidigare studie på Skatteverket har 
inte utförts på detta område eftersom den nya myndigheten har tillkommit i år, 2004, så det 
var extra intressant att utforska ett helt nytt område.  
 

2.1.1 Deduktiv metod 

Angreppssättet av ämnet gjordes ur ett deduktivt perspektiv vilket enligt Wiedersheim-Paul, 
F. & Eriksson, L-T. (1991) innebär att den befintliga teorin som finns används som utgångs-
punkt och utifrån denna teori ställs hypoteser som undersöks genom en empirisk undersök-
ning på det enskilda fallet. Slutledningen behöver alltså inte något stöd av erfarenheten utan 
används istället enbart som hypoteser. Utifrån studien drogs sedan logiskt sammanhängande 
slutsatser om hur Skatteverket följer den befintliga teori som finns.  
 

2.1.2 Kvalitativ metod 

I studien ville vi finna en djupare förståelse för hur Skatteverket nyttjar sin medelsfördel-
ningsmodell. Den kvalitativa metoden ansågs därför vara den bästa att använda då den enligt 
Denscombe, M. (2000) tolkas utifrån egna värderingar och övertygelser. För att lyckas med 
detta krävdes en distansering ifrån egna vardagliga övertygelser och detta för att kunna arbeta 
opartiskt. Den kvalitativa metoden gjorde att fältarbete var den bästa tekniken att använda, 
vilket gjorde att en djupstudering av det valda området kunde genomföras.   
 
Enligt Holme, I-M. & Solvang, B-K. (1991) innebär kvalitativa metoder en ringa grad av for-
malisering, det vill säga att metoden primärt har ett förstående syfte. Enligt samma författare 
sker inriktningen inte på att prova om informationen har generell giltighet utan det centrala 
blir istället att genom olika sätt samla in information, dels få en djupare förståelse av det pro-
blemkomplex som studeras och dels beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms 
i. Metoden kännetecknas av närhet till den källa som informationen hämtas ifrån. Holme, I-M. 
& Solvang, B-K. (1991) skriver vidare att kvalitativa metoder har sin styrka i att de visar på 
totalsituationen, en sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och 
sammanhang. Den närkontakt sådana undersökningsmetoder skapar i förhållande till de un-
dersökta enheterna öppnar också för en bättre uppfattning av den enskildes livssituation i 
kvalitativa undersökningar. Problem med att få fram giltig information är i princip mycket 
mindre i sådana undersökningar än i kvantitativa. Detta har att göra med att forskarna har en 
mycket större närhet till det som undersöks, frågor om informationens pålitlighet är i sådana 
här tillvägagångssätt inte i första hand knutna till problem med att reproducera informationen 
(ibid).  
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I dylika undersökningar är det de undersökta enheterna som är subjekt, de kan själva bidra till 
att kontrollera pålitligheten i den information som samlats in, menar Holme, I-M. & Solvang, 
B-K. (1991) Enligt Ardnor, I. och Bjerke, B. (1994) använder den kvalitativa intervjun inte 
standardiserade frågeformulär, detta för att inte skapa för stor styrning från forskarens sida. 
 

2.1.3 Fallstudieföretag 

Fallstudien är gjord på Skatteverket eftersom den ansågs vara en intressant och omskriven 
myndighet. Att Skatteverket nu dessutom blivit en ny myndighet gjorde det hela ännu mera 
intressant. Det vi fastnade för var deras medelsfördelningsmodell, då det inte finns en färdig-
skriven plan för hur den skall se ut efter år 2005. Efter kontakt med Skatteverket via mail där 
en kort presentation gavs av oss själva samt vår kommande uppsats, bestämdes att detta skulle 
bli ämnet för denna studie. Vår kontaktperson ställde sig positiv till en undersökning av den-
nes arbetsplats och alla var väldigt samarbetsvilliga. De personer som kontaktades på myn-
digheten är involverade i deras medelsfördelningsmodell och därmed har mycket bra och an-
vändbar information getts.  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Enligt författarna Ardnor, I. & Bjerke, B. (1994) finns det två huvudtyper av tekniker för da-
tainsamling och dessa är att utnyttja redan insamlad information eller att samla in helt ny data. 
Samma författare säger även att insamling av ny information kan gå till på tre olika sätt vilka 
är; direkt observation, intervju eller experiment. Nedan kommer vårt val att presenteras. 
 

2.2.1 Empiriskt material 

Det empiriska materialet samlades in genom att först träffa respondenterna och sedan genom 
en telefonintervju. Den första personen vi hade kontakt med på Skatteverket, Lars-Åke Leijk-
vist, var ansvarig för planeringsenheten på ekonomiavdelningen och han föreslog att vi även 
skulle kontakta två personer som har medelsfördelning som sina arbetsuppgifter, nämligen 
Mathias Berg och Markus Nilsson. De är båda controller på planeringsenheten i Solna. Tele-
fonintervjun gjordes med Mathias Berg eftersom han varit med och tagit fram den nya me-
delsfördelningsmodellen. Vi har även hållit kontinuerlig kontakt via mail och telefon med 
Mathias Berg. Hädanefter kommer Skatteverkets åsikter att representeras av Mathias Berg och 
han kommer att benämnas vid sitt namn. Detta gjorde att en personlig kontakt skapades med 
respondenterna vilket gjorde det lättare att diskutera det omfattande området.  
 
Fallstudien genomfördes på myndigheten Skatteverket och det var en så kallad smal studie. 
Författaren Johansson-Lindfors, M-B. (1993) menar att de flesta fallstudier är av smal karak-
tär, de är åtminstone av det särdraget. De valda fallen studeras således i någon mening på ett 
omfattande sätt. Intervjumetoden kan innebära vissa problem eftersom informationsmängden 
kan bli väldigt omfattande och ta mycket tid, men detta problem löstes genom att endast an-
vända en respondent vid telefonintervjun. Detta ledde till att denna metod var bäst lämpad för 
oss eftersom vi på detta sätt fick en djup förståelse inom området.  
 

2.2.2 Litteraturstudie 

Vi började vår undersökning med att göra en litteratursökning på Luleå tekniska universitets 
bibliotek för att finna böcker och artiklar om vårt ämnesområde. De lämpliga böckerna och 
vetenskapliga artiklarna hittades på databasen Lucia, LIBRIS, Emerald, Helecon, Academic 
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Search Elite och EBSCO Host. De sökord som användes var resursfördelning, resursfördel-
ningssystem, offentlig sektor, offentlig verksamhet, offentliga myndigheter, myndigheter och 
medelsfördelning. Vi sökte även efter information på Internet, bland annat på sökmotorerna 
Google och Nationalencyklopedin. De aktuella sökorden var samma som vid bibliotekets da-
tabaser, men även orden statsbudget, fördelningspolitik samt statliga resurser användes för att 
finna ett bredare sökområde. Vi har även använt oss utav den kurslitteratur som vi har haft 
under tidigare företagsekonomiska kurser på universitetet. Internet källorna kommer behand-
las så att de i källförteckningen får ett nummer och detta nummer anges i uppsatsen för att 
förenkla läsningen. 
 

2.2.3 Intervjuguide 

Anledningen till att intervju valdes var att vi ville få möjlighet att skapa en diskussion med 
respondenten samt att kunna ställa mer komplicerade frågor än vid en enkätundersökning. 
Genom att göra på detta sätt fanns det möjlighet att förklara frågorna om något framstod som 
oklart. Som datainsamlingsmetod finns det olika slags metoder av intervjuer som kan göras, 
nämligen personliga, så kallade face-to-face och telefonintervjuer. Båda dessa metoder valdes, 
men tyngdpunkten lades på telefonintervju. Anledningen till detta var för att avståndet till vår 
respondent var långt eftersom han befann sig på annan ort.  
 
I vår studie användes aktörssynsättet8 vid våra intervjuer. Detta gjordes för att skapa en dialog 
med aktören samt för att få kunskap om myndighetens sätt att fördela ut resurser till sina regi-
oner. Enligt Ardnor, I. & Bjerke, B. (1994) har vår roll som aktör skett subjektivt, det vill säga 
att resultatet varit beroende av vår uppfattning om verkligheten, men även utifrån responden-
ternas verklighetsuppfattning.  
 
Enligt Johansson – Lindfors, M-B. (1993) är fördelarna med intervjuer att de ger möjlighet till 
uppföljning av lämnade svar och riskerna för bortfall minimeras. Slumpmässiga fel undviks 
och en förutsättning för att en intervju skall kunna användas som den huvudsakliga datain-
samlingsmetoden är att språket betraktas som en informationskälla som kan informera om 
såväl innebörds- och meningsstrukturer som om handlingar.  
 
Denscombe, M. (2000) skriver att en nackdel med att göra telefonintervjuer är att den direkta 
interaktionsmöjligheten utelämnas, men vi försökte att förbise detta genom att poängtera att 
det fortfarande var en tvåvägskommunikation mellan oss och vår respondent. En annan nega-
tiv sak med intervjuer som han nämner är att det är tidskrävande att analysera datan som 
framkommer och det kan även vara svårt att uppnå objektivitet. 
 

2.3 Genomförandet och bearbetandet av det empiriska materialet 
Det empiriska materialet bestod av de personliga intervjuerna, rapporter från regeringen samt 
Skatteverkets interna material angående medelsfördelning. Allt material från våra kontakter 
med respondenterna har sammanställts till ett samlat dokument. 
 
Genomförandet av intervjun gick till så att vi skrev ihop vilka områden som skulle diskuteras 
med respondenten. Inga direkta frågor skrevs utan tanken var istället skapa en konversation 
för att inte vinkla in Berg på ett visst spår. Sedan skickades vårt diskussionsmaterial ut via 

                                                 
8 Enligt Denscombe, M. (2000) måste forskarna förstå verkligheten och problemen utifrån hur systemets aktörer 
uppfattar situationen. Utgår även ifrån hur aktörer tolkar, bedömer och handlar i olika situationer.  
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mail för att respondenten i lugn och ro skulle kunna titta igenom det som var tänkt att diskute-
ras och även kunna förbereda sig med material för att intervjun skulle gå så smidigt som möj-
ligt.  
 
