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Fortsatt förbättring av finanserna

E-post
registrator@finance.ministry.se
Postadress
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Detta är andra året som Finansdepartementet gör en kortversion av Årsredovisningen för staten. Syftet med skriften är att öka förståelsen för hur
den statliga ekonomin fungerar.
År 2001 innebar att statens finanser förbättrades ytterligare – trots att
tillväxten 2001 blev lägre än 2000. Såväl statsbudgeten som statens resultaträkning visade på överskott 2001.
De budgetpolitiska målen uppnåddes för 2001. Utgifterna låg under det
utgiftstak som riksdagen har fastställt och överskottet i de offentliga finanserna uppgick till 4,8 procent av bruttonationalprodukten – dvs. summan
av alla varor och tjänster som produceras i Sverige.
Det goda ekonomiska utfallet innebar att vi kunde fortsätta att betala av
på statsskulden. Den är nu nere på samma nivå som i början av 1990-talet.
Med en lägre statsskuld och en ekonomi i balans är vi bättre rustade för
framtiden.
Diagrammet nedan visar statsskulden och dess andel av BNP från 1980
till 2001. Mer siffror och detaljer kan du läsa på kommande sidor. Vill du
veta mer så finns hela årsredovisningen på Finansdepartementets webbplats
www.finans.regeringen.se.
Om du har synpunkter på broschyren eller den ekonomiska politiken
i allmänhet får du gärna höra av dig.
Vänliga hälsningar

Bosse Ringholm
Finansminister

Statsskulden och dess andel av BNP 1980–2001
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■ Statsskuld

Andel av BNP

Statsskuldens andel av BNP är nere i 53% – den lägsta siffran
sedan 1991.
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Statsbudgeten

39 miljarder i budgetöverskott
Statsbudgetens utfall blev ett överskott på 39 miljarder,
vilket var något lägre än i den ursprungliga budgeten.
Statens utgiftstak klarades.

Ett av de budgetpolitiska målen för 2001 var att utgifterna inte ska överstiga det uppsatta utgiftstaket på 791
miljarder kronor. Statsbudgetens utgifter under utgiftstaket blev 786 miljarder kronor – 4,7 miljarder lägre än
taket.
Skälen till det goda resultatet är bl.a. den nya budgetprocessen med utgiftstak och utgiftsramar som förhindrar
att tillfälligt högre skatteinkomster på t.ex. företagsvinster används till permanent högre utgifter.
Inkomsterna i statsbudgeten utgörs till cirka 90 procent av skatter. Övriga inkomster är bidrag från EU,
avgiftsintäkter, aktieutdelningar och räntor. År 2001 blev
inkomsterna 755 miljarder kronor, vilket är 38 miljarder
mer än ursprungligen budgeterat. Inkomstskatten från
privatpersoner blev nästan 26 miljarder högre än budgeterat.
Utgifterna i statsbudgeten är uppdelade i 27 utgiftsområden. I statsbudgeten beräknades utgifterna för
utgiftsområdena till 714 miljarder. Utfallet blev 722 miljarder kronor, dvs. 8 miljarder mer än budgeterat. Denna
siffra för utgifterna skiljer sig från det ovannämnda
utgiftstaket. Det beror på att utgiftstaket inkluderar
utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, men inte utgifterna för statsskuldsräntor.

Statsbudgetens utgifter – utfall 2001
Totalt 722 miljarder kronor.

Statsbudgetens utgifter för olika områden återfinns i
diagrammet nedan.
Fem områden hade utgifter 2001 som var mer än
1 miljard högre än budget:
• Internationellt bistånd (+2,0 miljarder över budget)
• Sjukförsäkring, förtidspensioner m.m. (+5,4 miljarder)
• Jord- och skogsbruk, m.m. (+3,0 miljarder)
• Bidrag till kommuner (+1,3 miljarder)
• Räntor på statsskulden (+10,3 miljarder)
Fem områden hade utgifter 2001 som var mer än
1 miljard lägre än budget:
• Försvar (-1,6 miljarder under budget)
• Arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning
(-4,4 miljarder)
• Studiestöd (-2,5 miljarder)
• Utbildning och universitetsforskning (-1,6 miljarder)
• Samhällsplanering, byggande m.m. (-1,2 miljarder)
Skillnaden mellan inkomster och utgifter i statsbudgeten
– budgetsaldot – blev ett överskott på 38,7 miljarder
kronor, som kan användas till att betala av på statsskulden. Budgetsaldot blev 1,8 miljarder lägre än i den
ursprungliga budgeten. Att budgetsaldot inte blev högre
beror bland annat på att utlåningen till statliga bolag
blev högre än beräknat.

