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Sammanfattning 

I denna rapport beskriver vi utvecklingen av den svenska offentliga 
sektorn inom fyra olika områden; offentliga finanser, sysselsättning, 
antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten, samt medborgarnas 
uppfattningar om kvalitet i offentlig verksamhet. Fokus ligger på att 
redovisa det senaste årets utveckling inom främst den statliga förvalt-
ningen. 

I korthet ser vi följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Underskottet i de offentliga finanserna steg 2014 jämfört med 
2013. Sedan 2011 har underskottet ökat varje år i relation till BNP. 
Sverige klarar dock fortfarande EU:s konvergenskrav med god 
marginal. 
 

 Sysselsättningen i den offentliga sektorn ökade marginellt (1-2 
procent) under 2013 jämfört med 2012. Det gäller i alla delsekto-
rerna; stat, kommun och landsting.  
 

 Antalet statliga myndigheter under regeringen fortsätter att 
minska, men inte i samma takt som i början och mitten av 2000-
talet. I januari 2015 fanns det 349 myndigheter, vilket är 21 färre 
jämfört med 2014. Minskningen förklaras främst av att 
länspolismyndigheterna och Statens Kriminaltekniska Laborato-
rium uppgått i den nya Polismyndigheten. 
 

 Medborgarna är mest positiva till Polisens arbete medan 
Arbetsförmedlingen är den minst uppskattade av de stora myndig-
heterna. 
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1 Inledning 

1.1 Statskontorets uppdrag 
I Statskontorets uppdrag ingår att följa upp och regelbundet beskriva den 
offentliga sektorns utveckling. Det gör vi bland annat i vår skriftserie 
Om offentlig sektor där vi analyserar olika aspekter av förvaltningen och 
förvaltningspolitiken. 

Som ett led i det förvaltningspolitiska uppdraget har vi vidare vid två 
tillfällen publicerat rapporter där vi analyserar den svenska förvalt-
ningen i ett internationellt perspektiv, med utgångspunkt i OECD:s 
arbete med att beskriva den offentliga sektorns utveckling i medlems-
länderna. Rapporterna publicerades 2011 och 2014. 

Som ett komplement till dessa rapporter har vi de tre senaste åren tagit 
fram en skrift som översiktligt fokuserar på den svenska offentliga 
sektorns utveckling inom utvalda områden. Detta är den fjärde rapporten 
i ordningen om vad som händer i den svenska offentliga sektorn. En 
förteckning över tidigare års rapporter finns i en bilaga. 

1.2 Syfte, innehåll och avgränsningar 
Syftet med rapporten är att ge berörda intressenter en aktuell, översiktlig 
och användbar beskrivning av nuläge och utveckling inom den offentli-
ga sektorn. Utvecklingen inom den statliga förvaltningen ägnas genom-
gående ett särskilt fokus.  

Goda och stabila finanser är en grundläggande förutsättning för att den 
offentliga förvaltningen ska kunna producera tjänster av tillräcklig kvan-
titet och kvalitet i enlighet med vad riksdag och regering beslutat. Vi 
ägnar därför relativt stort utrymme åt en genomgång av offentligt finan-
siellt sparande, inkomster och utgifter.  
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Därefter beskriver vi på en översiktlig nivå utvecklingen av sysselsätt-
ningen inom den offentliga sektorn när det gäller antal, andel av syssel-
sättningen och de offentliganställdas ålder och kön. När vi sedan stude-
rar de anställda i staten gör vi det med en något högre detaljeringsgrad 
och vi redovisar även bland annat utbildningsbakgrund, utländsk bak-
grund, anställningsformer och pensionsavgångar.  

När vi sedan går vidare och beskriver utvecklingen inom den statliga 
förvaltningen ur ett strukturellt perspektiv gör vi det genom att redogöra 
för förändringar när det gäller antal myndigheter och årsarbetskrafter. 

Slutligen redovisar vi medborgarnas uppfattning om kvaliteten i ett antal 
offentliga och offentligt finansierade verksamheter. 

Denna rapport skiljer sig från de flesta andra rapporter som Statskontoret 
publicerar i så måtto att den är en beskrivning och inte en bedömning av 
verksamheterna i den offentliga sektorn. För aktuella rapporter om 
effektiviteten i olika delar av den statliga förvaltningen, se 
www.statskontoret.se.  