Under själva intervjun användes en högtalartelefon för att vi båda skulle kunna höra vad re-
spondenten svarade. En utav oss genomförde intervjun medan den andra satt bredvid, lyss-
nade och förde anteckningar på vad som diskuterades. Vi frågade även respondenten om det 
gick bra att vi bandade intervjun för att inte missa några viktiga detaljer, och det såg han inte 
som några problem. Efter intervjun sammanställdes materialet på en gång medan det fortfa-
rande fanns färskt i minnet. Efter detta skickades sammanställningen ut till respondenten för 
godkännande samt för komplettering.  
 
När materialet slutligen analyserades utgick vi ifrån den teorin som skrivits om och jämförde 
dessa utifrån de frågeställningar som funnits under vårt intervjutillfälle med Skatteverket. 
Detta gjordes för att få en så rättvisande och omfattande analys som möjligt. Slutsatserna 
drogs på ungefär samma grunder som analysen. Vi utgick ifrån teorin för att sedan jämföra 
hur Skatteverkets praktik stämmer överens med teorin.  
 

2.4 Metodproblem 
Nedan kommer de metodproblem vi stött på under arbetets gång att redovisas samt även vad 
som gjorts för att öka tillförlitligheten i denna uppsats. De metodproblem som kommer att tas 
upp är i form av validitet och reliabilitet.  
 

2.4.1 Validitet 

Johansson – Lindfors, M-B. (1993) skriver att validitet är beroende av vad som mäts, det vill 
säga om det verkligen är de egenskaper eller de variabler som modellen och/eller problem-
ställningen avser att mäta. Insamlad data måste ha relevans för det aktuella problemet 
och/eller den aktuella teoretiska modellen. Nedan kommer åtgärder som är avsedda för att 
förhöja validiteten i den här uppsatsen att presenteras. 
 
Respondenterna valdes så att de skulle ha kunskap om organisationen och speciellt om dess 
medelsfördelningsmodell. Anledningen till detta var att det skulle göra det möjligt för oss att 
studera hur det egentligen fungerar och att de skulle kunna förklara eventuella frågetecken 
från vår sida.  
 
För att försöka förhöja validiteten informerades respondenten före telefonintervjutillfället om 
vad som skulle diskuteras under intervjun, vilket gav respondenten möjlighet att förbereda sig 
och därmed kunna ge mer djupgående svar. Några exakta frågor gavs dock inte till respon-
denten, och detta var för att kunna få spontana svar. På det sättet hade vi även möjlighet att 
förklara frågorna under intervjuns gång. 
 
Svaren från respondenten skulle ge oss en möjlighet att svara på vårt syfte med uppsatsen. Vi 
försökte undvika ledande, personliga, känsliga och nekande frågor för att respondenten skulle 
kunna ge sin egen synpunkt. Validiteten har förbättrats genom att vi provade diskussionsfor-
muläret (bilaga 1) på två studenter som innan intervjutillfället fick läsa igenom det.  
 
Den största anledningen till att validiteten vid den här uppsatsen kan ha minskat är på grund 
av litteraturen. En stor del av den var från 1990-talet och ännu tidigare, vilket gör att den inte 
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är så ny och aktuell. För att förbättra validiteten försökte vi att sortera fram och lägga tyngd-
punkten på det nyaste materialet för att få en så rättvisande och aktuell bild som möjligt. 
 

2.4.2 Reliabilitet 

Författaren Johansson – Lindfors, M-B. (1993) skriver att reliabiliteten hänger samman med 
övergången från det teoretiska till den empiriska nivån. Vidare skriver hon att reliabilitet be-
stäms av hur mätningarna utförts. Upprepade mätningar skall ge samma resultat för att en stu-
die skall kunna anses ha hög tillförlitlighet. Under intervjun försökte vi tänka på att vara neu-
trala och låta respondenten själv förklara och dra slutsatser. Genom att även vara saklig och 
seriös ansåg vi att reliabiliteten ökade. Genom att försöka minska vår egen påverkan på re-
spondenten kunde vi förhoppningsvis få tillförlitliga svar under intervjuerna och därmed för-
bättra reliabiliteten. 
 
Reliabiliteten förstärktes även av att vi gjorde intervjuerna via högtalartelefon genom att vi 
båda två kunde göra noggranna anteckningar och lyssna på svaren som vår kontaktperson, 
Berg, gav på frågorna. Direkt efter intervjutillfället sammanställdes svaren för att komma ihåg 
så mycket som möjligt om det som sagts under intervjun. För att komplettera vår intervju yt-
terligare skickade vi sedan vår sammanställning till respondenten så han fick möjlighet att 
lämna synpunkter och korrigeringar. 
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3. TEORI 
I detta kapitel kommer teorin som ligger bakom medelsfördelning och medelsfördelningsmo-
dell att tas upp. Vi har valt att bygga upp detta kapitel genom att först förklarar hur staten för-
delar ut pengar till olika myndigheter och sedan kommer vi gå in på hur själva fördelningen 
av resurser bör gå till för att det skall fungera på bästa sätt samt hur det går till när myndighe-
ter implementerar en helt ny medelsfördelningsmodell.  
 

3.1 Statliga resurser  
Enligt Mattsson, I. (2000) finns det i dagens samhällen ett behov av att hushålla effektivt med 
offentliga resurser. Detta är ett behov som alltid har funnits, men det har blivit ännu viktigare 
under de senaste åren, då budgetunderskott och budgetansträngningar har blivit vanligt före-
kommande företeelser. När det talas om statens egna resurser tänker de flesta framförallt på de 
skatteintäkter som staten får in varje år, men staten har även andra tillgångar som realkapital, 
bland annat i form av byggnader, mark, maskiner och anläggningar (ibid).  
 

3.1.1 Statsbudget 

Enligt Internet tre är statsbudgetens begreppsförklaring att det är statens budget för ett bud-
getår och det är riksdagen som fastställer budgeten och anvisar därmed medel till regeringens 
förfogande för olika ändamål. Enligt Mattsson, I. (2000) har ordet statsbudget olika definitio-
ner och en definition är;  ”en plan över beräknade inkomster och utgifter under en viss tidspe-
riod, vanligtvis ett år”. Detta innebär att mål upprättas samt att handlingsvägar till målet for-
muleras, budgeten fungerar med andra ord som ett styrningsinstrument. En annan definition 
är; ”en statsbudget kan ses som ett kontrakt, det vill säga som en bindande överenskommelse 
mellan minst två parter”. För att denna senare definition skall kunna användas krävs det att 
parterna är någorlunda jämställda så att inte endast en part kan bestämma kontraktets innehåll 
(ibid).  
 
Enligt Internet tolv består statsbudgeten av cirka 500 stycken anslag som är en viktig del i 
myndigheternas finansiering, det finns dock vissa delar av statens verksamhet som inte redo-
visas i statsbudgeten. Denna del är istället finansierad med avgifter, fondmedel samt försälj-
ningsinkomster. 
 
Enligt Fisher, C.M. (1998) anges det i statsbudgeten vilka tillgängliga belopp som finns, än-
damålet för utgifterna samt vad som eftersträvas och hur det som eftersträvas skall uppnås. 
Samtidigt som statsbudgeten bestäms, fastställer riksdagen hur statens medel får disponeras. 
Anslagen har länge betraktats som riksdagens fullmakt till regeringen att använda statens 
pengar på ett angivet sätt. Riksdagen fattar beslut om hur regeringen får bestämma över sta-
tens resurser för bestämda ändamål samt vilket belopp som får disponeras för respektive än-
damål (ibid).  
 
Enligt Petersen, L. (2003) kan en statsbudget förväntas vara enkel att förstå, den borde endast 
handla om statens inkomster och utgifter som i sin tur resulterar i under- eller överskott. Detta 
är dock ett område som är väldigt vidsträckt och komplext, det handlar om stora belopp med 
omfattande konsekvenser. Statens inkomster och utgifter kan även definieras på olika sätt vil-
ket gör budgeten mer komplicerad än den kan verka. Enligt Mattsson, I. (2000) är det många 
inbördes delar som är beroende av varandra och även tekniska svårigheter som är inbyggda, 
vilket leder till att komplexiteten ökar. Allt detta gör det omöjligt för en person, till exempel 
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en riksdagsledamot att sätta sig in i alla budgetdetaljer samt att behärska alla områden som 
budgeten täcker. Det tillkommer även ytterligare svårigheter med att göra avvägningar mellan 
olika verksamheter eftersom alla verksamheter har olika värden för olika personer. Detta gör 
det omöjligt att använda sig av en helt objektiv metod för att göra prioriteringar mellan dem. 
Det är upp till riksdagen att fördela ut sina resurser på ett rättvist sätt så att majoriteten av 
mottagarna blir nöjda. Det finns några olika sätt att göra detta på och dessa sätt kommer att 
presenteras närmare nedan (ibid). 
 

3.2 Fördelningspolitik   
Enligt Internet nio är fördelningspolitik en sammanfattande benämning på politiska arrange-
mang och åtgärder med syfte att påverka fördelningen av förmögenheter, inkomster eller en 
viss konsumtion. Politiken avser den funktionella fördelningen, det vill säga fördelningen 
mellan olika inkomstslag, individer samt den regionala indelningen. Exempel på sådana här 
fördelningar är; löner och räntor, fördelning mellan länder och städer eller mellan individer 
tillhörande till exempel olika åldersgrupper och inkomstklasser. Som medel används direkta 
skatter på förmögenhet, arv och inkomst, bidrag till organisationer och enskilda personer, in-
direkta skatter på bland annat lyxkonsumtion, subventioner på till exempel barnomsorg, bo-
städer och sjukvård samt regleringar av olika slag bland annat skolplikt och stöd till fackföre-
ningar (ibid).  
 
