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Den offentliga sektorn i 
nationalräkenskaperna

Till den statliga sektorn räknas departementen och 
till dem hörande myndigheter och inrättningar. De stat-
liga affärsverken, d.v.s. Luftfartsverket, Sjöfartsverket, 
Statens järnvägar och Affärsverket svenska kraftnät, 
ingår dock inte bland myndigheterna i nationalräken-
skaperna utan räknas till företagssektorn. Detsamma 
gäller de statliga bolagen, t.ex. Vattenfall AB och Svenska 
Spel AB. Den allmänna sjukförsäkringen (inkl. föräld-
raförsäkringen) och arbetslöshetsförsäkringen har i och 
med omläggningen av NR flyttats över till den statliga 
sektorn. Tidigare låg dessa försäkringar i socialförsäk-
ringssektorn.

Till socialförsäkringssektorn i NR räknas AP-fon-
derna och Premiepensionsmyndigheten.

Den kommunala sektorn omfattar i denna indelning 
primärkommuner, landsting och (t.o.m. år 1999) kyrko-
kommuner.

Viktiga summeringar
Nationalräkenskaperna innehåller ett antal viktiga sum-
meringar t.ex. av hushållens konsumtionsutgifter och 
investeringar. Dessa totalers utveckling används i den 
samhällsekonomiska analysen som underlag för ekono-
misk-politiska beslut. Den kanske mest kända summe-
ringen är bruttonationalprodukten (BNP) som är ett 
mått på den totala produktionen av varor och tjänster 
i landet och som kan fördelas på slutlig användning i 
form av konsumtion, investering och export. Sveriges 
BNP (till marknadspris) uppgick år 1999 preliminärt 
till 1 972 miljarder kronor. Detta värde svarar mot 
inkomster för de anställda (löner), för företagare och 
kapitalägare (vinster) och för den offentliga sektorn 
(indirekta skatter minus subventioner).

Svarta inkomster i nationalräkenskaperna
Nationalräkenskaperna (NR) skall avspegla all eko-
nomisk verksamhet. Det betyder att även s.k. svarta 
inkomster skall inkluderas. Kalkylerna av de svarta 
inkomsternas totala omfattning baseras i huvudsak på 

2.1 Inledning
I detta kapitel beskrivs översiktligt den offentliga sek-
torns inkomster och utgifter med hjälp av national-
räkenskapernas uppgifter. Den totala inkomsten av 
skatter och avgifter sätts också i relation till bruttona-
tionalprodukten och utvecklingen av denna s.k. skatte-
kvot beskrivs. Dessutom visas en mer detaljerad redo-
visning av vissa skatter. Kapitlet avslutas med en 
sammanställning över den offentliga sektorns utgifter 
uppdelade på ändamål (verksamhetsområden).

2.1.1 Kort om nationalräkenskaperna
Nationalräkenskaperna (NR) är en statistisk samman-
ställning i kontoform över hela den svenska ekonomin 
med uppdelning på olika sektorer och olika slag av 
inkomster och utgifter. NR följer när det gäller begrepp, 
definitioner och klassificeringar det Europeiska natio-
nalräkenskapssystemet (ENS 1995). Omläggningen till 
ENS 1995 slutfördes i maj 1999 och omfattar data 
fr.o.m. 1993. Statistiska centralbyrån (SCB) har an-
svaret för beräkningar och publicering av de svenska 
nationalräkenskaperna.

Indelning i sektorer
Indelningen i sektorer görs så att enheterna med lik-
artade ekonomiska förutsättningar förs samman. Före-
tagssektorn svarar för produktion av marknadsförda 
varor samt icke-finansiella och finansiella tjänster. Den 
offentliga sektorn producerar icke marknadsförda tjäns-
ter för individuell och kollektiv konsumtion samt om-
fördelar inkomster. Hushållssektorn slutligen omfattar 
alla fysiska personer såväl enskilda som grupper av in-
divider (ideella organisationer och stiftelser). De är dels 
konsumenter, dels i förekommande fall egna företagare 
som producerar varor och tjänster.

