Statens årsredovisning 2003
En sammanfattning av statens finanser
och vissa verksamhetsmål

3

Innehåll
INLEDNINGSVIS

3

Bosse Ringholm om året som gått
MÅLREDOVISNING

6

Målen för den ekonomiska politiken
Socialbidragsmålet
Ohälsomålet
Färre nya sjukfall
”Sjukfrånvaron ett av samhällets största problem”
Sysselsättningsmålet
Ovisst läge på arbetsmarknaden
Bättre service till arbetssökande

6
7
8
8
9
10
10
11

BAKGRUND

12

Detta ingår i statens ekonomi
Utgifts- och skattereformer under 2003

12
13

RESULTATRÄKNINGEN

14

Underskott på 19 miljarder
Skatter: Mindre skatt till staten
Transfereringar: 40 miljarder i ökade kostnader för bidrag

14
16
17

BALANSRÄKNINGEN

18

Ökade tillgångar men större statsskuld
STATSBUDGETEN

20

Utgiftstaket klarades
STATENS PERSONAL

22

4 460 fler anställda i staten
STATLIGA BOLAG

23

60 statliga bolag
I KORTHET

24

Sveriges avgift till EU
Biståndet 17,8 miljarder
Några viktiga jämförelsetal

24
25
26

ORDLISTA

27

2

INLEDNINGSVIS

Ordning och reda i ﬁnanserna
Lågkonjunkturen fortsatte 2003 och staten
tvingades låna för att få fart på ekonomin. Men
regeringen klarade ändå riksdagens utgiftstak
och offentliga sektorn som helhet gick med plus.
– Det var bara tre länder utöver Sverige i EU
som hade överskott i de offentliga ﬁnanserna
förra året, säger ﬁnansminister Bosse Ringholm.

– Skälet är att vi är inne i en lågkonjunktur och då
minskar statens skatteinkomster. Vi har tvingats
låna för att lyfta in mer pengar och få fart på de
ekonomiska hjulen. Det kan man göra enstaka år
men inte i längden. Man ska också komma ihåg att
staten betalade av mer än 300 miljarder kronor på
statsskulden åren dessförinnan.

Löner och priser, hyror och skatter, vinster och
investeringar, arbetslöshet och inﬂation – allt griper
in i vårt dagliga liv. Och allt hör ihop med statens
ekonomi. Att ha ett hum om hur statens ﬁnanser går
hjälper dig därför att förstå din egen plånbok.
– Ditt jobb och dina möjligheter till välfärd hänger
ihop med statens ﬁnanser. Om vi har en bra offentlig
ekonomi i Sverige och bra tillväxt blir chanserna
större att få ett jobb och att kunna bekämpa arbetslösheten. Det blir också mer pengar att dela på,
förklarar ﬁnansminister Bosse Ringholm.
Men resultatet för statens ekonomi 2003 var
ganska dystert. För första gången på fem år var
kostnaderna större än intäkterna och staten gick back
med 19 miljarder kronor.

Utgiftstaket klarades
Bosse Ringholm är ändå nöjd med framför allt två
aspekter när det gäller ekonomin 2003. För det första
att offentliga utgifter och inkomster trots allt gick
ihop.
– Vi lånade visserligen till en del men de utgifter
vi hade planerat för blev precis de som vi hade och vi
klarade därmed utgiftstaket för sjunde året i rad.
För det andra hade Sverige ordning och reda i
offentliga sektorns ﬁnanser som helhet och gick där
med plus. Av EU-länderna var det bara tre länder
utöver Sverige som ﬁck överskott i de offentliga
ﬁnanserna 2003.
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Vilka av de ekonomiska förslag som regeringen drev
igenom 2003 är du mest stolt över som ﬁnansminister?
– Att vi sänkte skatten för småföretagare med en
miljard kronor och att vi gjorde stora insatser för att
kommuner och landsting skulle klara sin sysselsättning. Vi gav fyra miljarder kronor i extra sysselsättningsstöd så att de kunde anställa exempelvis ﬂer
lärare och sjuksköterskor.
På vilka områden önskar du att ni hade kommit
längre?
– Vi lyckades vända utvecklingen när det gäller
ohälsotalen men bara för den korta sjukfrånvaron.
Jag önskar att vi hade kunnat bromsa även de långa
sjukskrivningarna snabbare.

Fler jobb
Arbetsmarknaden är ett annat område där många
drabbats av den sämre ekonomiska utvecklingen och
ökad arbetslöshet. Regeringens mål om 80 procents
sysselsättningsgrad 2004 verkar inte kunna uppnås.
Bosse Ringholm har två budskap till de nästan
220 000 personer som var arbetslösa under 2003.
– För det första att vi satsar tio miljarder kronor
ytterligare under 2004 för att bekämpa arbetslösheten. Dessutom satsar vi över 300 miljarder de
närmaste åren på att bygga vägar och järnvägar,
vilket ger ﬂer jobb och stärker näringslivets
konkurrenskraft. Det andra är att du bör skaffa dig
en bra utbildning för att kunna jobba med olika
arbetsuppgifter och kunna söka olika slags jobb inom
ﬂer områden. Det ökar chanserna att få arbete.
Förutom att arbetslöshetsersättningen kostade
staten mer gäller detta också sjukförsäkringen. Alltför många medborgare är sjukskrivna, förtidspensionerade eller går på a-kassa.
Hur ska staten klara av att så många individer får
försörjning genom våra försäkringssystem?
– Vi måste försöka minska antalet sjukskrivna
personer. Målet är att till 2008 halvera antalet
sjukskrivningar. Dessutom måste vi få upp en högre
tillväxttakt så att vi får utrymme att ﬁnansiera
försäkringssystemen.
Den vanligaste typen av synpunkter som ﬁnansministern får från medborgarna handlar å ena sidan
om att folk vill ha mer pengar från staten och å andra
sidan att många vill ha lägre skatter. Och det går
givetvis inte ihop.

Sverige i täten i EU
I en global ekonomi påverkas Sverige dessutom
mycket av vad som händer utanför våra gränser.
Ibland kan man undra hur stor roll den nationella
politiken egentligen spelar för hur det går för svensk
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ekonomi. Bosse Ringholm konstaterar att vi är väldigt
utsatta och mycket beroende av den internationella
konjunkturen, inte minst eftersom 45 procent av
Sveriges ekonomi är exportberoende.
– Om ekonomin i USA och Europa går ner spelar
det ingen roll hur bra ekonomi vi har, men vi kan
minimera inverkan bland annat genom att hålla
sunda offentliga ﬁnanser. Vår arbetslöshet har inte
gått upp lika mycket som övriga Europas, eftersom vi
har haft en bra offentlig ekonomi.
Medborgarna röstade nej till euron i september. Hur
har det påverkat statens ekonomi?
– På kort sikt inte särskilt mycket, men på lång sikt
kan våra exportmöjligheter bromsas och vår tillväxt
gå ner med en halv procent.
EU arbetar för att bli världens bästa ekonomi
till år 2010. I jämförelsen 2003 över hur långt
medlemsländerna har kommit i detta arbete låg
Sverige i toppen. Men på några områden kan Sverige
bli bättre.
– Det ena är skärpt konkurrens i näringslivet. Vi
har för få aktörer och för dålig konkurrens inom
exempelvis byggindustrin och mellan bensinbolagen.
Det andra, som även hänger ihop med bristande
konkurrens, är priserna. Sverige har fortfarande priser
som är högre än i EU.
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Viktiga mål för den ekonomiska politiken
Staten får inte göra av med mer pengar än
riksdagen beslutar om och de offentliga
ﬁnanserna måste uppvisa ett visst plus. Andra
mål som stödjer den ekonomiska politiken är
minskad sjukfrånvaro, ﬂer sysselsatta och färre
socialbidragstagare.
Sverige ska ha en stark ekonomi med hög sysselsättning, överskott i de offentliga ﬁnanserna, stabila
priser, hög tillväxt och rättvis fördelning mellan olika
människor. Det är övergripande mål som regering
och riksdag har satt upp för Sveriges ekonomiska
politik.
Genom sitt årliga förslag till statsbudget, alltså
en plan för statens inkomster och utgifter, försöker
regeringen att styra politiken i den riktningen.
Regering och riksdag har satt upp två mål för
statsbudgeten.
För det första får inte staten göra av med mer
pengar under ett år än vad riksdagen beslutar om.
För 2003 var detta utgiftstak 822 miljarder kronor.
Regeringen såg till att utgifterna hölls 2,9 miljarder
kronor under denna gräns.
För det andra ska de offentliga ﬁnanserna gå med
plus så att en buffert för framtiden byggs upp.