■ Sjukförsäkring,

■ Övrigt (EU-avgift, studiestöd,

förtidspension m.m. 15%

bistånd m.m. 19%

■ Bidrag till kommuner 14%

■ Rättsväsende 3%

■ Statsskuldsräntor 11%

■ Kommunikationer 3%

■ Arbetslöshetsersättning m.m. 8%

■ Hälso- och sjukvård,
social omsorg 4%

■ Barnbidrag,

■ Utbildning och

föräldraförsäkring m.m. 7%

universitetsforskning 5%

■ Ålderspensioner,
bostadstillägg m.m. 5%

■ Försvar 6%
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Resultaträkningen

Överskott på 57 miljarder
Statens resultaträkning för 2001 visar ett överskott på 57
miljarder kronor, jämfört med 25 miljarder 2000. Det
förbättrade resultatet beror främst på att skatteintäkterna
ökade och att Riksbanken gjorde en extra utdelning på
20 miljarder kronor till staten.

Resultaträkningen visar intäkter och kostnader för
perioden. Både resultaträkningen och balansräkningen är
konsoliderade, dvs. alla mellanhavanden inom staten är
eliminerade. Detta gäller exempelvis köp och försäljningar mellan myndigheter samt myndigheternas arbetsgivaravgifter för egen personal.
Intäkterna utgörs i första hand av skatter, och till
mindre del av avgifter och vissa bidrag från bl.a. EU.
Intäkter av skatter m.m. uppgick 2001 till 868 miljarder
kronor, en ökning med 75 miljarder.
Kostnaderna består huvudsakligen av transfereringar,
dvs. de stora bidrags- och försäkringssystemen (t.ex. sjukförsäkring, pensioner och barnbidrag), samt kostnader för
myndigheternas verksamhet. Transfereringarna (inklusive
avsättning till/upplösning av fonder) uppgick 2001 till
638 miljarder kronor, en ökning med 18 miljarder. Skatter
och transfereringar beskrivs närmare på nästa uppslag.

Kostnader för myndigheternas verksamhet uppgick till
156 miljarder, en minskning med 7 miljarder kronor.
Personalkostnaderna minskade med 5 miljarder, främst
beroende på bolagiseringen av Statens Järnvägar.
Driftskostnaderna minskade med 1,7 miljarder. Bland
annat minskade Exportkreditnämndens garantiavsättningar. I motsatt riktning pekade Vägverkets kostnader
för reparationer och underhåll, som steg med 2 miljarder
kronor 2001.
Resultatet från andelar i dotter- och intresseföretag
har ökat med 3,6 miljarder. Det beror främst på att
resultatet från Telia ökade med 3,5 miljarder kronor
och inkluderar 4,2 miljarder i vinst från börsnoteringen
av katalogföretaget Eniro (se också avsnittet om de
statliga företagen på sida 11).
Finansiella intäkter och kostnader, netto utgörs
huvudsakligen av kostnaderna för att förvalta statsskulden, samt övriga finansiella intäkter och kostnader.
Det finansiella nettot försämrades med nära 30 miljarder
kronor, från -57 miljarder kronor till -87 miljarder. Det
beror på att resultaträkningen för 2000 innehöll en reavinst från försäljningen av aktier i Telia på 53,5 miljarder
kronor. Kostnaderna för att förvalta statsskulden minskade
med 22 miljarder kronor.
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Statens resultaträkning
(miljoner kronor)

2001

2000

867 662

792 310

58 425

64 259

926 087

856 569

-634 001

-614 805

-4 293

-5 349

-638 294

-620 154

avskrivningar och nedskrivningar

-155 550

-162 240

Summa kostnader

-793 844

-782 394

132 243

74 175

11 869

8 222

Finansiella intäkter och kostnader, netto

-87 405

-57 186

ÅRETS ÖVERSKOTT

56 707

25 211

INTÄKTER
Skatter m.m.
Intäkter av avgifter, ersättningar och bidrag
Summa intäkter
KOSTNADER
Transfereringar
Lämnade bidrag m.m.
Avsättningar till-/upplösning av fonder
Summa transfereringar
Myndigheternas verksamhet
Kostnader för personal, lokaler, driftskostnader,

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

Två sätt att redovisa

Vad är staten?