I NR delas den offentliga sektorn upp i tre delsektorer:
 – Den statliga sektorn
 – Socialförsäkringssektorn
 – Den kommunala sektorn
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inbyggda avstämningsmöjligheter inom ramen för NR-
systemet. Dessa bygger på identiteten mellan inkomster 
och utgifter. Den omfattande ekonomiska statistiken, 
som ligger till grund för NR, visar för ekonomin som 
helhet genomgående högre värden för utgifter än för 
inkomster. Orsaken kan t.ex. vara att inköp i detalj-
handeln sker med pengar som inte deklarerats som 
inkomst. Inköpet kommer med som utgift i statistiken 
efter rapport från detaljhandeln medan inkomsten inte 
registreras. I NR-kalkylerna förekommer även vissa till-
lägg för ej rapporterade utgifter. De branscher som 
berörs är byggnadsindustri, restauranger och åkerier. 
Den skillnad som uppkommer mellan inkomster och 
utgifter tolkas som icke deklarerade inkomster (av tjänst 
eller näringsverksamhet) i hushållen. Värdet har under 
senare år legat på närmare 80 mdkr vilket motsvarar 
4-4,5 procent av BNP.      

2.2 Offentliga sektorns 
 inkomster och utgifter
I 2.1 Tabell redovisas den offentliga sektorns inkom-
ster, utgifter och finansiella sparande för perioden 
1993-1999. För att visa den konsoliderade offentliga 
sektorns transaktioner med samhällsekonomin i övrigt, 
har överföringar mellan olika delar av sektorn tagits 
bort, t.ex. statsbidrag till kommuner. 
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2.2.1 Skatterna ökar sin andel av offentliga 
 sektorns inkomster
Den offentliga sektorns inkomster har i tabellen delats 
upp i skatter, socialförsäkringsavgifter, ränteinkomster 
och övriga inkomster. Skatterna, i sin tur, är uppdelade 
på löpande inkomst- och förmögenhetsskatter, skatter 
på produktion och import och kapitalskatter. Dessa 
skatter presenteras mer utförligt i avsnitt 2.3.1. Social-
försäkringsavgifterna består av arbetsgivaravgifter, egen-
företagaravgifter och allmänna egenavgifter. Ränte-
inkomsterna avser främst AP-fondernas avkastning. 
Övriga inkomster består bl.a. av överskott från affärs-
verksamhet och aktieutdelningar.

Med utgångspunkt i de i tabellen redovisade värdena 
kan de olika inkomstposternas andelar av den offent-
liga sektorns inkomster beräknas. Under den redovisade 
perioden har skatternas andel ökat från 60 till drygt 
65 procent. Det är framförallt företagens inkomstskatter 
som ökat sin andel. Socialförsäkringsavgifterna andel av 
totala inkomster har legat mellan 22 och 25 procent. 
Av socialförsäkringsavgifterna ökar de allmänna egen-
avgifterna sin andel medan arbetsgivaravgifterna mins-
kar sin. Summan av ränteinkomsterna och de övriga 
inkomsterna har minskat sin andel från 17 till 12 pro-
cent.

2.2.2 Offentliga sektorns utgifter till 
 hälften transfereringar
Den offentliga sektorns utgifter kan delas upp i trans-
fereringar, konsumtionsutgifter och investeringar. Trans-
fereringar är utgifter som innebär en överföring av medel 
från den offentliga sektorn till andra sektorer av eko-
nomin, t.ex. utbetalningar av pensioner och barnbidrag 
till hushållen och utbetalningar av räntesubventioner 
till företagen. Transfereringsutgifterna till internationell 
verksamhet avser u-landsbistånd men även utgifter 
till bl.a. FN och från år 1995 också den avgift, baserad 
på bruttonationalinkomsten, som Sverige betalar till 
EU. Ränteutgifterna består till största delen av stats-
skuldsräntor.