Sparandet ska vara i genomsnitt 2 procent per år av
bruttonationalprodukten (BNP), det vill säga värdet
av alla varor och tjänster som produceras i landet
under ett år. Sparandet kan vara mer ett år och
mindre ett annat, men under en konjunkturcykel,
som är en tidsperiod på cirka 5–10 år med uppoch nedgång i ekonomin, ska genomsnittet vara 2
procent. Under 2003 blev sparandet 0,5 procent,
eller 12 miljarder kronor. Att sparandet inte blev
högre berodde på allmänt svag ekonomisk utveckling
och lägre skatteinkomster än väntat.
Regering och riksdag har bestämt ytterligare mätbara mål som är viktiga för den ekonomiska politiken.
Ohälsa, arbetslöshet och social otrygghet kostar såväl
medborgarna som staten pengar. Därför ska:
• antalet socialbidragstagare halveras mellan 1999
och 2004,
• sjukfrånvaron halveras mellan 2002 och 2008 samt
antalet nya sjuk- och aktivitetsersättningar (före detta
förtidspensioner) minska,
• 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år
vara reguljärt sysselsatt år 2004.
På följande sidor redovisas utvecklingen under
2003 på dessa områden.

Offentliga sektorns sparande 1997–2003

Utgiftstak och faktiska utgifter 1997–2003

Diagrammet visar det ﬁnansiella offentliga sparandet som
procent av BNP årligen sedan 1997. På sikt ska det offentliga
sparandet vara 2 procent över en konjunkturcykel, vilket innebär
att sparandet kan vara mer ett år och mindre ett annat. Även de
årliga målen för sparandet beslutas av riksdagen.

Sedan 1997 sätter riksdagen årligen en gräns för statens utgifter.
Diagrammet visar att detta utgiftstak har hållits varje år hittills.
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Minskat socialbidragsberoende
För sjätte året i rad minskade antalet socialbidragstagare under 2003. Minskningen av
antalet helårsbidrag beräknas till 5 000. För
att regeringens mål om en halvering ska kunna
uppnås måste dock många ﬂer komma ur
socialbidragsberoende.
Socialbidrag är samhällets yttersta skyddsnät för
den som inte klarar sin försörjning genom eget
arbete eller andra ekonomiska stöd. Det ﬁnns ett
starkt samband mellan läget på arbetsmarknaden
och behovet av socialbidrag. Om det ﬁnns gott om
jobb brukar behovet av socialbidrag minska. Se även
diagrammet nedan.
Målet som regeringen satt upp är att antalet
socialbidragstagare ska minska med hälften mellan
1999 och 2004. Människor som lever på socialbidrag
ska i stället få möjlighet att arbeta.
Under 1999 var antalet socialbidragstagare
omräknat till helårsbidrag 115 200 stycken. En
halvering skulle alltså innebära 57 600 helårsbidrag
2004. Eftersom antalet beräknas bli 81 200 för 2003
är det en bit kvar tills målet uppnås. Detta beror till
stor del på den internationella lågkonjunkturen och
den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden.

Under första halvåret 2003 utbetalades 4,2 miljarder
kronor i socialbidrag och introduktionsersättning,
som främst ges till ﬂyktingar. Kostnaderna belastar
inte staten, utan kommunerna. Det är kommunerna
som bedömer om någon är i behov av socialbidrag
och som har det ekonomiska ansvaret för
socialbidragen.
För att lyckas halvera antalet socialbidragsberoende krävs framför allt att målet om 80 procents
reguljär sysselsättningsgrad uppnås. Regeringen
satsar inte minst på insatser för att ﬂer invandrare
ska få jobb, liksom andra grupper som ofta står långt
från arbetsmarknaden – ungdomar, äldre, sjuka och
långtidsarbetslösa.

Läs mer
www.sos.se> Socialtjänst>Ekonomiskt bistånd
(socialbidrag)

Antal socialbidragstagare och reguljär
sysselsättningsgrad

Diagrammet visar hur
behovet av socialbidrag
hänger ihop med läget på
arbetsmarknaden.
När sysselsättningsgraden
stiger minskar antalet
socialbidragstagare men
när ﬂer får svårt att få
ett arbete ökar i stället
socialbidragsbehovet.
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Färre nya sjukfall
För första gången sedan 1997 minskade under
2003 antalet av staten ersatta sjukskrivningsdagar. Även antalet nya sjukfall började minska.
Däremot fortsatte antalet långtidssjukskrivna att
öka, liksom antalet förtidspensionerade.
Ohälsa i arbetslivet drabbar inte bara den enskilde
individen och arbetsgivaren. Samhället i stort blir
lidande när sjukfrånvaron tär på statens ekonomi
– genom minskade skatteintäkter, högre kostnader
för sjukförsäkringen och ökat vårdbehov.
Regeringen har som mål att halvera antalet
sjukskrivningsdagar mellan 2002 och 2008 samt att
minska antalet nya aktivitets- och sjukersättningar,
alltså före detta förtidspensioner.
Under 2003 minskade antalet av staten ersatta
sjukskrivningsdagar. Minskningen var 5 procent. En
orsak till minskningen var att antalet nya sjukfall
minskade. En annan orsak var att staten från den 1
juli 2003 betalar sjukpenning först efter tre veckors
sjukskrivning i stället för två som tidigare. De första
veckorna, efter en karensdag, betalar arbetsgivaren
sjuklön. Regeringens mål om halverad sjukfrånvaro
gäller dock samtliga sjukskrivningsdagar.
De kortare sjukskrivningarna minskade under

2003. Antalet personer som varit sjukskrivna längre
än två år blev däremot ﬂer, liksom antalet personer
som lämnat arbetsmarknaden – i slutet av året fanns
drygt en halv miljon svenskar med förtidspension.
Sammantaget var i slutet av 2003 nästan
14 procent av befolkningen mellan 20–64 år borta
från arbetslivet på grund av ohälsa. Ohälsan kostade
staten 121 miljarder kronor, vilket motsvarade
15 procent av statens budget 2003. Det är lika
mycket som utgifterna för rättsväsendet, försvaret,
utbildning och universitetsforskning tillsammans.
Sjukfrånvaron har många orsaker. För att klara
en halvering av sjukfrånvaron till 2008 krävs därför
olika insatser. Regeringen fokuserar på förebyggande
arbetsmiljöarbete, forskning och åtgärder som snabbt
ska hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetet.