Resultat- och balansräkningarna upprättas enligt bokförings-

I resultat- och balansräkningarna definieras staten vidare än i

mässiga principer, och liknar en traditionell årsredovisning.

statsbudgeten: Alla myndigheter och affärsverk under riksdag

De upptar främst intäkter och kostnader, samt tillgångar och

och regering ingår, likaså de fonder som redovisas av myndig-

skulder. Utgifterna för en investering fördelas över hela inves-

heter. Vidare ingår försäkringskassorna, Allmänna arvsfonden

teringens livslängd – ofta flera år. Jämförelser görs dels mellan

och Riksbankens grundfond. Däremot ingår inte Riksbanken

resultatet för varje år, dels mellan balansräkningens värde vid

i övrigt. Inte heller de erkända arbetslöshetskassorna, eller

slutet av varje år.

AP fonderna och Premiepensionsmyndigheten.

Statsbudgeten är en finansiell plan för det kommande årets
utgifter och inkomster som fastställs av riksdagen. Den upprättas till största delen enligt s.k. kassamässiga principer:
Utgifter och inkomster fördelas inte på flera år, utan redovisas
vid betalningstillfället. Jämförelser görs bl.a. mellan årets budget och årets utfall. Definitioner och begrepp skiljer sig delvis
från de som används för resultat- och balansräkningen.
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Statens skatter 75 miljarder mer
Statens skatteintäkter ökade med 75 miljarder kronor
2001 enligt resultaträkningen. Totalt uppgick de statliga
skatteintäkterna till 868 miljarder. Dessutom betalades
373 miljarder i skatter till kommuner och landsting.

De totala skatteintäkterna från privatpersoner uppgick till
505 miljarder 2001, varav 132 miljarder kronor tillföll staten
(och redovisades i statens resultaträkning). Resterande
belopp tillföll kommuner och landsting (kommunalskatt).
Privatpersoners skatter inkluderar bland annat inkomstskatt, allmänna egenavgifter, fastighetsskatt, förmögenhetskatt och intäkter från realisationsvinster.
Intäkterna från arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt
ökade med 15 miljarder kronor till 281 miljarder kronor,
främst beroende på att lönesumman ökade. Detta belopp
inkluderar inte de arbetsgivaravgifter som betalades ut av
statliga arbetsgivare.

Skatteintäkter (miljarder kronor)
1000

800

600

■ Övrigt (energiskatter,
Riksbanken m.m.)

400

■ Skatter från företag
och organisationer

■ Mervärdesskatt

200

■ Arbetsgivaravgifter
■ Statliga skatter från
0

privatpersoner
2000

2001

De statliga skatteintäkterna ökade med 75 miljarder 2001 till
868 miljarder. Skatter från företag och organisationer ökade mest.

Mervärdesskatten ökade med 1,7 miljarder till 179 miljarder kronor.
Skatter från företag och organisationer ökade kraftigt
2001 (25 miljarder kronor) och uppgick till 120 miljarder
kronor. Ökningen förklaras dels av högre vinster i företagen 2000, dels av att försäkringsbolaget Alecta (f.d.
SPP) gav stora återbäringar.
Posten Övrigt i diagrammet nedan inkluderar bl.a.
energiskatter, som steg med 3 miljarder 2001 till 52 miljarder, främst på grund av den ökade koldioxidskatten på
bensin och olja. Posten inkluderar också utjämningsbidrag
mellan kommuner (ca 20,9 miljarder), periodiseringar
(4,5 miljarder), samt det överskott som Riksbanken
inlämnar till staten varje år. År 2001 gjordes en extra utdelning av Riksbanken till staten på 20 miljarder, vilket
förklarar ökningen av denna post.
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Transfereringar ökade med 19 miljarder
Transfereringar utgörs av bidrag och ersättningar som
myndigheterna förmedlar till olika mottagare. Totalt sett
ökade transfereringarna med 19 miljarder till 634 miljarder
kronor år 2001.