Med konsumtionsutgifter menas bl.a. utgifter för 
löner till anställda inom den offentliga sektorn samt 
utgifter för inköp av varor och tjänster. Även varor och 
tjänster, med socialt ändamål, som den offentliga sek-
torn köper från företagssektorn och som ges direkt till 
hushållen, t.ex. privat läkarvård och läkemedel, ingår i 
de offentliga konsumtionsutgifterna.

Investeringar slutligen avser utgifter för anskaffning 
av varaktiga tillgångar som byggnader, anläggningar, 
maskiner och fordon. Även egenutvecklad datorpro-
gramvara ingår.

På motsvarande sätt som för inkomsterna kan 
utgiftsandelar beräknas. De totala transfereringsutgifter-
nas andel av den offentliga sektorns utgifter har varierat 
mellan 50 och 57 procent under den redovisade peri-
oden. För konsumtions- och investeringsutgifterna har 
motsvarande andelar varierat mellan 41 och 46 procent 
respektive 2 och 5 procent.

Transfereringsutgifternas andel var högst för år 1993 
vilket främst berodde på de stora belopp som då betala-
des ut som bankstöd i form av kapitaltransfereringar.

2.2.3 Offentliga sektorns finansiella sparande 
 numera positivt 
Den offentliga sektorns finansiella sparande är lika med 
skillnaden mellan sektorns totala inkomster och totala 
utgifter. Av 2.1 Tabell framgår att denna skillnad var 
negativ för åren 1993-1997 men att den vände och blev 
positiv fr.o.m. år 1998. Det är staten som främst bidra-
git till denna utveckling, inte minst genom ökade ränte-
utgifter till följd av den stora statliga upplåningen. Från 
och med år 1997 har en avbetalning av statsskulden 
kunnat ske samtidigt som kronan stärkts och räntenivå-
erna sjunkit vilket har medfört minskade ränteutgifter 
som bidragit till ett förbättrat finansiellt sparande.

Socialförsäkringssektorn, som försämrade sitt finan-
siella sparande åren 1993-1997 vände den utvecklingen 
1998 då AP-fondernas fastigheter såldes ut. År 1999 
byttes de positiva siffrorna mot ett negativt finansiellt 
sparande vilket berodde på stora kapitalöverföringar till 
staten i samband med den nya pensionsreformen.

Vidare framgår också, av 2.1 Tabell, den offentliga 
sektorns finansiella sparande ställt i relation till BNP. 
Detta relationstal har under senare tid fått ökad upp-
märksamhet främst till följd av att ett av de s.k. kon-
vergenskrav som ställs för deltagande i EU:s monetära 
union är att den konsoliderade offentliga sektorns under-
skott inte får överstiga tre procent av BNP.

Vid de redovisningar av konvergenskriterierna som 
skedde före år 1999 hade EU preciserat definitioner och 
beräkningsmodeller för BNP och för det finansiella spa-
randet som inte helt överensstämde med de uppgifter 
som normalt användes i Sverige. Fr.o.m. år 1999 stäm-
mer definitionerna överens.

2.3 Totala skatter och skatte- 
 och avgiftskvoten
2.3.1 Skatter i nationalräkenskapssystemet
I NR:s skatter ingår löpande inkomst- och förmögen-
hetsskatter, skatter på produktion och import och kapi-
talskatter. Skatter på produktion och import uttaxeras 
både av EU och av den offentliga sektorn medan de 
andra typerna av skatter endast uttaxeras av den offent-
liga sektorn. I NR bokförs skatter vid den tidpunkt 
då skattskyldigheten inträffar. Endast skatter som är 
styrkta av taxering, deklaration eller liknande tas med. 
Skatter som är styrkta av taxering men som aldrig be-
talas, t.ex. på grund av konkurs, ska inte ingå.

NR gör ingen beräkning av uteblivna skatter som 
inte är styrkta av skattetaxering

Statsbudgetens (SB) skatteinkomster skiljer sig från 
NR:s när det gäller bokföringstidpunkt och innehåll. 
I SB är inkomsterna ofta kassamässiga medan de i NR 
är mer intäktsmässiga. Det innebär att en skatteinkomst 
kan hamna på olika år i SB och NR.