Enligt Internet nio kan fördelningspolitik sägas vara en fördelning av resurser, och inom pri-
vatekonomi pratas det om fördelning av välfärd. Det finns vissa centrala begrepp som speglar 
samhällets idéer om sig självt och dessa är; jämlikhet, rättvisa, gemenskap, solidaritet och 
likvärdiga förutsättningar. Internet nio skriver att ända sedan slutet av 1960-talet har den kor-
rekta ståndpunkten i fördelningsfrågor varit att samhället skall sträva efter ökad jämlikhet i 
ekonomisk mening. Regeringen skriver att det i de allra flesta samhällena finns en vision om 
ett klasslöst samhälle präglat av stark arbetsmoral och hög etisk nivå. Samhällena vill se fria 
medborgare som inte bara tar hand om sig själva, utan även om det gemensamma som finns. 
Allt detta bidrar till att de flesta önskar ett så jämlikt samhälle som möjligt. Detta gäller även 
när det handlar om medelsfördelning, den skall göras så rättvis som det bara går att göra den. 
Det finns dock två olika typer av rättvisa; metodrättvisa och resultaträttvisa. Metodrättvisan 
lägger vikt vid hur själva fördelningen uppkommer, till exempel att den genereras genom fri-
villiga byten mellan jämlika parter, medan resultaträttvisan istället lägger vikt vid hur själva 
fördelningen ser ut (ibid).  

 

Enligt Internet nio finns det egenskaper hos fördelningen som har diskuterats. Ett som kan 
nämnas är det så kallade maxmin-kriteriet vilket betyder att den sämst ställde skall ha det så 
bra som möjligt, och avundsfrihet vilket betyder att ingen skall vilja byta position med någon 
annan. Regeringen skriver att rättvisa handlar om en kombination att verka för utjämning och 
att åtgärderna skall ha största möjliga legitimitet hos befolkningen samt även hos de som skall 
betala. I många sammanhang kan just ordet rättvisa bytas mot ordet legitimitet. Internet nio 
skriver att i olika debatter kan följande tre olika principer för en rättvis inkomstfördelning 
urskiljas;  
1. Inkomsterna skall vara jämnt fördelade, ifrån detta kan en parallell dras till att även statens 

fördelning av resurser skall fördelas jämnt.  
2. Inkomsterna skall fördelas efter förtjänst, det vill säga att de myndigheter som arbetar 

mest och behöver mest resurser skall få det. 
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3. Inkomsterna skall fördelas efter behov. Denna princip går ut på att de myndigheter med 
mest behov av resurser också skall få den största tilldelningen (ibid).  

 
Enligt Internet sju är det omtvistat om i hur stor utsträckning visioner om social rättvisa präg-
lar den faktiska fördelningspolitiken. Det finns alltid en risk för att fördelningspolitiken urar-
tar så att olika grupper försöker skaffa sig fördelar på andras bekostnad. Ytterst handlar det 
därför om vilka maktmedel statsmakterna får förfoga över, till exempel i beskattningen, samt 
hur dessa medel får användas. Detta avgörs i det politiska modellen och hur detta modell är 
uppbyggt har därför omedelbar betydelse för fördelningspolitikens inriktning (ibid).  
 

3.3 Rationellt beslutsfattande  
Enligt Mattsson, I. (2000) har ordet rationalitet många olika betydelser, det förknippas bland 
annat med förnuft, intelligens och effektivitet. Detta ord ges dock en mer korrekt och snävare 
betydelse i de teorier som används om rationellt beslutsfattande. I den modellen utgår man 
ifrån att beslutsfattaren har distinkta och stabila mål. Avgörandet för vilket beslut som kom-
mer fattas är vilka konsekvenser som föranleder beslutet, det alternativ som leder till optimal 
måluppfyllelse skall väljas. Mattson, I skriver vidare att för att kunna fatta beslut om statens 
medelsfördelning krävs det att beslutsfattaren har samlat in tillräcklig information om hand-
lingsalternativens konsekvenser. Ett beslut enligt den rationalistiska modellen är beroende av 
svaren på följande frågor (ibid); 
1. Alternativ: Vilka handlingar är möjliga? 
2. Förväntningar: Vilka framtida förväntningar kan följa av respektive alternativ? Vilken är 

sannolikheten för att en konsekvens uppkommer, givet att ett av alternativen väljs? 
3. Preferenser: Hur värdefulla är konsekvenserna av respektive alternativ?  
4. Beslutsregel: Hur skall valet mellan alternativen göras så att det mest värdefulla alternati-

vet uppnås? (ibid).  
 
Mattsson, I. (2000) skriver vidare att rationellt beslutsfattandemodellen har utsatts för mycket 
kritik eftersom den anses vara orealistisk, endast en idealiserad bild av beslutsfattaren beskrivs 
enligt kritikerna. Detta har lett till att beslutsfattarna har lättat på modellens grundläggande 
antaganden. Exempelvis har antaganden gjorts om att det är omöjligt att skaffa tillräcklig in-
formation inför ett beslut, istället för att sträva efter bästa möjliga handlingsalternativ, väljer 
beslutsfattaren det som anses som ”gott nog”, detta kallas även begränsat beslutsfattande 
(ibid).  
 

3.4 Medelsfördelning 
Medelsfördelning kan gå till på många olika sätt. Det finns många olika modeller att välja 
mellan samt att det även beror på vilken slags organisationsstruktur organisationen har. Enligt 
Internet tretton är en decentraliserad organisation en fördelning eller spridning av verksamhe-
ter, det vill säga att utgångspunkten är från centrum och sedan ut till flera områden eller per-
soner. Syftet med decentralisering är att kunna ta tillvara på lokala initiativ, minska sårbarhe-
ten i verksamheten och eventuellt få till stånd en snabbare beslutsprocess. Ett annat syfte är att 
decentraliseringen skall fungera som ett besparingsmedel, eftersom själva beslutskedjan blir 
kortare antas den fungera bättre, snabbare och även effektivare. Decentralisering innebär även 
att centrala beslut om enhetlighet inte kan uppfyllas med säkerhet samt att samordning mellan 
olika verksamheter även kan försvåras (ibid). Enligt Eidem, R. & Viotti, S. (1971) finns det 
något som kallas en decentraliserad resursfördelningsmodell. Där fattas alla beslut av hushål-
len och företagen själva på marknaden, en så kallat mikromodell. Här finns alltså inget cent-
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ralt organ som fattar beslut utan det skall företagen göra själv. Det innebär att de måste vara 
insatta i alla frågor som sker och kan alltså inte längre tillförlita sig på någon annan än sig 
själva (ibid).  
 
Internet tretton skriver att om en organisation istället är centraliserad innebär det en koncent-
ration eller samling av service, befolkning eller inflytande. Själva begreppet beskriver en 
samhällsprocess som medför en större geografisk koncentration än vad decentralisering gör. 
Centralisering leder även till stora enheter som medför en koncentration av omsättningar och 
komplexitet. Enligt Eidem, R. & Viotti, S. (1971) finns det en centraliserad resursfördel-
ningsmodell. Där fattas alla resursfördelningsbeslut av ett centralt organ på makronivå, det är 
alltså fråga om ett ekonomiskt planeringsorgan. Underenheterna (regionerna) behöver därför 
inte vara insatta i resursfördelningsbesluten eftersom det centrala organet fattar de besluten åt 
dem (ibid).  
 
Mattsson, I. (2000) skriver att medelsfördelningsbeslut bestäms av gällande värderingar och 
är beroende av vilka tillgängliga alternativ som finns att tillgå. När det gäller fördelning av 
budget, grundar de offentliga beslutsfattarna sina beslut främst utifrån de tillgängliga resurser 
som finns. De statliga beslutsfattarnas handlingsfrihet begränsas även av teknologiska, organi-
satoriska samt sociala och politiska restriktioner (ibid). Enligt Internet sju skall utvärderings-
resultaten användas som grund för medelsfördelningen. Medelsfördelningsmodellen skall vara 
rättvis, pålitlig, motiverande, långsiktig och lätt att genomföra. Modellen förutsätts vara förut-
sägbar och får inte möjliggöra manipulation (ibid).  
 
Enligt Mattsson, I. (2000) diskuteras det vid medelsfördelning först fram interna budgetför-
slag inom den egna myndigheten och sedan skickar myndigheterna vidare sina förslag om 
medelsfördelning till regeringen. Ett förslag arbetas sedan fram i regeringen och deras slutgil-
tiga förslag till budget föreskrivs i riksdagen. Myndigheterna meddelas dessa beslut i form av 
regleringsbrev där det står hur mycket de kommer att få disponera för olika ändamål. Dessa 
beslut ligger till grund för myndigheternas internbudget och efter årets slut redovisar myndig-
heterna till regering och riksdag hur de utnyttjat resurserna. Mattsson, I. (2000) skriver vidare 
att ett första självklara val på en budgetmodell eller beslutsprocedur är att den skall vara väl-
definierad i meningen att den skall fungera. De beräkningar som åläggs centralorgan och lo-
kalorgan skall kunna genomföras och vara möjliga. Beslutsproceduren skall vara reguljär, det 
innebär att under själva budgetdialogen skall alla olika restriktioner vara uppfyllda. Det sista 
som måste följas är att en budgetdialog skall vara sammanlöpande och  att modellen skall vara 
effektiv.(ibid)  
 
Enligt Hargreaves, J. (1989) kan medelsfördelning ses utifrån ett logiskt synsätt och detta är 
definitionen av medelsfördelning ”Processen av strategiskt styrande av förvärv, förflyttningar 
och lager av material, delar samt avslutad lagerförteckning genom en organisation och dess 
marknadsföringskanaler, för att uppfylla order mest kostnadseffektivt” (ibid).  
 