Läs mer
www.okadhalsa.regeringen.se
www.rfv.se

Antalet sjukpenningdagar (i miljoner)

Diagrammet visar hur
antalet av staten ersatta
sjukskrivningsdagar har
förändrats sedan 1970 fram
till i dag.
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”Sjukfrånvaron ett av samhällets
största problem”
Mellan 1997 och 2002 fördubblades sjukfrånvaron i Sverige. Men det berodde inte enbart på
ohälsa.
– Vi har inte en dubbelt så sjuk befolkning
i dag, säger Anna Hedborg som leder
Riksförsäkringsverket, den myndighet som
ansvarar för sjukförsäkringen och jobbar för att
förebygga och minska ohälsa.
Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna svarar
för huvuddelen av samhällets ekonomiska skyddsnät,
där sjukförsäkringen ingår.
– Sjukförsäkringen är en otroligt viktig försäkring
för dem som verkligen behöver den. Det gäller att
det inte går inﬂation i begreppen. Det håller inget
sådant här system för, säger Anna Hedborg.
Under sina åtta år som generaldirektör på myndigheten har hon märkt att attityderna till sjukskrivning
har förändrats i samhället.
– Det har blivit en slags legitim väg att dra sig
undan allsköns bekymmer i livet. Skilsmässa förekommer till exempel som orsak till sjukskrivning.
Vi måste bli noggrannare vid själva insläppet till
sjukförsäkringen.

Striktare hantering
Under 2003 förändrades därför sjukskrivningsprocessen. Numera krävs det större precision vid
sjukskrivning. Försäkringskassorna har anställt ﬂer
och bättre utbildade försäkringsläkare som rådgivare.

Dessutom måste arbetsgivaren alltid göra rehabiliteringsutredning när någon är sjuk länge eller ofta.
Ytterligare en förändring är att ﬂer blir sjukskrivna på
deltid.
– Det är väldigt viktigt att man har en fot kvar i
arbetslivet vid sjukskrivning och fortfarande betraktar
sig som en arbetande människa. Alla vet till exempel
hur svårt det är att dra i gång efter semestern, säger
Anna Hedborg, som själv bytte höftled hösten 2003
men var generaldirektör hela tiden och bara sjukskriven en kort period.
En annan förändring är att förtidspensionerade nu
kan låta sin ersättning vila i två år för att pröva att
arbeta.

Viktigt samtalsämne
Anna Hedborg tycker att det viktigaste
Riksförsäkringsverket gjorde under 2003 för att
minska sjukfrånvaron var att bidra till att frågan
väcktes.
– Sjukfrånvaron har blivit allas fråga. Alla ser att
det är ett av samhällets största problem. Det är en
förutsättning för vårt arbete. Första steget mot
minskad sjukfrånvaro är att folk vid kaffebordet
pratar om det, liksom läkarna och ledningen på
arbetsplatser.
Hon är övertygad om att målet om halverad sjukfrånvaro till 2008 kommer att kunna uppnås.
– Men tyvärr kommer halveringen av sjukskrivningarna inte att innebära en halvering av statens
sjukförsäkringskostnader eftersom många går från
sjukskrivning till förtidspension. Men på lång sikt
innebär färre sjukskrivningar även lägre kostnader.

Tidiga insatser
Det område hon önskar att man kommit längre med
under 2003 är stöd till människor i ett tidigt skede
eftersom en sjukskrivning har väldigt starka biverkningar. Man mår mycket sämre efter ett tag.
– Alla kan inte göra samma jobb hela livet. Det
gäller att röra på sig i tid för att hitta ett jobb som
passar en, trots att man har ont i ryggen. Vi har ett
pilotprojekt på gång där arbetsförmedlingen också
ska pröva på att stötta folk att byta jobb som de blir
sjuka av. Arbetsgivarna måste också bli mycket bättre
på att se vilken arbetsförmåga som ﬁnns hos olika
individer och grupper.
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Ovisst läge på arbetsmarknaden
Den svaga ekonomin under 2003 ledde till
ﬂer varsel om uppsägningar, färre lediga jobb,
minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet.
Men antalet personer som varit inskrivna vid
arbetsförmedlingen i två år eller mer minskade,
liksom antalet deltidsarbetslösa.
Styrkan i svensk ekonomi hänger till stor del ihop
med hur mycket vi arbetar. Antalet arbetade timmar
och hur effektivt arbete och kapital utnyttjas, alltså
produktiviteten, bestämmer vilken tillväxt vi får. Om
ﬂer arbetar blir utrymmet större för investeringar och
reformer, som satsningar på exempelvis vården och
skolan.
Regeringens mål är att 80 procent av befolkningen
mellan 20–64 år ska vara reguljärt sysselsatt 2004.
Med 77,6 procents reguljär sysselsättningsgrad 2003
verkar detta mål inte kunna uppnås under 2004, men
det ligger ändå fast.
Den minskade sysselsättningen under 2003 ledde
till att arbetsmarknadspolitiken blev dyrare än väntat.
Kostnaderna uppgick till 62,2 miljarder kronor,
vilket var en ökning med 5,5 miljarder jämfört med
året före. Den allra största delen av ökningen stod
ersättningen till arbetslösa för. Arbetslösheten steg
från 4,0 procent 2002 till 4,9 procent 2003.
Antalet arbetslösa under 2003 var i genomsnitt
217 000 personer per månad. Det var 23 procent ﬂer
än året före. Framför allt ökade arbetslösheten bland
ungdomar. Däremot minskade antalet personer

som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i minst
två år och andelen personer som ﬁck jobb efter
avslutad arbetsmarknadsutbildning ökade. För sjätte
året i rad sjönk dessutom antalet personer som var
arbetslösa på deltid.
Under 2003 minskade antalet deltagare i
konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska
program, medan antalet deltagare i program för
arbetshandikappade, som Samhall, ökade. Personer
som deltar i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program räknas inte som reguljärt sysselsatta, men det gör de som deltar i program för
arbetshandikappade.
Inom arbetsmarknadspolitiken prioriterar
regeringen insatser som ökar möjligheterna för den
arbetslösa att få en reguljär anställning. Insatserna
ska främja en snabb tillsättning av lediga platser
och motverka att personer är arbetslösa under en
lång tid eller helt slås ut från arbetsmarknaden. För
att närma sig målet om 80 procents sysselsättning
fokuserar regeringen också på insatser för dem som
har svårast att få ett arbete, som många invandrare,
arbetshandikappade och personer som varit
arbetslösa eller sjukskrivna länge.