Till skillnad mot i NR ingår i SB:s skatter socialför-
säkringsavgifter och skattekontots betalningsdifferenser. 
Betalningsdifferenserna, som är skillnaden mellan under 
året deklarerade och faktiskt inbetalda skatter, tas inte 
med i NR eftersom NR bokför de deklarerade beloppen 
korrigerade för de skatter som aldrig kommer in.
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Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter
De löpande inkomst- och förmögenhetsskatterna består 
dels av inkomstskatter och dels av övriga löpande skat-
ter. Inkomstskatterna omfattar bl.a. skatter på hus-
hållsinkomster (t.ex. inkomster från anställning eller 
företagande), inkomster eller vinster i bolag, realisations-
vinster och skatter på lotteri- eller spelvinster. Övriga 
löpande skatter omfattar bl.a. förmögenhetsskatter och 
hushållens motorfordonsskatt.

Skatter på produktion och import
Skatter på produktion och import är i första hand skat-
ter som utgår på förbrukning av vissa varor och tjäns-
ter, t.ex. mervärdesskatt och energiskatt (i NR-systemet 
betecknade produktskatter). Som övriga produktions-
skatter räknas i NR i princip även sådana lagstadgade 
socialavgifter som inte har en direkt förmånssida, d.v.s. 

för närvarande den allmänna löneavgiften, arbetar-
skyddsavgiften, den särskilda löneskatten och del av 
tilläggspensionsavgiften. Även fastighetsskatten ingår 
enligt NR:s definitioner i övriga produktionsskatter.

Kapitalskatter
Kapitalskatterna omfattar arvs- och gåvoskatter och 
andra oregelbundet uttaxerade skatter och avgifter på 
kapital.

EU:s skatter
I och med att Sverige år 1995 blev medlemmar i EU så 
är bl.a. alla importtullar samt en del av mervärdesskat-
terna en del av EU:s skatteinkomster; tidigare var dessa 
en del av svenska statens inkomster.

I 2.2 Tabell redovisas löpande inkomst- och förmö-
genhetsskatter och skatter på produktion och import 
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fördelade på skatteslag för åren 1993-1999. Av tabellen 
framgår att inkomsterna från de löpande inkomst- och 
förmögenhetsskatterna har ökat åren 1993-1999 från 
knappt 300 mdkr till drygt 440 mdkr. Hushållen svarar 
för den klart största andelen, men bolagen har ökat sin 
andel av de löpande inkomst- och förmögenhetsskat-
terna från 11 procent år 1993 till 14 procent 1999.

Inkomsterna från skatter på produktion och import 
har ökat åren 1993-1999 från 226 mdkr till 348 mdkr. 
Det är de övriga produktionsskatterna, och då framför-
allt fastighetsskatten och löneskatterna som har bidragit 
till ökningen. Av löneskatterna så är det den allmänna 
löneavgiften, vilken återinfördes i och med EU-inträdet, 
som är den skatteinkomst som ökat mest, från 10 mdkr 
år 1995 till 68 mdkr år 1999. Det procentuella uttaget 
för den allmänna löneavgiften var 1,5 procent år 1995 
och 8,04 procent år 1999. Löneskatterna totalt är mer 
än nio gånger större år 1999 än 1993.

2.3.2 Skattekvoten har ökat
I den ekonomiska debatten används ofta uppgifter om 
såväl olika slag av skatte- eller avgiftsbelopp ställda i 
relation till BNP som den totala summan av skatter 
och avgifter ställd i relation till BNP. I det senare fallet 
brukar begreppet (total) skattekvot användas. Föränd-
ringar i denna kvot beror givetvis på förändringar både 
av skatte- och avgiftsuttagen och av BNP. Även andra 
förändringar kan påverka kvoten, t.ex. förändringar av 
betalningsrutiner. Den är däremot opåverkad av om 
exempelvis en lagstadgad socialavgift tas ut som en 
arbetsgivaravgift eller som en allmän egenavgift.

Det framgår av 2.3 Tabell, som visar den totala skatte-
kvoten för perioden 1993-1999, att den under perioden 
stigit från ca 48 till 54 procent. De sociala avgifternas 
andel har i stort sett varit oförändrad medan de olika 
skatternas andel ökat under perioden. 