Hargreaves, J. (1989) skriver vidare att alla organisationer som fördelar resurser med någon 
metod har den nödvändiga informationen som krävs för att göra på just det sättet. Det vanli-
gaste problemet med medelsfördelning är inte deras tillgänglighet, utan istället deras exakthet. 
När en organisation fördelar resurser genom informella behov är en del data beräknad eller 
underförstådd antagen. I de flesta organisationerna är den enda systematiskt utvecklade datan 
de som går att fördela; sådana data är vanligtvis utvecklad för att komplettera med lagliga och 
granskande behov (ibid).  
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3.4.1 Medelsfördelningsprocess 

Enligt Hargreaves, J. (1989) skall medelsfördelningsprocessen förutse svaren till frågorna; 
när, var och hur mycket resurser som skall fördelas. Svaren på dessa frågor blir organisatio-
nens mål och de är numera alltid fastställda numeriskt. För att kunna fortsätta med medelsför-
delningsprocessen är det nödvändigt att definiera parametrar för varje marknad och segment. 
De parametrar som finns är sju stycken till antalet och dessa är: strategisk riktning, vilket in-
nebär att de skall specificera om marknadssegmentet skall expandera, upprätthållas, minska 
eller utsväva. Den andra parametern är känneteckens begäran, denna inkluderar även pro-
gnosbegäran av kunder eller geografisk area som en funktion av pris, service samt beford-
ransintensitet. Parameter nummer tre kallas för anskaffning av kännetecken och den inkluderar 
lokalisering vid varje anskaffning av råmaterial och andra inköpta saker, deras prisstruktur, 
inkluderat rabatter samt minimala och maximala kvantiteter. Fjärde parametern är hjälpmedels 
kännetecken, vilken anger lokalisering, uppdrag, produktion eller logistik hos alla existerande 
organisationer. Här är även kostnader inräknade samt material utjämningsbalans. Parameter 
nummer fem heter finansiella villkor och exempel på detta är det totala kapitalets tillgänglig-
het för investeringar och drift, beräkningar av avkastningar, lagerbärande kostnader samt ned-
skrivningsregister. Parameter sex är viktig och heter helhetsvillkor, detta villkor måste bli 
mött när det gäller resursfördelning i storleksordning för fördelning avtalsenliga obligationer, 
personliga överenskommelser, vetenskapliga villkor och även andra villkor. Sjunde och sista 
parametern är ett mål att bli mött av resursfördelning. Detta kan exempelvis vara vinstmaxi-
mering, kostnadsminimering, genomgripande maximering till exempel vid service, eller en 
kombination av allt detta (ibid).  
 
Det finns sex olika medelsfördelningsmetoder som brukar användas inom den offentliga sek-
torn. Dessa är förtjänande, personliga behov, rättvisa, användbarhet, ekologi samt personlig 
kompetens och vinst. Den förtjänande metoden delar oftast in människor i två olika moral-
grupper, nämligen de förtjänande och de icke-förtjänande. När resurser blir distribuerade en-
ligt den förtjänande modellen ges den mest gynnsamma fördelningen till den första gruppen 
människor, och resterande till den andra gruppen. I många fall har företag själva satt sig i en 
dålig position på grund av dåligt beslutsfattande. Dessa företag anses därför inte vara förtjänta 
av att få den mest gynnsamma fördelningen, utan får istället nöja sig med det som blir över 
(ibid).  
 
Metoden personliga behov är motsatsen till den föregående. Den är ett försök att ersätta mo-
ralisk bedömning med en saklig värdering av klienternas behov. Detta betyder att de skall se 
varje enskild myndighet för att sedan bestämma hur mycket resurser de är i behov av. Denna 
metod kan anses orättvis i många fall eftersom de myndigheter som har det gott ställt, kan bli 
så gott som utan nya resurser, medan andra myndigheter som är i större behov av resurser kan 
komma upp till samma nivå som den myndighet som redan hade mycket resurser från början. 
Allt detta är på grund utav större medelsfördelning (ibid).  
 
Rättvisa metoden är engagerad med osaklighet mellan individer. Precis som med behov är 
denna metod fokuserad på input istället för output. Rättvisa förespråkar att alla skall få lika 
stor utdelning oavsett vad det gäller för myndighet. De som förespråkar denna metod är in-
tresserade av standardisering och även följdriktigheten av servicen till klienter samt statens 
fördelning till myndigheterna (ibid).  
 
Metoden användbarhet är engagerad i resursfördelningen med målet att maximera den offent-
liga moralen. Denna metod innebär att medelsfördelningen skall vara till nytta både för myn-
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digheten som fördelar resurser och även för de myndigheter som skall mottaga resurserna 
(ibid).  
 
Den nästa sista metoden, ekologi, ser sina klienter som moraliskt oberoende agenter som inte 
är passiva mottagare av service, men de är resurser inom medelsfördelningsprocessen. Denna 
metod är användbar när det gäller att identifiera de olika uppfattningarna om service inom de 
olika grupperna som är involverade, och även att försöka skapa en konsekvent policy utifrån 
variationen av grupper. Med andra ord är en ekologisk medelsfördelningsmetod en som möter 
förväntningar och ambitioner av de mest betydelsefulla intressegrupperna, men de måste även 
möte de grupper som inte är lika stora och betydelsefulla (ibid).  
 
Den sista metoden som heter personlig kompetens och vinst har skapat diskussionen som 
handlar om att dra fördel utav beslutsfattarna, men att dra fördel kan vara av två olika slag. 
Den första är betydelsen av värde och självkänsla som kan komma ifrån att ha gjort ett lämp-
ligt jobb. Den andra är relaterad till personliga fördelar, beslutsfattarna fördelar resurser på ett 
sätt som ger material eller personliga fördelar till dem. Personlig vinst innebär inte alltid vinst 
för beslutsfattarna eftersom de ibland hjälper deras familjer eller vänner och det innebär att 
beslut för det mesta görs enligt privat omtanke istället för offentlig. Kompetensaspekten av 
den personliga kompetensen och vinst är inbegripen i den individuella tron angående metoden 
av att göra medelsfördelningsbeslut. Det finns några ledord som används för att definiera per-
sonlig kompetens och vinst, och dessa är; självständighet, integritet, objektivitet, uppskatt-
ning/beräkning, öppenhet, ärlighet och ledarskap. De tre första principerna är ”speglar” som 
ger en förändrad reflektion av beteendet av en person som söker personlig vinst. De fyra sista 
principerna är däremot aspekter inom offentligt beslutsfattande, där verkan av att söka per-
sonlig kompetens bör överträffas (ibid).  
 

3.4.2 Medelsfördelningsproblem 

Enligt Hargreaves, J. (1989) krävs det att fyra olika bestämmelser existerar för att ett medels-
fördelningsproblem skall uppstå. Dessa är;  
� Brist på resurser – detta betyder att tillgängligheten av varje resurs är otillräcklig för att 

möta alla fastställda behov.  
� Mångsidighet hos resurser - detta är möjligheten att använda vilken som helst av resurser-

nas tillgänglighet för att tillfredsställa mer än ett behov 
� Mångfaldighet av behov - detta är behovet av att tillfredsställa mer än ett behov 
� Rangordning av behov enligt vissa kriterier som upprättats relativt önskvärt (ibid).  
 
Enligt Fisher, C.M. (1998) grundar sig tvister inom medelsfördelning på många olika nivåer. 
På den första nivån är det interna debatter där personerna anser att just deras mening om re-
sursallokering är den korrekta. Bortanför denna nivån kommer nästa där det finns ett flertal 
offentliga debatter som måste recenseras. Alla individer har sina egna individuella argument 
om hur medelsfördelning skall göras, och dessa motsäger ofta vad det offentliga uttalandet 
står för. Ett frågeformulär har skapats för att få reda på en liten del av de individuella debat-
terna, detta frågeformulär kallas för RAPS – Resource Allocation Preference Survey. Detta 
frågeformulär är av traditionell mening och används som ett instrument inom den offentliga 
sektorn. RAPS skickas ut till chefer inom myndigheter och de får på så sätt säga sin egna in-
dividuella åsikt om hur de anser att medelsfördelning skall gå till just deras myndighet. Det 
behöver inte vara de högsta cheferna som tillfrågas, utan det går även bra med mellancheferna 
(ibid).  
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3.4.3 Implementering av medelsfördelning 

Enligt Hargreaves, J. (1989) är det mest effektiva sättet att lösa medelsfördelningsproblem att 
beskriva modellen under betraktande som en nätverksmodell. I en sådan modell presenteras 
”ledknutens” enheter  involverad i problemet; dessa representerar fasta ställen med resurser 
vars nivåer varierar kontinuerligt. Länkarna i nätverket representerar relationerna som är in-
volverade i problemet. Dessa representerar förflyttningar av en viss given resurs mellan en-
heterna. Till exempel kan länkarna vara sådana relationer som förflyttningar mellan pengar, 
material eller information mellan två ”ledknutar”(ibid).  
 
Enligt Liukkonen, P. (2000) skall myndigheter efter att den nya medelsfördelningsmodellen är 
satt i bruk göra en verksamhetsuppföljning för att se om modellen fungerar som det var tänkt. 
De får även reda på vilka saker som fortfarande kan förbättras samt vilka förbättringar som 
gjorts i förhållande till den gamla modellen. Alla företag måste följa upp sin verksamhet, sina 
handlingar och även skaffa sig kunskaper om resultat och om hur det har uppnåtts. En upp-
följning av verksamheten som görs på ett verkningsfullt sätt kan fungera som en läroprocess 
för alla i organisationen. Att kunna tolka siffror och annan information om hur organisationen 
fungerar är nämligen grundförutsättningen för att kunna driva ett företag på ett effektivt sätt 
(ibid). 
 

3.5 Sammanfattning 
Staten delar varje år ut delar av sin statsbudget till olika myndigheter runt om i Sverige. Det 
finns många olika sätt att fördela ut resurser på. Det viktigaste som myndigheter bör tänka på 
är att anpassa just sin medelsfördelning till det som är bäst för just den specifika myndigheten. 
Alla myndigheter kan inte använda sig utav samma modell och skall inte heller göra det. De 
bör istället utforma sin egna individuella modell och till sin hjälp kan de använda sig utav de 
befintliga teorier som redan finns och även utav de frågor som är utformade för att skapa en 
medelsfördelningsmodell. Det de särskilt bör tänka på är att använda sig av rationellt besluts-
fattande samt att göra en så rättvist modell som möjligt för alla inblandade parter. När den nya 
medelsfördelningsmodellen är satt i bruk tar dock inte arbetet med det slut. Då följer en verk-
samhetsuppföljning som är mycket viktig för alla myndigheter. Verksamhetsutvecklingen 
skall följas och det är en förhållandevis omfattande och tidskrävande arbetsuppgift, men väl-
digt viktig för myndigheter.  
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4. EMPIRI 
I detta kapitel kommer Skatteverkets medelsfördelningsmodell att beskrivas och även hur de 
går till väga vid byte av medelsfördelningsmodell. Vi kommer främst att utgå ifrån den inter-
vju vi hade med Mathias Berg, controller på planeringsenheten på Skatteverket, men även 
ifrån det material som han överlämnat till oss. Uppbyggnaden av detta kapitel kommer att gå 
till så att vi utgår ifrån teorin. Vi kommer att börja med att beskriva statens medelsfördelning 
till Skatteverket för att sedan gå in på hur Skatteverkets medelsfördelning fungerar för att av-
slutningsvis förklara hur Skatteverket går till väga när de skall byta medelsfördelningsmodell. 
 