Läs mer
www.naring.regeringen.se/fragor/arbetsmarknad
www.jobben.regeringen.se
www.amv.se

Reguljär sysselsättningsgrad (i procent)

Diagrammet visar hur stor andel av
befolkningen i åldern 20–64 år som
årligen har varit reguljärt sysselsatt
den senaste tioårsperioden. I den
reguljära sysselsättningsgraden ingår
inte sysselsatta i konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska program.
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Bättre service till arbetssökande
Nedgången i sysselsättning 2003 berodde
främst på konjunkturen.
– Vi har en svag arbetsmarknad till följd
av den utdragna lågkonjunkturen, men vi
ser samtidigt att de arbetsmarknadspolitiska
insatserna ger goda resultat, säger Anders L
Johansson som leder Arbetsmarknadsstyrelsen,
den myndighet som ska få ﬂer människor i
arbete.
Till problemen på svensk arbetsmarknad hör
svårigheterna för ungdomar och invandrare att
få jobb.
Arbetsmarknadspolitiken kostade över 62 miljarder
kronor totalt under 2003. Grundreceptet för att
få ner statens kostnader för folk utan arbete är
enligt Anders L Johansson egentligen bara ett – att
individer ges förutsättningar att arbeta så att de
slipper försörjning genom a-kassa, sjukskrivning eller
förtidspension.
– Många individer tvingas försörja sig genom våra
försäkringssystem. Det är ett strukturellt problem
som sakta vuxit fram och tagit allt större utrymme
i vår ekonomi, säger han men påpekar att det inte
ﬁnns snabba lösningar.
Anders L Johansson är generaldirektör på
Arbetsmarknadsstyrelsen som är den centrala
myndigheten inom Arbetsmarknadsverket. Den
direkta kundkontakten har främst landets
320 arbetsförmedlingar. Dessa får nu större möjlighet
att vara specialistnivå i och med den nya struktur
som Arbetsmarknadsstyrelsen började förbereda
under 2003.

marknadspolitiska insatser för att utöka arbetslösas
chanser att få jobb och på effektiv matchning mellan
vakanser och arbetssökande så att folk kan röra sig
mellan jobb snabbare. Anders L Johansson önskar
dock att myndigheten ska komma längre när det
gäller enhetlig tillämpning av a-kassan.
– Och då inte enbart ur ett rättviseperspektiv. Bra
och effektiv tillämpning bidrar också till att individen
kommer tillbaka till arbetsmarknaden.

Bättre bemötande
Under 2003 ökade antalet arbetslösa ungdomar
mellan 18 och 24 år. Många kommer till arbetsförmedlingen med avbruten grundutbildning.
Förutom ungdomsarbetslösheten nämner Anders L
Johansson integrationsfrågorna som ett problem för
svensk arbetsmarknad.
– Sysselsättningsgraden för personer med utländsk
härkomst är bara 60 procent. Vi utbildar nu vår
personal för att kunna bemöta invandrare bättre och
det görs även andra riktade insatser.
Ett annat problem är att Sverige kommer att få
brist på arbetskraft framöver när så många går i
pension. Till 2015 lämnar 1,7 miljoner människor
arbetsmarknaden.
– Det är ett starkt motiv för att komma till rätta
med dagens situation. Vi kan inte sitta med tiotusentals personer som inte är med i tillväxtarbetet samtidigt som vi får arbetskraftsbrist. Det leder till en
legitimitetskris i våra välfärdssystem.

Med datorns hjälp
– Vi utökar ganska dramatiskt vår service till
arbetssökande genom självservice via Internet. Det
ger dem ett vassare verktyg för att söka jobb. Det
ﬁnns de som använder den personliga kontakten på
kontoret i dag men som kanske kan använda dator
i stället, vilket frigör resurser på de lokala kontoren
för dem som har störst behov av fördjupat personligt
stöd. Sedan etablerar vi tre kundtjänster runt om i
landet som ska kunna ge hjälp och rådgivning per
telefon, förklarar Anders L Johansson.
I övrigt inriktas myndighetens insatser främst på
arbetsmarknadsutbildningar och andra arbets-
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BAKGRUND

Detta ingår i statens ekonomi
Statens ekonomi deﬁnieras inte alltid likadant.
Beroende på sammanhanget ingår olika mycket
i deﬁnitionen. I statens resultat- och balansräkningar ingår mer av statens verksamhet än i
statsbudgeten.
Resultaträkningen är det dokument som visar statens
faktiska intäkter och kostnader under året (se sid
14) medan balansräkningen visar statens tillgångar,
skulder och eget kapital (se sid 18). I den vidare
deﬁnitionen av statens ekonomi som gäller för dessa
dokument ingår de delar som skissen nedan visar.
Förutom några få undantag ingår alla myndigheter
under regering och riksdag, inklusive affärsverken,
samt de allmänna försäkringskassorna helt och hållet
i statens ekonomi. Även de fonder som redovisas av
myndigheterna ingår. När det gäller statliga bolag så
är det statens andelar i dessa som ingår.
Undantagen när det gäller myndigheterna är
Riksbanken, AP-fonderna och Premiepensionsmyndigheten (PPM). Riksbanken har en självständig
ställning och ingår därför inte i statens ekonomi,
förutom Riksbankens grundfond. AP-fonderna

och Premiepensionsmyndigheten (PPM) ingår inte,
eftersom deras tillgångar har en annan karaktär
än statens tillgångar i övrigt. De är också delar av
ålderspensionssystemet som inte redovisas som en del
av statens ekonomi. De ålderspensioner som betalas
ut av Riksförsäkringsverket ingår dock som kostnader
i statens resultaträkning.

Olika sätt att redovisa
Statens ekonomi redovisas olika beroende på syftet
med informationen. Avgränsningen av staten kan
variera, liksom redovisningsprinciperna. Resultat- och
balansräkningarna omfattar mer av statens verksamhet och upprättas enligt andra principer än statsbudgeten. En enskild ekonomisk händelse kan få
delvis olika konsekvenser beroende på redovisning och
resultatet kan därmed skilja sig åt. Detta bör man ha
i minnet när man jämför siffror mellan resultat- och
balansräkningarna och statsbudgetens utfall (se sid 20).
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BAKGRUND

Utgifts- och skattereformer
för 23 miljarder
Under 2003 satsades särskilt på några politikområden
som sammanlagt ﬁck 20 miljarder kronor mer än
2002.
På skatteområdet genomfördes reformer för
3 miljarder kronor, främst genom grön skatteväxling
som höjer skatten på aktiviteter som skadar miljön
och sänker skatten på arbete. Samtidigt genomfördes
besparingar på 7,5 miljarder kronor, bland annat
inom försvaret.
Här är några av de viktigaste reformerna:
UTGIFTSREFORMER

MILJARDER KRONOR*

Ökade resurser till infrastrukturinvesteringar

2,2

Vårdsatsning

2,0

Höjda nivåer i a-kassan

1,7

Höjd biståndsram till 0,81 procent av
bruttonationalinkomsten

1,6

Övriga satsningar på vård, skola och omsorg

1,5

Införande av högkostnadsskydd i tandvården
för äldre personer

1,5

Införande av garantipension

1,3

Införande av allmän förskola för 4- och 5-åringar

1,2

Ökade resurser till utbildning och forskning

1,1

Personalförstärkningar i skolan

1,0

Slopad inkomstprövning för änkepension

0,8

Införande av äldreförsörjningsstöd

0,7

Förlängning av föräldraförsäkringen med en
månad och höjd grundnivå

0,6

Ökade investeringsbidrag till bostäder

0,5

Miljösatsningar

0,2

Höjda anslag till polis och kriminalvård

0,2

SKATTEREFORMER

MILJARDER KRONOR*

Grön skatteväxling genom
- höjda grundavdrag för låg- och medelinkomsttagare (innebär lägre skatt för individen)
- höjd energiskatt på el
- höjd koldioxidskatt
- höjd avfallsskatt
- höjd skatt på naturgrus

3,0
-1,8
-0,9
-0,3
-0,1

Sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

1,3

Sänkt skatt på biodrivmedel och alkylatbensin

1,0

Höjd skatt på lågpriscigaretter

-0,3

Anställningsstöd långtidssjukskrivna

0,2

Skattelättnad för vissa byggtjänster

0,1

* Förändringen av utgifter och inkomster på statsbudgeten
jämfört med 2002.
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RESULTATRÄKNING