2.4 Offentliga sektorns utgifter 
 per ändamål
2.4.1 Stor del av de offentliga utgifterna till 
 social trygghet 
I 2.4 Tabell redovisas de totala offentliga utgifterna, 
d.v.s. summan av transfereringar, konsumtion och inves-
teringar, fördelade på ändamål och sektor för år 1997. 
Totalen är konsoliderad (överföringar mellan olika delar 
av offentliga sektorn har tagits bort) och är därför inte 
lika med summan av delsektorerna.

Av tabellen framgår att nästan hälften av statens, 
socialförsäkringssektorns och primärkommunernas ut-
gifter, ca 45 procent, används till social trygghet. I social 
trygghet ingår såväl ekonomisk trygghet, d.v.s. eko-
nomiskt stöd avsett som gottgörelse vid minskad eller 
förlorad arbetsinkomst eller vid otillräcklig försörjnings-
förmåga, som social omsorg avseende främst omsorgs-
verksamhet till individer eller grupper av individer med 
särskilda behov, t.ex. barn, åldringar eller funktions-
hindrade.

Statens och socialförsäkringens utgifter för social 
trygghet avser huvudsakligen den ekonomiska trygg-
heten i form av t.ex. arbetslöshetsersättningar, barn-
bidrag, föräldrapenning, sjukpenning och pensioner.

Kommunernas utgifter för social trygghet avser 
främst social omsorg som barnomsorg, vård och omsorg 
om äldre och funktionshindrade samt individ och famil-
jeomsorg. I primärkommunernas utgifter ingår också 
socialbidraget.

En stor utgift för den offentliga sektorn, 11 procent 
av totalen, och framför allt för staten, 25 procent av 
dess total, är räntor på statsskulden och generella bidrag 
till kommuner och landsting som i tabellen ligger under 
ändamål 14, Ofördelade utgifter.

Den offentliga sektorns utgifter för hälso- och sjuk-
vård utgör också knappt 11 procent av de totala utgif-
terna. Landstingens utgifter ligger till största delen inom 
hälso- och sjukvård. (75 % av dess total).

Utgifter för utbildning och universitetsforskning 
utgör 10 procent av den offentliga sektorns utgifter. För 
primärkommuner utgör utbildningen den näst största 
utgiften (23 % av dess total).
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2.4.2 Minskande utgifter för Bostäder och
 samhällsplanering
I 2.5 Tabell visas totala offentliga utgifter samt delen 
direktkonsumtion åren 1993-1997 fördelade efter än-
damål. Direktkonsumtion benämns i NR de varor 
och tjänster, med socialt ändamål, som den offentliga 
sektorn köper från företagen och ger direkt till hushål-
len, t.ex. privat läkarvård, läkemedel, färdtjänst, privat 
daghemsverksamhet och friskolor.

Med utgångspunkt i de i tabellen redovisade värdena 
kan de olika ändamålens andelar av de totala utgifterna 
beräknas. Fördelningen mellan ändamålen har varit rela-
tivt stabil över redovisningsperioden, ca 42 procent har 
använts till social trygghet och ca 10 procent till både 
hälso- och sjukvård och utbildning och universitetsforsk-

ning. Även de ofördelade offentliga utgifterna, där rän-
torna på statsskulden utgör den största delen, har en 
andel på ca 10 procent av de totala utgifterna.

Av tabellen framgår att utgifterna för de ändamål 
som har med näringslivet att göra (ändamålen 09-13) 
har minskat över perioden. Deras andel av de totala 
utgifterna år 1993 var (med undantag för bankstödet) 
8 procent, år 1997 var motsvarande siffra 6 procent. 
Utgifterna för ändamål Bostäder och samhällsplanering, 
har minskat kraftigt som följd av lägre räntesubventio-
ner till bostadsbyggandet. Ändamål Allmänna offentliga 
tjänster har ökat över redovisningsperioden, från 7 till 
drygt 9 procent.
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