4.1 Statens medelsfördelning 
Vår empiri grundar sig utifrån vad teorin säger om medelsfördelning. Det finns dock olika 
inslag mellan teori och praktik så det går inte att säga vilket alternativ som är rätt eller fel, 
utan för det mesta kan flera alternativ kombineras.  
 
Enligt Internet tio ger staten varje år en summa pengar utav sin statsbudget till Skatteverket, 
denna summa får Skatteverkets huvudkontor sedan fördela ut till sina regioner runt om i Sve-
rige och även till dess verksamhetsgrenar som är beskattning, bouppteckning, fastighetstaxe-
ring samt folkbokföring. När resurserna nått Skatteverket är det upp till dem själva hur de vill 
fördela ut dessa, staten är inte inblandad i den fördelning som sker efter överlämnandet av 
resurser.  
 

4.2 Skatteverkets medelsfördelning 
Enligt Skatteförvaltningens årsredovisning finns det vissa gemensamma utgångspunkter som 
koncernen bör ha när det gäller medelsfördelningsmodellerna för SKM 9 och KFM 10. 
Medelsfördelningsmodellerna bör baseras på gemensamma principer för dessa två myndighe-
ter, i alla fall så långt som det är möjligt. Modellerna skall även vara stabila över tiden och 
vara rättvisa genom att ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheten. 
Att de skall ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar innebär att myndigheterna skall ha 
samma förutsättningar att uppnå likvärdiga resultat i sin verksamhet (ibid). Skatteverket be-
rättar att för att uppnå denna rättvisa finns det några principer som Skatteverket har tagit hän-
syn till och dessa kommer att presenteras nedan.  
 
Enligt Berg skall de olika indikatorerna11 som finns i Skatteverkets medelsfördelning vara 
opåverkbara för att undvika att de missbrukas. Nya organisationsenheter har särskilda upp-
gifter vilket gör att de blir mer specialiserade och får en mycket noggrann tillsyn på just deras 
område. Det handlar även om viljestyrning där myndigheten tar hänsyn till tidigare års resultat 
och även på vad de vill uppnå. Viljestyrning handlar om att; ”ta tillvara på de satsningar och 
de prioriteringar som ledningen identifierar”, säger Berg. De satsar till exempel mycket re-
surser på IT för att förenkla för medborgare och även för sig själva. Skatteverket ser att de i 
framtiden har större automatiska flöden (masshantering  av ärenden) med hjälp av IT och att 
personalen ute i verksamheten arbetar med kvalificerade ärenden. Den så kallade grundhan-
teringen, som avser uppgifter av enklare karaktär, skall med andra ord automatiseras så 
mycket det går. När det gäller fördelningen av resurser handlar det om att vika pengar åt IT 
och hämta hem effektiviserings- och rationaliseringseffekter i verksamheten. Överhuvudtaget 
                                                 
9 Definition enligt www.ne.se; förvaltningsmyndighet för frågor som berör bland annat skatter. 
10 Definition enligt www.ne.se; en regional myndighet inom exekutionsväsendet som under Skatteverket 
ansvarar för verkställighet av domar och andra exekutionstitlar enligt utsökningsbalken och andra författningar. 
11 Definition enligt Skatteverket; antal ärenden 
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bygger medelsfördelning utifrån viljestyrning mer på var de vill hamna snarare än på hur för-
delningen av resurser sett ut mellan verksamhetsgrenarna som de gör i dagens modell (ibid). 
 
Berg fortsätter berätta att medelsfördelningsmodellen även skall vara enkel att förstå samt att 
den skall kunna användas som ett av flera styrmedel för verksamheten. Med det sist nämnda 
menas att verksamhet och ekonomi inte kan ses som åtskilda. Medelstilldelning är en grund-
läggande förutsättning för att ha den personal, lokaler och IT-utrustning som krävs för att be-
driva verksamheten (ibid).  
 
Enligt Berg innehåller deras medelsfördelning i stor grad en fördelning sett ur rättvise per-
spektivet, men det går dock inte att säga om det är metod- eller resultaträttvisa. Istället kan det 
snarare sägas att det är en kombination av båda dessa två nämnda alternativ. Skatteverkets 
rättvise perspektiv handlar om att det skall vara likvärdiga förutsättningar för alla Skattever-
kets regioner, att de skall kunna parera tvära kast som kan förekomma, de skall kunna förut-
säga vissa saker som sker samt att de även skall ha en bra framförhållning. Skatteverkets nu-
varande innehåller ett antal olika steg, som tidigare nämnts, och i vissa delar är ett av ovanstå-
ende rättvise kriterier mer tydligt än i andra och så vidare.  
 
Enligt Berg är en utgångspunkt som är mycket viktig för medelsfördelning inom en koncern-
myndighet, att huvuddelen av myndigheter skall ha accepterat den tänkta medelsfördelningen. 
Den kritik som har framförts tidigare år handlade om att beslut som togs inte var tillräckligt 
underbyggda samt att beredningen inför beslutstillfällena inte var ändamålsenliga. Efter att 
denna kritik framförts bestämde sig koncernen för att arbete fram den nuvarande modellen. 
 

4.3 Byte av medelsfördelningsmodell år 2002 
Enligt SKM:s och KFM:s översyn av medelsfördelningsmodellerna bestämde sig Skatteverket 
för att byta medelsfördelningsmodell år 2002 och förändringarna av det nya modellförslaget 
berörde verksamhetsgrenen beskattning. Anledningen till att de bestämde sig för att byta me-
delsfördelningsmodell var främst att den kritik som riktades mot skattemyndigheternas dåva-
rande modell var att indikatorerna för verksamhetsgrenen beskattning inte var verklighetsför-
ankrad samt att den så kallade ”storstadsfaktorn” var otydlig, svårbegriplig och ologisk i dess 
nuvarande utformning. Kritiken som rörde indikatorerna var att verklighetsförankringen avser 
dels val av indikatorer, dels indikatorernas viktning (ibid).  
 
Det nya modellförslaget innebar att regioner med relativt sett många stora företag, men för 
riket normal medelskattekraft fick minskade resurser. Skatteverket räknade med att besökar-
frekvensen från allmänheten och företagen skulle minska varefter de tekniska möjligheterna 
togs till vara och blev kända, kompensation för ytstorlek och boendestruktur föreslogs därför 
utgå. Följden blev att dessa medel fördelades ut till samtliga skattemyndigheter (ibid).  
 
Enligt Berg hade varje myndighet i koncernen ett fullt ansvar för sin verksamhet i den gamla 
modellen. Regionsmyndigheterna hade således ansvar att planera, följa upp, analysera och 
utveckla verksamheten utifrån de krav som ställts ifrån regeringen i form av regleringsbrev, 
lagar och förordningar samt handlingsprogram. Förslaget som gavs till ny medelsfördel-
ningsmodell såg ut enligt följande (ibid): 
A: Tidsredovisningen utgör grunden för fördelning av resurser mellan verksamhetsgrenarna 
B: Resurser till myndigheternas förebyggande verksamhet fördelar proportionellt efter re-
spektive regions befolkningsunderlag 
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C: Resurser till summarisk process, fastighetsförsäljning, skuldsanering och tillsyn i konkur-
ser fördelas till respektive myndighet utifrån volymen inkommande ärenden. Den bibehållna 
fördelningsgrunden inom dessa verksamhetsgrenar har sin grund  framför allt i att det är en 
under många år beprövas och i verksamheten accepterad fördelningsgrund. 
D: Resurser till indrivning fördelas med 80% av indrivningsresursen till inkomna gäldenärer 
E: De särskilda tilläggen till Härnösand och Umeå utmönstras och denna resurs återförs till 
det totala medelsfördelningsbeloppet (ibid).  
 
År 2002 såg Skatteverkets fördelning mellan verksamhetsgrenarna ut på följande sätt: 
� Beskattning 87% 
� Folkbokföring 9% 
� Fastighetstaxering 4%  

 
Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna år 2003 såg däremot ut enligt följande: 
� Beskattning 87% 
� Folkbokföring 7.5% 
� Fastighetstaxering 4.0% 
� Bouppteckning 1.5%  

 
Enligt Berg är den största skillnaden mellan år 2002 och år 2003 att verksamhetsområdet bo-
uppteckning inte fanns med år 2002. Anledningen till detta är att Skatteverket inte hade hand 
om den verksamheten då. De övertog bouppteckningsverksamheten från Domstolsverket året 
efter. Annars ser medelsfördelningen ungefär likadan ut för båda åren. Det är inga stora för-
ändringar i procentsatserna vilket tyder på att de inte har gjort några tvära kast och alltså följt 
de rekommendationer de har att endast göra små årliga förändringar (ibid).  
 
Enligt SKM:s och KFM:s översyn av medelsfördelningsmodeller läggs koncentrationen på det 
verksamhetsområde, som det läggs ner mest tid på, som är störst nämligen beskattningsområ-
det. Anledningen till att koncentrationen läggs på just detta område är eftersom det är inom 
detta område som huvuddelen av alla medlen fördelas. Anledningen till att de flesta medlen 
fördelas ut inom verksamhetsområdet beskattning är att det är ett område som berör hela den 
svenska befolkningen eftersom alla måste betala skatt (ibid).  
 