Underskott på 19 miljarder
Efter fyra år i rad med överskott visade statens
resultat ett minus 2003. Kostnaderna översteg
intäkterna med 19 miljarder kronor. Det sämre
resultatet förklaras främst av att skatteintäkterna minskade och lämnade bidrag ökade.
1 Staten får in största delen av sina pengar från
skatter. Mellan 2002 och 2003 minskade intäkterna
från skatter och andra inkomstkällor med
31 miljarder kronor. En del av minskningen berodde
på att staten ﬁck in mindre skatt från kapitalvinster
och bolagsvinster på grund av lågkonjunkturen. En
annan orsak till de lägre intäkterna 2003 var att
utdelningen av Riksbankens överskott var lägre än
2002. Förutom skatter får staten också in pengar från
bland annat avgifter som myndigheterna tar ut och
från EU-bidrag.
2 De största kostnaderna för staten är transfereringar, det vill säga bidrag och ersättningar
som pension, sjukpenning, arbetslöshetsersättning
och bidrag till kommuner med mera. Mellan 2002
och 2003 ökade dessa kostnader med 40 miljarder
kronor, främst som en följd av högre kostnader för
socialförsäkringen.
Läs mer om skatter och transfereringar på nästa
uppslag.
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3 Myndigheternas verksamhet kostade 170 milj-

arder kronor 2003, vilket var en minskning med 8
miljarder från föregående år. Personalkostnaderna
minskade med 3 miljarder kronor trots att lönekostnaderna ökade på grund av högre löner och ﬂer
anställda. Anledningen var att statens tjänstepensioner
minskade. Resten av minskningen berodde främst
på lägre driftkostnader, medan lokalkostnaderna
däremot steg något.
4 Staten har ägarandelar i olika företag. Om
staten äger mer än hälften av ett företag kallas
det dotterföretag. Ligger statens andel mellan 20
och 50 procent är det ett intresseföretag. Resultat
från statens andelar i dotter- och intresseföretag
förbättrades med 12 miljarder kronor 2003. Detta
berodde bland annat på vinster i TeliaSonera och
Vattenfall. Läs mer om statliga företag på sid 23.
5 Finansiella intäkter och kostnader för staten
avser framför allt förvaltningen av statsskulden. Det
ﬁnansiella nettot förbättrades 2003 med 11 miljarder
kronor. Förbättringen förklaras främst av minskade
räntekostnader för statsskulden på grund av lägre
ränteläge både i Sverige och utomlands.

RESULTATRÄKNING

Statens resultaträkning 2003
miljoner kronor
INTÄKTER

2003

2002

Intäkter av avgifter, ersättningar och bidrag

796 656
60 633

827 485
59 012

Summa intäkter

857 289

886 497

Lämnade bidrag m.m.
Avsättningar till/upplösning av fonder

-692 608
-4 679

-652 124
-4 219

Summa transfereringar

-697 287

-656 343

Kostnader för personal, lokaler, övrig drift
avskrivningar och nedskrivningar

-169 785

-177 670

Summa kostnader

-867 072

-834 013

-9 783

52 484

17 760

5 654

-26 688

-37 437

-19 011

20 701

1 Skatter m.m.

KOSTNADER
2 Transfereringar

3 Myndigheternas verksamhet

Saldo före resultat från andelar och
ﬁnansiella poster
4 Resultat från andelar i dotter- och

intresseföretag
5 Finansiella intäkter och kostnader, netto

ÅRETS RESULTAT
*Interna mellanhavanden inom staten, till exempel köp
och försäljningar mellan myndigheter, är borträknade.

Hur kan man spara när man går back?
De offentliga ﬁnanserna gick 12 miljarder kronor plus
under 2003 (se sid 6). Samtidigt gick staten
19 miljarder kronor back enligt resultaträkningen.
Hur går det ihop? Det gäller att inte blanda ihop
begreppen. Staten är en del av den offentliga
sektorn, men i offentlig sektor ingår även
ålderspensionssystemet och den kommunala
sektorn, alltså kommuner och landsting. Det var
pensionssystemet som visade plus under 2003.
Statens resultat och statens ﬁnansiella sparande är
heller inte samma sak. Statens ﬁnansiella sparande
var -34 miljarder kronor 2003.
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RESULTATRÄKNING Skatter

Mindre skatt till staten
Under 2003 ﬁck staten 31 miljarder kronor
mindre i skatter än året före. Minskningen
berodde bland annat på mindre skatt från
kapitalvinster och bolagsvinster. Totalt blev
statens skatteintäkter 797 miljarder kronor.
Skatter står för drygt 90 procent av statens inkomster. Även kommuner och landsting tar ut skatt.
Skatter från privatpersoner uppgick totalt till 494
miljarder kronor under 2003. Det var en ökning med
12 miljarder kronor under 2003. Det berodde främst
på ökade löner och övergången till ett pensionssystem
där pensioner beskattas. Totalt gick 63 miljarder av
skatterna från privatpersoner till staten.
Skatterna från företag och organisationer
minskade med 13 miljarder till 92 miljarder kronor.
Minskningen förklaras framför allt av lägre vinster
i företagen inkomståret 2002 på grund av svag
ekonomisk utveckling.

Statens skatteintäkter (miljarder kr)

Statens totala skatteintäkter ökade till och med 2001, varefter de
har minskat. Intäkterna från arbetsgivaravgifter och moms har
dock fortsatt att öka.
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Intäkterna som staten ﬁck in från arbetsgivaravgifter ökade med 7 miljarder till drygt 318 miljarder kronor. Detta berodde på ökade löner eftersom
underlaget för arbetsgivaravgifterna främst är lönesumman.
Staten tar ut moms på varor och tjänster. På grund
av ökad privat och offentlig konsumtion ﬁck staten in
7 miljarder kronor mer i moms under 2003 jämfört
med 2002, sammanlagt 199 miljarder kronor.
Posten övrigt i diagrammet nedan består bland
annat av:
• energiskatter (+4 miljarder kronor till 60 miljarder
kronor)
• alkohol- och tobaksskatter (19 miljarder kronor)
• fordonsskatt (8 miljarder kronor)
• överskott från Svenska spel (3 miljarder kronor)

Läs mer
www.ﬁnans.regeringen.se/pressinfo/pdf/
svenska_skatter.pdf

RESULTATRÄKNING Transfereringar

40 miljarder i ökade kostnader
för bidrag
Statens kostnader för olika bidrag till främst
enskilda personer blev 693 miljarder kronor
under 2003. Det var en ökning med 40
miljarder. Några anledningar till ökningen
var högre kostnader för ersättning vid
arbetsoförmåga och arbetslöshet.
Den största delen av statens kostnader är inkomstöverföringar av olika slag, särskilt inom socialförsäkringen. Olika bidrag inom socialförsäkringen
är en del av samhällets trygghetssystem som ska ge
ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer
med funktionshinder, vid sjukdom och arbetsskada
samt vid ålderdom.
Under 2003 blev kostnaderna för socialförsäkringen 32 miljarder kronor högre än 2002. Det berodde
dels på ökade kostnader för pensioner, dels på att
kostnaderna för arbetsoförmåga steg främst beroende
på att antalet förtidspensioner ökat. Dessutom ökade
kostnaderna för föräldrapenning på grund av höjd
ersättning till föräldrar och ﬂer födda barn.
Inom området arbetsmarknad fortsatte
kostnaderna att öka på grund av ökad arbetslöshet.