I kostnadsposten socialförsäkring ingår bl.a. ålderspensioner, stöd till barnfamiljer, sjukpenning, förtidspensioner, och visst handikappstöd. Kostnaderna för
socialförsäkring ökade 2001 med 17 miljarder, bl.a. på
grund av ökade utgifter för sjukförsäkringen.
Pensionskostnaderna ökade med 5 miljarder 2001,
vilket berodde på en ökning av antalet pensionärer med
rätt till ATP, samt stigande pensionspoäng. Kostnaderna
för sjukförsäkringen fortsatte också att öka (med 6 miljarder 2001). Det beror på att antalet långtidssjukskrivna
ökat och att den genomsnittliga ersättningen per dag
har ökat. Stödet till barnfamiljer ökade med 2 miljarder
på grund av höjningen av barnbidraget från 850 till 950
kronor per månad. Under hela femårsperioden 1997–2001
ökade socialförsäkring med 58 miljarder (+20 procent).

Transfereringar – lämnade bidrag
(miljarder kronor)
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Transfereringarna ökade 1997–2001 från 550 till 634 miljarder kronor.
Kostnadsposten Socialförsäkring ökade medan Arbetsmarknad minskade.

Inom området arbetsmarknad fortsatte kostnaderna att
minska – med 6 miljarder 2001. Det beror på lägre
kostnader för arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder till följd av att arbetslösheten fortsatte
att sjunka: från 4,7 till 4,0 procent 2001. Sedan 1997
har kostnaderna inom arbetsmarknadsområdet minskat
från 76 miljarder till 52 miljarder kronor.
Kostnaderna för bistånd och invandring ökade 2001
med 1,5 miljard till 18,7 miljarder. Bidragen till invandring
har ökat med 450 miljoner kronor som en följd av fler
asylsökande och flyktingar.
Övriga transfereringar avser bland annat bidrag till
kommuner och landsting på totalt 78 miljarder, om man
undantar utjämningsbidragen på ca 21 miljarder (som
ursprungligen är en intäkt från de kommuner som bidrar
med en utjämningsavgift). Totalt har övriga transfereringar ökat med ca 6,6 miljarder 2001. Jämfört med
1997 är ökningen 46 miljarder.

•••
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Balansräkningen

Statsskulden minskade med 123,5 miljarder
Balansräkningen visar värdet av statens tillgångar, skulder
och eget kapital.
Många tillgångar redovisas dock inte i balansräkningen
därför att det är svårt att värdera dem, t.ex. museisamlingar.
Dessutom är nationalparker, särskilt de gamla, ofta värderade till ett lågt belopp.

Materiella tillgångar har ökat med drygt 12 miljarder till
299 miljarder kronor. Försvarets militära beredskapstillgångar ökade med 8 miljarder, främst till följd av nyanskaffningar. Värdet på Vägverkets och Luftfartsverkets
pågående nyanläggningar ökade med ungefär 4 miljarder på
grund av flera större väginvesteringar och upprustningen
av Arlanda flygplats.
De finansiella tillgångarna ökade med 47 miljarder,
bl.a. beroende på överföringar från AP-fonderna i samband
med införandet av det nya pensionssystemet. Dessutom
ökade värdet av statens andelar i dotter- och intresseföretag med 22 miljarder.
Utlåning utgörs främst av de studielån som Centrala
Studiestödsnämnden administrerar. Dessutom har Riksgäldskontoret en omfattande utlåning, som ökade med
19 miljarder kronor förra året främst genom lån till det
statliga bolaget Sveaskog AB i samband med köpet av
AssiDomän.
Kortfristiga placeringar utgörs främst av statens aktieinnehav i Nordea och Riksgäldskontorets kortfristiga placeringar, som sjönk med drygt 10 miljarder kronor.
Nettoförmögenhet är en restpost, som visar skillnaden
mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde. Den
motsvaras av posten Eget kapital i en traditionell årsredovisning. Nettoförmögenheten är negativ eftersom
skulderna, där statsskulden ingår, är större än tillgångarna.
Fonder utgörs främst av medel från kärnkraftsföretagen för att täcka kostnaderna för slutförvaret av använt