4.4 Skatteverkets indikatorer 
Enligt Berg skall de olika indikatorer som finns i deras medelsfördelning, som tidigare 
nämnts, vara opåverkbara för att undvika att de missbrukas. Nya organisationsenheter har 
särskilda uppgifter vilket gör att de blir mer specialiserade och får en mycket noggrann tillsyn 
på just deras område. Nuförtiden finns det till viss del krympande regioner vilket innebär att 
personalen inte flyttar på sig, utan istället skickar de uppgifter emellan varandra för att parera 
de uppgifter som finns. Vissa regioners tilldelning minskar på grund av minskade volymer i 
medelsfördelningen medan framförallt region Stockholms tilldelning ökar. För att undvika 
uppsägning av personal i krympande regioner och rekrytering i Stockholm omfördelas mate-
rial och pengar från Stockholm till dessa regioner. Verksamhetsperspektivet väger också tungt 
i den här omfördelningen eftersom Stockholm har något sämre resultat än övriga regioner. 
Genom att omfördela material minskar de regionala skillnaderna. Med andra ord kan man 
säga att Skatteverket använder sig utav inkomst fördelade efter förtjänst samt inkomster för-
delade efter behov (ibid).  
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Berg fortsätter berätta att deras olika indikatorer på ett rättvisande sätt skall spegla regionernas 
olikheter avseende arbetsvolymer och till viss del medborgarnas olika ekonomiska aktiviteter. 
Alla indikatorer innehåller en så kallad viktning vilket Berg beskriver på följande sätt: ”vikt-
ning är ett försök att i medelsfördelningen ge mer komplicerade arbetsuppgifter (indikatorer) 
större tilldelning jämfört med andra enklare arbetsuppgifter. Detta är särskilt tydligt inom 
verksamhetsgrenen beskattning”. Tanken med viktningen i medelsfördelningsmodellen är till 
exempel att stora företag skall ge mer pengar än de små eftersom de förstnämnda är mer re-
surskrävande att hantera. Ett annat syfte med viktningen är att undvika tvära kast inom ett 
område år från år, det får inte vara för stora skillnader i medelstilldelningen till regionerna 
mellan olika år. Regionerna måste någorlunda kunna förutsäga hur medelstilldelningen för-
ändras över tiden och få en rimlig chans att hantera ökningar respektive minskningar. Detta 
fungerar med andra ord som en slags tröghetsfaktor eftersom det stoppar upp stora årsskillna-
der. Skatteverket vill även kunna planera och förutspå svängningar hos regionerna så de skall 
slippa säga upp personal i en region för att sedan rekrytera i en annan (ibid).  
 
Enligt SKM:s och KFM:s översyn av medelsfördelningsmodellerna är nedanstående de indi-
katorer som finns inom Skatteverket: 
 
Indikator 1 som berör mindre företag med en lönesumma på mindre än en miljard kronor, 
denna indikator identifierar de små företagen i samhället. Risken är relativt sett stor för att 
kvalitén på redovisningen från dessa uppgiftslämnare är sämre än från företag med anställd 
administrativ personal. För Skatteverket innebär detta att de måste lägga ner större resurser på 
skatteinformation, rättelser av formella fel i redovisning och så vidare. Viktningen är 10 för 
denna indikator (ibid). 
 
Indikator 2 berör medelstora arbetsgivare med en lönesumma på 1-20 miljarder kronor. De 
uppgifter SKM erhåller av dessa håller god kvalitet. Dessa är intressanta ur kontrollsynpunkt 
då en stor del av ägarna också har ett bestämmande inflytande över driften av företagen, detta 
ökar risken för ej tillåtna transaktioner mellan bolaget och dess ägare. Viktningen är 100 på 
denna indikator (ibid). 
 
Indikator 3 berör stora arbetsgivare med en lönesumma som är större än 20 miljarder kronor. 
Stora företag är väl insatta i gällande skatteregler som lämnas till SKM och att de håller en 
hög kvalitet, behöver dessa företag kontakt med SKM gäller det sannolikt mer invecklade 
frågor. SKM har i de flesta regioner organiserat regionkontor eller motsvarade för att hantera 
dessa företag. Viktningen på denna indikator är 600. Viktningen har bedömts utifrån kontroll-
behovet och det antagande att större företag bedriver en mer komplicerad verksamhet (ibid). 
 
Indikator 4 berör skattedeklarationer. Detta är en volymindikator som syftar till att tillgodose 
behovet av resurser för grundhantering av skattedeklarationer. Denna indikator föreslår en 
viktning på 0,5 istället för 1,0 som det är nu (ibid). 
 
Indikator 5 handlar om nyregistreringar till mervärdesskatt. Under ett nytt företags första år 
krävs det extra insatser från SKM:s sida. Det krävs en satsning på serviceverksamhet för att 
företagen skall göra rätt från början är att man inom sex månader skall myndigheterna ha nå-
gon form av dialog med alla nystartade företag. Skillnader i nyföretagsamhet finns mellan 
regionerna, vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till vid medelsfördelning. Antal nyregistre-
rade till moms bör kunna användas som indikator för att fånga upp denna verksamhet. Vikt-
ningen är 10 på denna indikatorn (ibid). 
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Indikator 6 och 7 berör förenklade deklarationer (FD) med tilläggsuppgifter samt speciella 
deklarationer (SD). I den dåvarande modellen viktas samtliga inkomstdeklarationer lika utom 
de ”rent förenklade”. Det är rimligt att i viktning skilja mellan inkomstdeklarationer, där un-
derlag fastställs för inkomst av tjänst, kapital, fastighetsskatt samt förmögenhetsskatt för öv-
riga deklarationer. Viktningen är 1.5 för FD med tilläggsuppgifter samt viktning på 2 för SD-
deklarationer (ibid). 
 
Den sista indikatorn är storstadsfaktorn i medelsfördelningen där det är känt att den ekono-
miska aktiviteten är större och intensivare i storstadsområdena än den i glesbygden. Detta 
leder till ett mer svårgranskat material och mer komplicerade uppgifter inom beskattningen 
som inte fångas upp av övriga volymstyrda indikatorer. När Skatteverket försökt bygga in 
denna i medelsfördelningsmodellerna bland de andra indikatorerna har detta gjort modellen 
svårbegriplig. I denna indikator fås ett mått fram på den ekonomiska aktiviteten och det är 
medelskattekraften för fysiska personer. Skatteverket har när det gäller storstadsfaktorn valt 
den så kallade ”påhängsmetoden” som med automatik tar hänsyn till förändringen från år till 
år, därför behövs ingen årlig omprövning göras (ibid). 
 

4.5 Implementering 
I teorin finns det vissa problem som nämns angående byte av medelsfördelningsmodell och 
dessa är även orsaken till att Skatteverket överväger att byta ut sin modell till en ny. Som läget 
ser ut nu finns det brist på resurser och de måste prioriteras om. 
 
Enligt Berg har den nya myndigheten inga ramar från och med år 2005, framtiden är med 
andra ord okänd för hur medelsfördelningen skall ske. Detta innebär att det inte finns något 
bestämt modell för hur fördelningen av pengarna till Skatteverkets verksamhetsområden skall 
gå till. 
 
Enligt Berg görs i år en översyn av nuvarande medelsfördelningsmodell för Skatteverket. I 
översynen görs utblickar mot andra myndigheters fördelningsmodeller, där olika sätt att för-
dela medel undersöks. Sättet de gör detta på är att granska andra myndigheters modeller och 
de myndigheter som valts ut har likvärdig organisation och är till största delen anslagsfinansi-
erad, i likhet med Skatteverket. De har även tagit hjälp av Ekonomistyrningsverket, ESV, för 
att kunna jämföra sin modell med andras. Enligt ESV ligger Skatteverket väl framme vad 
gäller ekonomistyrning och fördelning av resurser (ibid).  
 
De framtida förväntningarna på en framtida medelsfördelningsmodell är att den bättre kopplar 
samman resursfördelningen med verksamhetsplaneringen och uppföljningen.  ”I maj 2004 
skall olika alternativa modeller presenteras för ledningen”, berättar Berg vidare: ”Till grund 
för förslagen ligger uppföljningen av nuvarande medelsfördelningsmodell, andra myndighe-
ters modeller, inventering av krav och förväntningar samt en omvärldsanalys”. Ifall Skatte-
verket skall byta medelsfördelningsmodell vill de ha större inslag av viljestyrning. Det skall 
även finnas större möjligheter till aktiva prioriteringar och på sikt föreslås en utveckling mot 
en budgetprocess som i ännu högre grad bygger på en väl utbyggd dialog. 
 
Berg berättar att ett annat kriterium som är viktigt för dem är användbarhetskriteriet eftersom 
det krävs att medelsfördelningsmodellen är så bra och effektiv som möjligt. I regleringsbrevet 
framgår också att myndigheten, i likhet med andra myndigheter, skall utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt och därför är det en viktig aspekt i framtagande av en ny medelsfördel-
ningsmodell.   
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Enligt Berg vill de även koppla samman ekonomi och verksamhet tydligare samt ge uppfölj-
ningen av medelsfördelningsmodellen mer tyngd. I framtiden tror Berg att organisationen 
kommer att fungera så att vissa chefer kommer att vara ansvariga för vissa ”delresultat” och 
för att uppnå dessa resultat kommer cheferna att erhålla en viss summa pengar (ibid).  
 
Berg berättar att implementering av en eventuellt ny medelsfördelningsmodell skall ske suc-
cessivt för att förhindra att det blir alltför tvära kast. Det innebär till exempel att det skall 
kunna genomföras utan att de skall behövas avskeda personal i norr för att istället rekrytera 
mer personal söderut. Istället skall det vara möjligt att skicka upp arbetsuppgifter till regioner 
som har överkapacitet (ibid).  
 
Efter att den nya medelsfördelningsmodellen har implementerats vill, som tidigare nämnts, 
Skatteverket ge uppföljningen av medelsfördelningsmodellens resultat mer tyngd än den har 
nu, berättar Berg. Redan idag jobbar de mycket med verksamhetsuppföljningen av en ny me-
delsfördelningsmodells resultat, men de skulle vilja öka det ytterligare. De vill se om den nya 
modellen uppnår det tänkta resultatet samt att de vill kunna jämföra hur mycket förbättringar 
som gjorts jämfört med den gamla modellen. Berg berättar vidare att de i fortsättningen skulle 
vilja koppla fördelningen av pengar tydligare till hur resultaten inom olika områden ser ut.  
Ledningen skulle utifrån resultat och planer om framtiden få bättre förutsättningar att kunna 
prioritera mellan olika verksamhetsgrenar. Är resultatet dåligt inom ett område styr de helt 
enkelt om mer resurser dit (ibid).  
 