Arbetsmarknadspolitiken kostade nästan
6 miljarder mer än föregående år. Det allra mesta av
ökningen gick till ersättning vid arbetslöshet.
Dessutom ﬁck kommuner och landsting 2,5 miljarder
kronor mer av staten än 2002 för att kunna behålla
personer i arbete eller skapa jobb åt ﬂer.
Kostnaderna för bistånd, invandrare och ﬂyktingar
blev 19 miljarder kronor under 2003, vilket var
ungefär samma kostnad som föregående år.
I posten övrigt ingår bland annat generella bidrag
till kommuner och landsting. Om man räknar bort
utjämningsbidragen på 26 miljarder kronor som
ska utjämna inkomstskillnader mellan kommuner
så uppgick dessa generella bidrag till 71 miljarder
kronor. Andra bidrag som ingår i posten övrigt är
exempelvis statens bidrag till skolan, vården och
investeringar i vägar och järnvägar. Allt som allt
ökade övriga lämnade bidrag med 2,5 miljarder
kronor.

Kostnader för bidrag 1999-2003 (miljarder kr)

De totala kostnaderna för lämnade bidrag har ökat med
15 procent de senaste fem åren. Området socialförsäkring står för
både den största andelen och den största ökningen.
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BALANSRÄKNING

Ökade tillgångar och större statsskuld
Balansräkningen visar värdet av statens tillgångar, skulder och kapital. Värdet av tillgångarna ökade med 19 miljarder kronor till 812
miljarder. Samtidigt ökade skulderna eftersom
staten behövde låna mer pengar för att täcka
ett underskott. Statsskulden blev 23 miljarder
kronor större.
1 I posten immateriella tillgångar ingår främst

myndigheternas IT-system och datorprogram samt
utveckling av eller licenser för dessa. Värdet steg med
nästan 1 miljard kronor, bland annat beroende på
utveckling av IT-system hos Riksförsäkringsverket,
försäkringskassorna och Riksskatteverket.
2 Statens materiella tillgångar ökade i värde med
15 miljarder kronor. Det rör sig främst om ökat värde
på statliga väg- och järnvägsanläggningar (bl.a. nya
motorvägssträckor, dubbelspår på Västkustbanan),
nyanläggningar hos Vägverket och Banverket (bl.a.
Södra Länken i Stockholm, Götatunneln i Göteborg,
Hallandsåsprojektet, Citytunneln i Malmö) byggnader hos Luftfartsverket (bl.a. bana 3 på Arlanda)
och försvarets tillgångar för militär beredskap.
3 De ﬁnansiella tillgångarna minskade med drygt en
halv miljard kronor. Riksgäldskontoret minskade sitt
innehav av bostadsobligationer samtidigt som statens
andelar i statliga bolag ökade, bland annat på grund
av vinst hos Vattenfall.
4 Statens utlåning är framför allt de studieskulder
som Centrala studiestödsnämnden (CSN)
administrerar. CSN stod för 92 procent av utlåningen
2003. Resten är främst Riksgäldskontorets utlåning
till statliga bolag.
5 Den största delen i posten varulager med
mera gäller Försvarets materielverks förskott till
Industrigruppen JAS, SAAB, Kockums och Ericsson
för materiel och tjänster.
6 Statens fordringar minskade med 6 miljarder
kronor. En stor del av minskningen beror på att
Statens jordbruksverk inte har någon fordran på
EU för arealersättning eftersom myndigheten inte
betalade ut arealersättning till jordbrukare under
2003. Utbetalningen gjordes i stället i början av
2004. Mest fordringar har dock Riksskatteverket.
7 Periodavgränsningsposter är bland annat
kostnader för kommande år som redan utbetalats,
ersättning för genomförd verksamhet som ännu
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inte utbetalats och räntor och andra intäkter som
uppkommit men ännu inte fakturerats eller betalats.
8 Kortfristiga placeringar är främst Riksgäldskontorets kortsiktiga upplåning, statens aktieinnehav
i Nordea och Exportkreditnämndens valutadepositioner.
9 Nettoförmögenheten visar skillnaden mellan
tillgångarnas och skuldernas värde (motsvarar eget
kapital i ett företags balansräkning). Eftersom statens
skulder är större än tillgångarna är nettoförmögenheten negativ. Nettoförmögenheten försämrades med
22 miljarder kronor, vilket bland annat beror på att
statens kostnader blev större än intäkterna.
10 Fonder ökade med närmare 5 miljarder kronor.
Hälften av ökningen berodde på Riksskatteverkets
avsättningar för individuellt kompetenssparande från
inkomsterna av energiskatter. Störst andel i posten
har Kärnavfallsfonden, som består av avgifter från
kärnkraftsföretagen för att täcka kostnader i samband
med slutförvaring av använt kärnbränsle.
11 Avsättningar för pensioner ökade medan
Exportkreditnämndens avsättningar för risker
i garantiengagemang och Riksgäldskontorets
reserverade medel för framtida garantiförluster
minskade.
12 Statsskulden ökade för första gången på fem år.
Den blev 23 miljarder kronor större än 2002 och
uppgick till 1 186 miljarder kronor. Statsskuldens
andel av BNP minskade dock från 50 till 49
procent. Statsskulden består av lån både i Sverige
och utomlands. Det var lånen i Sverige som ökade
medan värdet av de utländska lånen minskade på
grund av starkare svensk krona. Under den senaste
högkonjunkturen hade staten stora överskott och
statsskulden kunde minskas med över 300 miljarder
kronor.
13 Övriga skulder ligger sammanlagt kvar på samma
nivå som föregående år.
14 Garantiförbindelser är statliga åtaganden som
uppstår då staten går i borgen för till exempel
ett privat företags upplåning. Störst är dock
insättningsgarantin för allmänhetens insättningar i
banker och värdepappersbolag. Staten garanterar
även ﬁnansieringen av vissa exportaffärer, infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande. Under 2003
ökade värdet på garantiförbindelserna med
12 miljarder till 705 miljarder kronor.

BALANSRÄKNING

Statens balansräkning 2003
miljoner kronor
TILLGÅNGAR

2003-12-31

2002-12-31

3 610

2 910

326 403

311 576

221 495

222 122

151 237

145 265

12 959

14 216

43 482

49 654

35 018

36 204

16 291

8 828

1 844

2 335

812 339

793 110

-794 951

-772 853

52 876

48 198

163 715

163 058

1 Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter, balanserade utgifter för utveckling, m.m.
2 Materiella anläggningstillgångar

Beredskapstillgångar, statliga vägar och järnvägar,
byggnader, mark, maskiner, inventarier, pågående
nyanläggningar, m.m.
3 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotter- och intresseföretag,
långfristiga fordringar och värdepapper
4 Utlåning
5 Varulager m.m.

Förskott till leverantörer, varulager och förråd,
pågående arbeten, m.m.
6 Fordringar
7 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, m.m.
8 Kortfristiga placeringar

Värdepapper och andelar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

KAPITAL OCH SKULDER
9 Nettoförmögenhet
10

Fonder

11

Avsättningar för pensioner m.m.

12

Statsskulden

13

1 185 849

1 162 780

varav lån i Sverige
varav lån utomlands

855 423
330 426

787 456
375 324

Övriga skulder m.m.