kärnbränsle. Dessutom ingår bl.a. medel som ska skydda
spararnas pengar om finansinstitut försätts i konkurs.
Fonderna ökade med 4 miljarder kronor, bl.a. genom
avsättningar för individuellt kompetenssparande.
Statsskulden minskade för tredje året i rad. Minskningen under 2001 var 123,5 miljarder kronor. Totalt uppgick statsskulden till 1 154 miljarder i slutet av 2001.
Huvudorsakerna till minskningen var dels överskottet i
statsbudgeten på 39 miljarder (se sida 3), dels att
Riksbanken och AP-fonderna förde över statsobligationer
till staten.
Garantiförbindelser är statliga åtaganden i form av
garantier för investeringar i t.ex. infrastruktur, exportaffärer och bostadsbyggande. Om garantierna skulle
behöva utnyttjas ökar statsskulden. De största posterna är
insättningsgarantin (389 miljarder kronor), som ska skydda
insättarnas pengar om ett finansinstitut går i konkurs, samt
exportgarantierna (101 miljarder). Under 2001 ökade
garantiförbindelserna med 39 miljarder främst på grund
av fler exportgarantier och tillkomsten av flygförsäkringsgarantierna efter terrorattacken i USA den 11 september
2001.
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Statens balansräkning
(miljoner kronor)

2001-12-31

2000-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter, balanserade utgifter för utveckling, m.m.

2 061

1 541

298 767

286 557

Andelar i dotter- och intresseföretag, långfristiga fordringar och värdepapper

212 000

164 510

Utlåning

150 590

127 046

Förskott till leverantörer, varulager och förråd, pågående arbeten, m.m.

11 750

12 170

Fordringar

56 148

38 971

30 032

34 825

10 507

20 093

4 908

3 924

776 763

689 637

-813 135

-1 008 949

44 343

40 051

148 715

139 359

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

Varulager m.m.

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, m.m.
Kortfristiga placeringar
Värdepapper och andelar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Nettoförmögenhet
Fonder
Avsättningar för pensioner m.m.
Statsskulden

1 154 421

1 277 893

varav lån i Sverige

931 089

1 036 832

varav lån utomlands

223 332

241 061

158 664

149 482

83 755

91 801

776 763

689 637

750 223

711 000

1 446

2 011

Övriga skulder m.m.
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, m.m.
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

Garantiförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
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EU-avgiften 23 miljarder

Avgifter och bidrag från EU

Sveriges medlemsavgift till EU var 23,3 miljarder kronor.
Sverige fick tillbaka 8,5 miljarder i bidrag från EU, främst
bidrag från EG:s jordbruks-, regional- och socialfond.
Nettobetalningarna från Sverige till EU var således 14,8
miljarder, en ökning med 1,5 miljarder.
Ökningen i nettoflödet till EU 2001 beror främst på
den s.k. Storbritannien-avgiften, en nedsättning av Storbritanniens EU-avgift som övriga EU-länder betalar sedan
1984. Denna avgift höjdes 2001 för att korrigera för
tidigare obalanser i EU:s budget. År 2002 ska Sveriges
andel av Storbritannien-avgiften minskas till 25 procent
av nuvarande andel.
Förutom de nämnda avgifterna och bidragen leder
EU-medlemskapet till inkomster och utgifter som inte
redovisas i statsbudgeten, exempelvis forskningsstöd till
högskolor och näringsliv.

(miljarder kronor)

2000

2001

Tullavgift

3,0

3,0

Jordbruksavgifter

0,3

0,3

Momsbaserad avgift

8,2

8,0

BNI-baserad avgift*

9,7

9,4

Storbritannien-avgift

1,1

2,6

22,3

23,3

EG:s jordbruksfond

7,2

7,1

Övriga fonder m.m.