Enligt Berg finns det inom huvudkontoret controllenheter, i princip på alla avdelningar, som 
följer upp verksamhetens resultat, och detta finns även inom alla regioner.  ”Här på plane-
ringsenheten håller vi samman uppföljningen (månadsuppföljning, tertialuppföljning, årsre-
dovisning, återrapportering kopplat till uppdragen i Regleringsbrevet)”, avslutar Berg. 
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5. ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att analysera de empiriska resultaten mot bakgrund av de teorier vi 
har berört. Vi skall med andra ord försöka ge en bild av hur Skatteverket tillämpar sin medels-
fördelningsmodell. Analysen skall sedan leda fram till våra slutsatser som kommer att knyta 
ihop arbetet. 
 

5.1 Analys av intervjun 
Enligt Matsson, I. (2000) ger staten varje år en del av sin statsbudget till olika myndigheter. 
Bland annat ger de varje år en summa pengar till Skatteverkets huvudkontor som de sedan får 
dela ut till sina regioner och verksamhetsgrenar. Skatteverket anser att denna fördelning är 
rättvis eftersom staten tar reda på hur mycket pengar som myndigheten behöver för att kunna 
bedriva sin verksamhet. Detta tyder på ett gott samarbete mellan staten och Skatteverket efter-
som fördelningen sker så att båda parter är nöjda och känner sig rättvist behandlade. Anled-
ningen till att vi antar att även staten är nöjd är för att de gått med på/beslutat att betala ut den 
summan som Skatteverket blir tilldelade. Detta tyder på att dessa organisationer anser att rätt-
viseperspektivet skall tillvaratas och att alla skall ha samma förutsättningar. 
 
Enligt Internet nio finns det vissa centrala begrepp inom fördelningspolitiken, en av dessa är 
rättvisekriteriet som är väldigt viktigt för myndigheter att följa. Skatteverket använder sig 
utav, det ovan nämnda, rättvisekriteriet i mycket hög grad. De använder dock inte någon ren-
odlad rättviseaspekt utan istället kombinerar de rättvisekriterierna som finns. Detta gör de för 
att få en så bred bas som möjligt. Att Skatteverket kombinerar kriterierna visar att de tänker 
brett och vill arbeta för att reducera orättvisor som annars kan uppkomma. Detta visar på att 
de vill att alla regioner skall ha samma förutsättningar oavsett var i landet de befinner sig. Alla 
regioner skall ha rätt till de resurser de behöver, och ingen skall bli tilldelad mindre pengar än 
de förtjänar. Rättvisekriteriet visar även på att Skatteverket tänker långsiktigt då de i så hög 
grad som möjligt undviker uppsägningar av personal ett år för att nästa år behöva rekrytera 
nya. Med andra ord är Skatteverket en organisation som hela tiden tänker ett steg längre och 
försöker se långsiktigt och positivt. De vill även i fortsättningen ligga i toppen av organisatio-
ner och anser att rättvisa är ett grundläggande kriterium för en framtida utveckling. 
 
Enligt Hargreaves, J (1989) skall medelsfördelningsprocessen svara på frågor såsom när, var 
och hur mycket resurser som skall fördelas. Som nämnts i kapitel fyra uppstår det ibland vissa 
problem inom medelsfördelningsprocessen vilket leder till att en ny modell måste utvecklas. 
För att införa en ny medelsfördelningsmodell måste Skatteverket undersöka vilka alternativa 
modeller som finns att tillgå. Trots att Skatteverket ligger långt fram i utvecklingen vad gäller 
medelsfördelning, granskar de andra myndigheters modeller för att få lite uppslag till deras 
egna samt att de tar hjälp utav ESV för att utveckla en så användbar modell som möjligt för 
just dem. Eftersom Skatteverket väljer att ta hjälp av en speciell myndighet visar det att de vill 
ligga långt fram i utvecklingen och ha en ledande position på ”marknaden”. Detta tyder även 
på att Skatteverket vill ha en så väl fungerande modell som möjligt och som passar just deras 
specifika myndighet. Att de vill ha en välutvecklad modell tyder även på att de vill vara flex-
ibla och effektiva vilket självklart gynnar hela myndigheten.  
 
Enligt Hargreaves, J. (1989) är det viktigt att implementering fungerar som ett nätverk där alla 
länkar representerar relationer. Detta för att det skall vara ett väl fungerande samspel mellan 
alla inblandade parter. Skatteverket implementerar nya medelsfördelningsmodeller successivt 
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för att förhindra tvära kast. Detta anser vi är väldigt fördelaktigt med tanke på att de under 
implementeringstiden kan upptäcka brister och även ha möjlighet att rätta till dem.  
 
Enligt Liukkonen, P.(2000) skall en verksamhetsuppföljning göras efter att en ny medelsför-
delningsmodell är satt i bruk, detta för att se vilka förbättringar som kan göras och vilka som 
redan gjorts i förhållande till den gamla modellen. Skatteverket har vissa kriterier de vill 
uppnå med en ny medelsfördelningsmodell, bland annat bättre uppföljning av modellens re-
sultat. Detta är ett positivt tecken då uppföljning är enda sättet att se om det de implementerat 
i organisationen verkligen har fungerat eller om det finns vissa delar de bör byta ut och för-
bättra för att få en bättre medelsfördelningsmodell. Enligt teorin har organisationer som gör 
uppföljningar mycket fördelar jämfört med dem som inte framhåller den biten och detta visar 
än en gång att Skatteverket håller sig framme när det gäller att ha hög status.  
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6. SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att redovisa Skatteverkets styrkor och svagheter och även styrkor 
och svagheter med deras medelsfördelningsmodell. Vi kommer även att redovisa de slutsatser 
vi kommit fram till och även våra rekommendationer till Skatteverket samt förslag till vidare 
forskning inom Skatteverkets medelsfördelningsmodell. 
 

6.1 Resultat av studierna 
Nedan kommer de styrkor och svagheter som hittats med Skatteverket samt Skatteverkets 
medelsfördelningsmodell att presenteras.  
 

6.1.1  Styrkor och svagheter med Skatteverket 

En styrka som Skatteverket har är att de ligger mycket långt fram i utvecklingen och har 
egentligen ingenting nytt att lära av andra liknande myndigheter. Att inte ha mycket att lära 
visar att de ligger bra till, men samtidigt måste de vara medvetna om att omgivningen hela 
tiden förändras och att de inte kan slå sig till ro. Det gäller att aldrig slappna av, utan de måste 
hela tiden vara vaksamma på nya förändringar som sker.  
 
En annan styrka de har är att de vid implementering av ny medelsfördelningsmodell gör allt 
mycket noggrant. Eftersom implementeringen sker successivt slipper de tvära kast som kan 
bli ”förvirrande” för både personal och omgivning. Detta kan dock också ses som en svaghet 
eftersom det tar väldigt lång tid innan den nya modellen sätts i bruk fullt ut och de vet om det 
egentligen fungerar. Efter att själva implementeringen är utförd gör Skatteverket även verk-
samhetsuppföljningar av resultatet och detta ses som en styrka eftersom de vill förbättra sin 
modell hela tiden. De är väldigt noga med att göra allting grundligt för att ha en så bra och 
effektivt modell som möjligt. 
 
En till styrka vi har hittat med Skatteverket är att de hela tiden arbetar för att förbättra sig och 
detta borde vara ett tecken på en utvecklande och stark organisation som inte nöjer sig med att 
ligga på andra plats. De förnyar sig med jämna mellanrum för att inte förlora det läge de har 
nu gentemot andra myndigheter.  
 

6.1.2 Styrkor och svagheter med medelsfördelningsmodellen 

En styrka med Skatteverkets medelsfördelningsmodell är flexibiliteten och effektiviteten. De 
är flexibla och kan tänka sig att göra förändringar i sin modell för att utveckla den och för att 
bättre anpassa sig till omgivningen och dess krav. De är effektiva eftersom de har standardise-
rade tjänster och IT-utbyggnad som möjliggör regional omfördelning av arbetet som under-
lättar för både kunderna och personalen.  
 
Skatteverkets svagheter ligger i de svagheter som decentraliseringen medför vilka bland annat 
är att det kan bli informations problem eftersom alla regionala enheter tar sitt eget ansvar. 
Ibland behövs det en viss ”samordningscentral” för att alla beslut skall flyta på och även för 
att alla inblandade regioner skall fatta likartade beslut.  
 
En annan svaghet som kan tänkas finnas är inom viktningen är om Skatteverket inte räknat 
rätt, då kan fel sorts företag få ge en större summa pengar än de egentligen skulle göra. Detta 
gör att det inte den rättvisa fördelning som Skatteverket är ute efter. Det kan bland annat 
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handla om att ett företag blir beräknade till att vara resurskrävande vilket innebär att de får 
betala en stor summa pengar trots att de egentligen kanske inte alls kräver några stora resur-
ser. 
 

6.1.3 Återkoppling till syftet 

Vi anser att vi utifrån vårt teoriområde fann samband med vår empiri, även om empirin inte är 
lika renodlad som teorin utan innehåller kombinationer utav olika teorier. För enkelt åter-
koppla våra slutsatser  till det vårt syfte kommer vi att presentera våra slutsatser nedan.  
 
Vårt syfte var: 
att undersöka hur Skatteverkets medelsfördelningsprocess går till samt beskriva hur imple-
mentering och uppföljning av en ny medelsfördelningsmodell appliceras. 
 
Som en slutsats kan nämnas att det är mycket viktigt att utveckla och förnya sin medelsför-
delningsmodell så att den är aktuell och ligger långt fram i utvecklingen. Anledningen till 
detta är att det sker kontinuerliga förändringar i omvärlden och att alla myndigheter ständigt 
måste förbättra sin modell för att inte tappa status. Alla myndigheter vill ligga långt fram i 
utvecklingen och för att kunna göra detta måste de följa utvecklingen, detta kan de göra bland 
annat genom att kolla på liknande myndigheters medelsfördelningsmodeller, men även genom 
att ta hjälp av speciella verk som kan komma med vissa idéer och uppslag för just den speci-
fika myndigheten. 
 
En annan slutsats är att rättvisekriteriet, som är mycket framträdande, gynnar myndigheter 
eftersom de med detta kriterium behandlar alla enheter på likvärdiga villkor. Alla skall ha 
samma förutsättningar och möjligheter oavsett var i landet de befinner sig. För vårt fallföre-
tag, Skatteverket, är detta kriterium mycket viktigt eftersom alla regioner skall ha samma ut-
gångspunkter och behandlas på lika villkor. Skatteverket gynnas också som myndighet efter-
som även staten använder sig av rättvisekriteriet så att Skatteverket blir tilldelade tillräckligt 
med pengar.  
 