128 699

128 641

76 151

63 286

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

812 339

793 110

Garantiförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser

704 736
9 218

692 924
8 863

7 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, m.m.
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STATSBUDGETEN

Utgiftstaket klarades
Statsbudgetens underskott blev 46 miljarder
kronor 2003. Det är 32 miljarder mer än
beräknat. Men utgiftstaket som riksdagen
fastställt klarades.
Med statsbudgeten anger regeringen den ekonomiska
politikens inriktning. I statsbudgeten föreslås hur
mycket pengar som ska gå till vad och hur utgifterna
ska ﬁnansieras. Sättet som detta redovisas på skiljer
sig från hur resultat- och balansräkningarna för staten
redovisas. Därför kan siffrorna i de olika dokumenten
inte jämföras rakt av.
När statsbudgeten för 2003 togs fram beräknade
regeringen att det skulle bli ett underskott på
14 miljarder kronor. Men underskottet visade sig
bli 46 miljarder, alltså 32 miljarder kronor mer.
Däremot höll sig staten 2,9 miljarder kronor under
den gräns för utgifterna som riksdagen ställt upp. För
2003 var detta utgiftstak 822 miljarder kronor.
Inkomsterna under 2003 blev 662 miljarder
kronor, vilket var 39 miljarder kronor lägre än
beräknat i den ursprungliga budgeten. Den allra
största delen av inkomsterna är skatter. Privatpersoners inkomstskatt blev lägre än budgeterat på
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grund av att den svaga ekonomiska utvecklingen
ledde till lägre lönesumma. Dessutom blev det lägre
skatteinkomster från företagsvinster och aktievinster,
som berodde på börsens sämre utveckling.
Utgifterna blev 708 miljarder kronor, vilket är
7 miljarder kronor lägre än budgeterat. Räntorna som
staten betalar på statsskulden blev lägre på grund
av det låga ränteläget. Däremot ledde den svaga
ekonomiska utvecklingen till högre arbetslöshet och
därmed ökade utgifter för arbetslöshetsersättning.
Utgiftsbeloppet på 708 miljarder kronor stämmer
inte överens med det nämnda utgiftstaket på
822 miljarder. Det beror på att utgiftstaket även
omfattar utgifter för ålderspensionssystemet som
ligger utanför statsbudgeten, men inte utgifter för
räntorna på statsskulden.
Statsbudgetens utgifter är uppdelade i 27 utgiftsområden. Diagrammet bredvid visar de största
utgiftsområdena och deras andel av den totala
budgeten. Inom tre områden blev utgifterna mer än
1 miljard kronor högre än beräknat i statsbudgeten,
medan fem områden hamnade mer än 1 miljard lägre
än budgeterat.

STATSBUDGETEN

Lägre än budget (summa och orsak inom parentes):
• Räntor på statsskulden (-12,3 miljarder; ändrade
låneplaner och lägre ränteläge)
• Avgiften till EU (-5,4 miljarder; 2003 års avgift
betalas 2002 och 2004)
• Studiestöd (-1,7 miljarder; färre studerande med
studiemedel)
• Bistånd (-1,2 miljarder; utgifter senarelagda till
2004
• Kommunikationer (-1 miljard; besparing)

Högre än budget:
• Arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning
(+3,9 miljarder; högre arbetslöshet)
• Bidrag till kommuner (+3,9 miljarder;
utjämningsbidrag till kommuner)
• Ersättning vid arbetsoförmåga (+2,1 miljarder;
högre sjukfrånvaro, ﬂer förtidspensioner)

Statsbudgetens faktiska utgifter 2003
Totalt 708 miljarder kronor
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STATENS PERSONAL

4 660 ﬂer anställda i staten
Antalet statligt anställda har blivit färre totalt
sett de senaste åren. Men 2003 skedde en
ökning med 4 660 personer till 220 300.
Jämfört med andra delar av arbetsmarknaden
har staten den jämnaste könsfördelningen och
den i genomsnitt äldsta personalstyrkan.
Av alla anställda i landet är drygt 6 procent statligt
anställda. 48 procent av dem är kvinnor och
52 procent män. Genomsnittsåldern har ökat de
senaste sex åren: 26 procent är äldre än 55 år.
Statens anställda jobbar inom någon av de tio
sektorer som diagrammet nedan visar. Flest statligt
anställda ﬁnns det inom universitet, högskolor och
forskning, 53 600 personer. Det är också den sektor
som ökat mest, med 6 300 anställda på fem år.
Ökningen förklaras av utbyggnaden av universitetsoch högskoleutbildningar. Näst största sektorn är
rättsväsendet, där polis, domstolar, åklagare och

kriminalvård ingår. Här jobbar 38 200 personer.
Tredje största sektorn är arbetsliv, omsorg
och utbildning med nästan 37 000 anställda, vilket är
3 000 ﬂer än för fem år sedan.
Den sektor som har minskat mest är affärsverk och
infrastruktur. Fortfarande arbetar 19 400 personer
där, men för fem år sedan var det drygt 10 000 ﬂer.
Anledningen är att SJ:s personal inte längre är statligt
anställd sedan företaget bolagiserades 2001. Den
andra större minskningen, med 1 600 personer, står
försvaret för.

Läs mer
www.arbetsgivarverket.se

Statens anställda

personer med mer än 40% tjänst
Kvinnor
Män

1999
101 497
123 250

2000
101 256
118 042

2001
101 151
110 919

2002
103 435
112 236

2003
106 186
114 146

SUMMA

224 747

219 298

212 070

215 671

220 332

Statens anställda 2003 per sektor
Totalt 220 332 anställda

Den sektor som har ﬂest anställda är universitet, högskolor och forskning, med
över 50 000 anställda. Det är också den sektor som har ökat mest.
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STATLIGA BOLAG

60 statliga bolag
Svenska staten är Sveriges största företagsägare
med andelar i ett 60-tal bolag. Statens andel av
dessa företags bokförda värde var 192 miljarder
kronor i slutet av 2003. Vinstutdelningen till
staten som aktieägare föreslås bli 12 miljarder
kronor.
De statliga bolagens verksamheter spänner från
gruvindustri till opera och från fastigheter till spel.
Mer än 200 000 personer arbetar i bolagen. Flest
antal anställda bland de statligt helägda företagen
har Posten, Vattenfall, Samhall, Apoteket och SJ.
Räknar man med bolag där staten äger mindre än
100 procent ingår även SAS, Nordea och TeliaSonera
bland företagen med ﬂest anställda.
Sett till företagens bokförda värde 2003 är
Vattenfall, TeliaSonera, Sveaskog, LKAB, Civitas
Holding (Vasakronan) och Akademiska Hus störst.
De svarar tillsammans för 74 procent av de statliga

bolagens bokförda värde. Vinstutdelningen från
dessa bolag till staten föreslås bli 5,4 miljarder kronor
2003. För alla statliga bolag föreslås vinstutdelningen
bli 12 miljarder till staten, varav Svenska Spel står för
4,5 miljarder.
En förändring under 2003 var att staten ökade
sitt ägande från 65 till 100 procent i Svensk Exportkredit. Vattenfall hade ett mycket framgångsrikt år
och redovisade en vinst efter skatt på 9,1 miljarder
kronor.
I tabellen nedan listas de 20 bolag med statligt
ägande som hade störst omsättning 2003. För de
bolag som inte är statligt helägda står statens andel
inom parentes.