1,8

1,4

SUMMA BIDRAG FRÅN EU

9,0

8,5

13,3

14,8

AVGIFT TILL EU

SUMMA EU-AVGIFT
BIDRAG FRÅN EU

Nettoflöde till EU

*BNI=bruttonationalinkomsten, dvs. värdet av Sveriges
samlade inkomster
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Fler kvinnor – färre män

Antal statsanställda

I november 2001 var antalet anställda i staten 230 200,
en minskning med 5 300 personer jämfört med 2000.
Antalet kvinnliga anställda ökade något, medan antalet
män minskade.
De statligt anställda återfinns i cirka 250 myndigheter. Siffran över statligt anställda inkluderar inte de
som arbetar i statliga aktiebolag. Cirka 200 000 personer
arbetar i företag som är ägda av staten (se tabell nedan).
Minskningen av antalet statsanställda berodde främst
på bolagiseringen av SJ, som innebar 8 800 färre heltidsanställda i staten. Ökningar av antalet anställda skedde
främst inom myndigheter under utbildnings-, justitieoch socialdepartementen.

(myndigheter, ej statliga bolag)

2000

2001

Kvinnor

107 100

107 700

Män

128 400

122 500

235 500

230 200

Därav heltidsanställda

188 500

184 000

Därav deltidsanställda

47 000

46 200

SUMMA

Större statliga företag
Totalt finns ett sextiotal företag där staten äger mer än
20 procent. Det arbetar cirka 200 000 personer i dessa
bolag, och företagens bokförda värde är drygt 159 miljarder kronor. Tabellen nedan visar några av de större
företagen.
De viktigaste händelserna under 2001 var det statliga
bolaget Sveaskogs förvärv av AssiDomän, Vattenfalls
förvärv av kraftbolaget HEW i Tyskland, samt att SJ
ombildades till aktiebolag den 1 januari 2001.

Större statliga företag
(miljoner kronor)

Försäljning
AB Swedcarrier

Rörelseresultat

Antal anställda

3 209

-601

2 976

Apoteket AB

29 699

-126

10 308

AssiDomän AB*

5 037

11 284

3 030

Green Cargo

6 303

-20

3 902

Lernia

1 746

9

2 509

LKAB
Posten AB
Samhall AB
SAS Gruppen*
SJ AB

4 870

67

3 172

24 072

2 030

41 669

9 084

-487

24 807

51 433

-1 121

31 035
3 582

5 546

228

Svenska Spel AB

15 799

3 794

750

Systembolaget AB

18 241

159

3 403

Telia AB*

57 196

5 460

24 979

Vattenfall AB

69 003

9 959

23 814

6 788

1 764

1 408

Vin & Sprit AB

*Staten ägde den 31 december 2001 100% av företagen ovan, utom AssiDomän (cirka 96%),
Telia (70,6%) och SAS (21,4%).

•••

• Resultaträkningen för 2001 visar ett överskott på 57 miljarder kronor
(25 miljarder 2000).
• Statsskulden minskade med 123,5 miljarder till 1 154 miljarder kronor.
• Riksdagens båda budgetpolitiska mål uppnåddes, dvs. att överskottet i de
offentliga finanserna ska vara minst 2,5 procent av BNP och att utgifterna
inte får överstiga utgiftstaket på 791 miljarder kronor.
• Statsbudgetens överskott blev 38,7 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder
kronor lägre än beräknat.
• Privatpersoner betalade totalt 505 miljarder kronor i inkomstskatter
(både kommunal och statlig), förmögenhetsskatt, fastighetsskatt m m;
en ökning med 19 miljarder.
• Kostnaderna för arbetslöshetsersättning fortsatte att minska
med 6 miljarder 2001 (-22%).
• Kostnaderna för sjukpenningen fortsatte att öka, med 6 miljarder
2001 (+ 20 %).
• Sveriges nettobetalningar till EU ökade med 1,5 miljarder till
14,8 miljarder kronor.
• Antalet anställda i staten minskade med 5 300 personer till 230 200.
Denna publikation bygger på regeringens skrivelse Årsredovisning för
Staten 2001 som kan beställas från Riksdagens tryckeriexpedition
telefon: 08-786 58 10. Fler exemplar av denna broschyr kan beställas
på e-post info@finance.ministry.se eller telefon: 08-405 40 40.
För mer information besök www.finans.regeringen.se.
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