Angående implementering av ny medelsfördelningsmodell så är inte ”jobbet” klart när im-
plementeringen är klar. Då börjar istället ett nytt jobb som kräver mycket tid och noggrannhet. 
Detta är verksamhetsuppföljningen som skall göras av den nya medelsfördelningsmodellens 
resultat för att se vilka förändringar/förbättringar som gjorts i förhållande till den gamla mo-
dellen. Den skall även se vilka förbättringar som fortfarande kan göras. Detta sista steg i me-
delsfördelningsprocessen är mycket viktigt att göra, utan det kan myndigheter inte utvecklas 
och bli bättre på det de gör.  
 
För myndigheten Skatteverket tycker vi att deras nuvarande modell, vad gäller deras medels-
fördelningsmodell, alltid kommer att kunna utvecklas trots att de redan ligger långt fram i 
utvecklingen. Det är viktigt att tänka på att det är en föränderlig marknad och att de aldrig kan 
slappna av i tron att de är ledande på sin ”marknad”.  De skall även i fortsättningen se på 
andra myndigheters modell för att se vart utvecklingen går och även för att kunna låna idéer. 
Som vi ser det nu så är Skatteverket väldigt förutseende vad gäller deras medelsfördelnings-
modell och de ser när marknaden förändras. Det de kan tänka på i framtiden är att göra ännu 
fler och noggrannare verksamhetsuppföljningar av deras medelsfördelningsmodell resultat, 
men detta är även något de planerar att göra. I stort sett tycker vi att Skatteverket skall fort-
sätta i samma anda som nu, men med mer uppföljningar, då kommer det gå bra även i fort-
sättningen för dem.  
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En avslutande tanke från oss är att Skatteverket är en central myndighet i samhället eftersom 
just skatter är ett väldigt centralt och behandlat område. Vi tycker att Skatteverket genom den 
nya myndigheten har bytt organisationsstruktur då de gått från en centraliserad organisation 
till en decentraliserad. Vi har även funderat på att omorganiseringen kanske gjordes för att den 
gamla myndigheten inte var tillräckligt effektiv och att Skatteverket ansåg att det krävdes ett 
nytt organisationsschema för att kunna ändra medelsfördelningsmodell.  
 

6.1.4 Förslag till vidare forskning 

När vi nu med erfarenheten av denna undersökning funderar på vad som i framtiden skulle 
kunna vara intressant att undersöka finner vi en mängd olika områden. 
 
Till denna studie kan tänkas göra en uppföljning ifall Skatteverket byter ut sin nuvarande me-
delsfördelningsmodell till en ny. Förbättringen kan granskas och de kan även utgå från den 
gamla modellen och ge förslag till en helt ny modell. De kan även tänkas göra granskningar 
om vilka skillnader det är på den nya medelsfördelningsmodellen jämfört mot det gamla och 
se om det verkligen blev så mycket bättra att byta modell som tanken var. Möjligheten att 
utforma en helt ny medelsfördelningsmodell till Skatteverket finns också. 
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BILAGA 1 
Frågor som frågats via mail. 
 

1. Hur definierar ni medelsfördelningsmodell? (24 mars)  
Svar: Det är ett sätt att fördela ekonomiska resurser såklart, men det finns ju även direkta 
och indirekta kopplingar till verksamheten. Information finns i översynen av medelsför-
delningsmodellerna. 
 
2. Hur ser era rapporteringskrav ut till staten? (24mars)  
Svar: Vi har omfattande rapporteringskrav och har själva varit med och arbetat för att få in 
dem i regleringsbrevet. Det finns ett 15-tal olika rapporteringskrav som ska göras under 
olika tidpunkter under året. 
 
3. Var kan vi hitta material om omstruktureringen? (20 februari)  
Svar: Regeringens proposition 2002/03:99 ” det nya skatteverket” samt Ds 2 002:15 ” det 
nya riksskatteverket” 
 
4. Kan du förklara viljestyrning lite mer ingående? (7 maj. Kompletterande fråga) 
Svar: Det handlar om att ta tillvara på de satsningar och de prioriteringar som ledningen 
identifierar. T.ex. satsar vi mycket resurser på IT för att förenkla för medborgare och även 
för oss själva. Vi ser att vi i framtiden har större automatiska flöden (masshantering  av 
ärenden) med hjälp av IT och att personalen ute i verksamheten arbetar med kvalificerade 
ärenden. Den s.k. grundhanteringen, som avser uppgifter av enklare karaktär, ska med 
andra ord automatiseras så mycket det går. När det gäller fördelningen av resurser handlar 
det alltså om att vika pengar åt IT och hämta hem effektiviserings- och rationaliseringsef-
fekter i verksamheten. Överhuvudtaget bygger medelsfördelning utifrån viljestyrning mer 
på vart man vill hamna snarare än på hur fördelningen av resurser sett ut mellan verksam-
hetsgrenarna som man gör i dagens modell. 
 
5. Hur går ni till väga vid verksamhetsuppföljningen av den nya medelsfördelnings-

modellens resultat? (14 maj. Kompletterande fråga) 
Svar: Verksamhetsuppföljningen jobbar vi mycket med redan idag (men skulle vilja öka 
det ytterligare) men tar inte riktigt hänsyn till resultaten i verksamheten när vi fördelar 
medel. I framtiden skulle vi vilja koppla fördelningen av pengar tydligare till hur resulta-
ten inom olika områden ser ut. Ledningen skulle utifrån resultat och planer om framtiden 
få bättre förutsättningar att kunna prioritera mellan olika verksamhetsgrenar. Är resultatet 
dåligt inom ett område styr man helt enkelt om mer resurser dit.  
 
Vad gäller bemanningen kring uppföljningen så finns det controllerenheter på i princip 
alla avdelningar inom huvudkontoret som följer upp verksamhetens resultat (och det finns 
även controllerfunktioner i alla regioner). Och här på planeringsenheten håller vi samman 
uppföljningen (månadsuppföljning, tertialuppföljning, årsredovisning, återrapportering 
kopplat till uppdragen i Regleringsbrevet). 
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BILAGA 2 
DISKUSSIONSÄMNEN som använts vid telefonintervjun. 
 
1. Enligt teorin lägger metodrättvisa vikt vid hur själva fördelningen uppkommer ex; genom 
frivilliga byten mellan jämlika parter. Resultaträttvisan lägger vikt vid hur själva fördelning-
ens ser ut.  
 
2. Enligt teorin finns det tre olika principer för hur en rättvis inkomstfördelning kan urskiljas; 
*inkomsterna ska vara jämnt fördelade efter förtjänst 
* inkomsterna ska fördelas efter förtjänst dvs. organisation som arbetar mest och behöver 
mest resurser ska få det 
*inkomsterna ska fördelas efter behov 

 
3. Enligt teorin väljer man oftast det alternativ som leder till optimal måluppfyllelse och för 
att det ska vara möjligt krävs det att beslutsfattaren samlat in tillräcklig information om hand-
lingsalternativens konsekvenser. Beslut grundas på svar av följande frågor; 
*vilka handlingar är möjliga? Dvs. vilka alternativ finns det till dagens medelsfördelning? 
*Vilka framtida förväntningar kan följa av respektive alternativ? Vilken är sannolikheten för 
att en konsekvens uppkommer givet att ett alternativ väljs? 
* Hur värdefulla är konsekvenserna av respektive alternativ? 
* Hur ska valet mellan alternativen göras så att det mest värdefulla alternativet uppnås? 
 
4. Det finns enligt teorin sex olika resursfördelningsmetoder. Dessa är förtjänande (När re-
surser blir distribuerade enligt den förtjänande modellen ges den mest gynnsamma fördel-
ningen till den första gruppen människor, och resterande till den andra gruppen), personliga 
behov är ett försök att ersätta moralisk bedömning med en saklig värdering av klienternas 
behov. Detta betyder att man skall se den varje enskild myndighet för att sedan bestämma hur 
mycket resurser de är i behov av), rättvisa (Rättvisa metoden är engagerad med osaklighet 
mellan individer. Precis som med behov är denna metod fokuserad på input istället för output. 
Rättvisa förespråkar att alla skall få lika stor utdelning oavsett vad det gäller för myndighet.) 
Användbarhet,( Metoden användbarhet är engagerad i resursfördelningen med målet att 
maximera den offentliga moralen), ekologi(Med andra ord är en ekologisk medelsfördel-
ningsmetod en som möter förväntningar och ambitioner av de mest betydelsefulla intresse-
grupperna, men de måste även möte de grupper som inte är lika stora och betydelsefulla.) 
Samt personlig kompetens och vinst (har skapat diskussionen om att dra fördel utav besluts-
fattarna, men att dra fördel kan vara av två olika slag. Den första är betydelsen av värde och 
självkänsla som kan komma ifrån att ha gjort ett lämpligt jobb. Den andra är relaterad till per-
sonliga fördelar, beslutsfattarna fördelar resurser på ett sätt som ger material eller personliga 
fördelar till dem.) 
 
5. Ni vill byta metod och för att ett medelsfördelningsproblem skall uppstå krävs det att fyra 
olika bestämmelser existerar; 
* brist på resurser 
* mångsidighet hos resurser 
* mångfaldighet av behov 
* Rangordning av behov enligt vissa kriterier som upprättats relativt önskvärt 
 
6. År 2002 
beskattning 87% 
Folkbokföring 9 % 
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fastighetstaxering 4% 
 
År 2003 
Folkbokföring 7.5% 
fastighetstaxering 4% 
beskattning 87% 
bouppteckning 1.5%???? 
Så ser det ut i de papper vi tagit del av, varför fanns ej bouppteckningen med innan då det 
skrivs att det är samma….. 
 
7. De indikatorer som finns har en egen viktning. Hur skulle ni förklara ordet viktning? 
 
8. Tankar kring nuvarande modell och de saker ni på rak arm vill förändra 
 
9. Tankar kring implementering av ett nytt modell 
 
10. Vad är C-skatt? 
 
11. Tankar kring Kronofogdemyndigheten och storstadsfaktorn som ej tillämpas där. 
 
12. Tankar kring statens utdelning av pengar, påverkan? Rättvist? 
 
 