Läs mer
www.naring.regeringen.se/fragor/statliga_foretag

Större statliga företag 2003
miljoner kronor

OMSÄTTNING

Vattenfall AB
TeliaSonera AB* (45,3%)
SAS AB* (21,4%)
Nordea AB* (19%)
Apoteket AB
Posten AB
Svenska Spel AB
Systembolaget AB
V&S Vin & Sprit AB
Sveaskog AB
Samhall AB
LKAB
Sveriges Bostadsﬁnansieringsaktiebolag (SBAB)
Green Cargo AB
SJ AB
Svensk Exportkredit AB
Akademiska Hus AB
Civitas Holding AB (Vasakronan AB)
OM HEX AB* (6,9%)
Swedcarrier AB

111
82
57
51
33
24
19
19
9
8
8
7
6
6
5
5
4
2
2
2

935
425
754
570
120
519
796
207
294
420
066
466
825
167
825
027
413
961
686
641

RÖRELSERESULTAT

15 296
14 710
-881
16 571
196
-278
4 642
172
1 717
1 563
-361
923
744
0
174
595
1 604
775
-449
-375

ANTAL
ANSTÄLLDA

35
25
34
30
11
37
1
3
2
2
21
3
3
3

1
2

296
906
544
761
124
905
677
177
388
211
941
433
353
511
524
124
430
364
682
098

*Börsnoterat företag
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I KORTHET

Sveriges avgift till EU
Under 2003 ökade Sveriges EU-avgift med
5 miljarder kronor. Totalt blev den 24,1 miljarder
kronor 2003. Höjningen berodde främst på att
en beräkningsgrund för avgiften höjdes. En del
av EU-avgiften är en särskild procentsats av
bruttonationalinkomsten, som uttrycker värdet av de
samlade inkomsterna i ett land. Denna procentsats
höjdes för Sverige från 0,51 procent 2002 till
0,6 procent 2003. Andra delar som ingår i EUavgiften är bland annat handelstullavgifter, särskilda
jordbrukstullar och en momsbaserad avgift.
EU betalade 11,7 miljarder kronor till Sverige
under 2003, främst i form av jordbruksbidrag,
regionala stöd, arbetsmarknadsstöd och stöd till
landsbygdens miljö och struktur.

Avgifter till och bidrag från EU
miljoner kronor

EU-avgifter
EU-bidrag
Nettoﬂöde till EU
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1999

2000

2001

2002

2003

20 884
9 296
11 588

22 295
9 387
12 908

21 527
9 052
12 475

19 151
11 217
7 934

24 111
11 715
12 396

I KORTHET

Biståndet 17,8 miljarder
Det totala svenska biståndet var cirka 17,8 miljarder
kronor under 2003. I summan ingår alla kostnader
som klassiﬁceras som bistånd enligt riktlinjer hos
OECD. Utgifterna motsvarar 0,73 procent av
bruttonationalinkomsten (BNI). Målet för 2003
var att 0,81 procent av BNI skulle gå till bistånd.
Anledningen till att målet inte uppnåddes var bland
annat att utgifter senarelades. Detta berodde i sin tur
på att vissa utgifter begränsades för att utgiftstaket

i statsbudgeten skulle klaras. En annan förklaring
till att utgifterna blev lägre var att utbetalningar
för ekonomiska reformer och krediter till
utvecklingsländerna blev mindre än väntat. Ett högre
utfall för BNI för 2003 gör också att utfallet blev
lägre än målet.
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I KORTHET

Några viktiga jämförelsetal
Diagrammet innehåller ett antal jämförelsetal som
visar olika inslag i statens ﬁnanser och utvecklingen
de senaste fem åren.

Statsskulden

Myndigheternas verksamhet

Statsskulden ökade något 2003 på grund av att
statsbudgetens utgifter blev större än inkomsterna
och ett lånebehov uppstod.

Kostnaderna för statens egen verksamhet – personal,
lokaler, driftkostnader, m.m. – har ökat med totalt
11 procent de senaste fem åren men sjönk
under 2003.

Statens skatteintäkter
De ökade skatteintäkterna mellan 2000 och 2001
förklaras främst av bolagens inkomstskatter och
hushållens skatt på kapitalvinster när ekonomin och
börsen gick bra.

Resultaträkningens över-/underskott

Lämnade bidrag

Budgetsaldo

Kostnaderna för olika ersättningar vid arbetsoförmåga
har ökat under ﬂera år. Under 2003 ökade även
kostnaderna för ålderspensioner när det nya
pensionssystemet infördes fullt ut.

Statsbudgetens utgifter blev större än inkomsterna
under 2003 främst på grund av att skatteinkomsterna
minskade.

Några jämförelsetal 1999-2003 (miljarder kronor)
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För första gången på fem år visade staten ett
minusresultat 2003. Anledningen är främst att
skatterna har minskat och kostnader för bidrag ökat.

ORDLISTA

Ordlista
arbetsmarknadspolitiska program – används för att höja de arbetslösas kompetens så att de
lättare kan komma tillbaka till arbetsmarknaden

balansräkning – visar i sammandrag den redovisande enhetens (i det här fallet statens)
ekonomiska ställning på bokslutsdagen, uttryckt i tillgångar, skulder och kapital

bokfört värde – det värde som en tillgång eller skuld är upptagen till i balansräkningen

bruttonationalinkomst, BNI – bruttonationalprodukten, BNP, justerat för faktorinkomster
(löner, kapital- och företagarinkomster) till/från utlandet

bruttonationalprodukt, BNP – värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras i ett land under ett år

ﬁnansiell intäkt – intäkt från ﬁnansiell verksamhet som inte har direkt samband
med den egentliga rörelsen

ﬁnansiell kostnad – kostnad avseende ﬁnansiell verksamhet som inte har direkt samband
med den egentliga rörelsen

intäkt – inkomst med hänsyn tagen till den tidsperiod under vilken inkomsten har upparbetats
eller blivit intjänad

kapitalinkomster – exempel på kapitalinkomster är ränteinkomster och utdelning på aktier

konjunkturcykel – den period som det tar för ekonomin att genomgå både en högkonjunktur
och en lågkonjunktur

kostnad – värdet av de resurser som förbrukats under en viss tidsperiod

nettoförmögenhet – skillnaden mellan statens tillgångar och skulder; i näringslivet motsvaras
nettoförmögenheten av ”eget kapital”

reguljärt sysselsatta – sysselsatta exklusive sysselsatta i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program
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ORDLISTA

resultaträkning – visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader

statsbudgeten – en plan för huvuddelen av statens inkomster och utgifter avseende ett budgetår

statsbudgetens saldo, budgetsaldo – skillnaden mellan statsbudgetens inkomster och utgifter. Ett negativt
saldo innebär budgetunderskott och därmed lånebehov medan ett positivt saldo är detsamma som
budgetöverskott och innebär amortering på statsskulden

statsskuld – den skuld som uppkommer när staten lånar för att täcka underskott, dvs. när statens utgifter
överstiger inkomsterna

sysselsättningsgrad – den andel av den arbetsföra befolkningen som är sysselsatta i reguljärt arbete; här ingår
inte sysselsatta i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program
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Denna broschyr är en sammanfattning av regeringens skrivelse Årsredovisning för
staten 2003. Här hittar du kortfattade redovisningar av utfallet i statens finanser
under år 2003 och i en intervju ger finansminister Bosse Ringholm sin syn på
utvecklingen.
I broschyren finns också uppföljningar av några av regeringens verksamhetsmål,
bland annat målet om minskad ohälsa och målet om full sysselsättning.
Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från Finansdepartementets
informationsavdelning, telefon 08-405 40 40 eller e-post: info@finance.ministry.se.
Skrivelsen Årsredovisningen för staten 2003 (skr. 2003/04:101) kan beställas från
Riksdagens tryckeriexpedition, telefon 08-786 58 10.
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www.finans.regeringen.se