Rapporten gör inte heller anspråk på att ge en fullständig bild av den 
offentliga sektorn. För en mer djupgående beskrivning av exempelvis de 
offentliga finanserna hänvisar vi bland annat till Finanspolitiska rådets 
rapport Svensk finanspolitik 2015, Budgetpropositionen för 2015 (prop. 
2014/15:1) och Årsredovisningen för staten 2014. Hos till exempel Eko-
nomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, Riksgälden och SCB finns 
ytterligare information. 

Målgrupperna för rapporten är flera. En målgrupp är riksdagsledamöter 
och andra förtroendevalda på olika nivåer i den offentliga sektorn som 
kan ha nytta av en sammanställning av viktiga data om den offentliga 
sektorn. En annan är regeringen och tjänstemän inom såväl Regerings-
kansliet som inom andra delar av den offentliga förvaltningen. Ytterliga-
re en målgrupp är studenter och journalister.  
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1.3 Genomförande 
Året för senast tillgängliga data varierar 
Vi redovisar uppgifter över en tioårsperiod men fokuserar på utveck-
lingen under det senaste året som det finns tillgänglig data för. Framför 
allt är det 2014 som vi utgår ifrån, men även 2013 och 2015 beroende 
på tillgång till data.  

Vi använder oss av verksamhetsområden (Cofog) som 
indelningsgrund 
I rapporten använder vi oss av det internationella klassifikationssystemet 
Cofog (Classifications of the Functions of Government) när vi beskriver 
utvecklingen av ekonomi, personal och myndigheter. Det är en central 
indelningsgrund av offentliga verksamheter som syftar till att redovisa 
sektorns utgifter efter deras funktion eller ändamål. Systemet består av 
tio områden. 

Tabell 1.1  Verksamhetsområden enligt Cofog och exempel på vad som ingår i 
områdena 

Allmän offentlig förvaltning: verkställande och lagstiftande organ, ekonomi och 
skatteförvaltning, utrikesförvaltning, bistånd, m.m.  
Försvar: militärt försvar, civilt försvar m.m. 

Samhällsskydd och rättsskipning: polis, brand- och räddningsverksamhet, 
rättsväsende m.m. 

Näringslivsfrågor: handels- och näringslivspolitik, jordbruk, arbetsmarknadsfrågor, 
bränsle och energi, transporter, kommunikationer, byggverksamhet m.m. 

Miljöskydd: avfallshantering, bekämpning av föroreningar, skydd av biologisk 
mångfald m.m. 

Bostadsförsörjning och samhällsutveckling: bostäder, vattenförsörjning m.m. 

Hälso- och sjukvård: öppen sjukvård, tandvård, folkhälsovård, läkemedel m.m.  

Fritidsverksamhet, kultur och religion: stöd till idrotts- och fritidsverksamhet, 
kulturell verksamhet, radio och tv m.m. 

Utbildning: förskola, grund- och gymnasieskola, eftergymnasial utbildning m.m.  

Socialt skydd: stöd vid sjukdom och funktionshinder, äldreomsorg, familjer och 
barn och arbetslöshet m.m. 
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Olika underlag används i rapporten 
Innehållet i rapporten grundar sig på olika underlag. Vi har hämtat data 
från framför allt SCB och Arbetsgivarverket som vi sedan bearbetat.  

Beskrivningen av hur de offentliga finanserna har utvecklats baserar vi 
på Statistiska centralbyråns (SCB) officiella statistik från nationalräken-
skaperna. Vi har också hämtat uppgifter från Konjunkturinstitutet. 

Uppgifterna från nationalräkenskaperna för 2013 och 2014 är prelimi-
nära. De definitiva beräkningarna för ett specifikt år publiceras drygt ett 
och ett halvt år efter årets utgång.  

Hösten 2014 reviderades nationalräkenskaperna för att bland annat 
anpassa dem till nya EU-regelverk.1 Detta innebar att BNP reviderades, 
och förändringarna gav en BNP-nivå drygt 5 procent över den tidigare. 
Även offentliga inkomster och utgifter påverkades och historiska tids-
serier har räknats om. Uppgifterna i denna skrift är därför inte jämför-
bara med uppgifter i tidigare års rapporter. 

För att beskriva sysselsättningen i den offentliga sektorn använder vi två 
olika källor. I första hand används statistik från SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS finns statistik till och med 
2013. Vi använder oss också av uppgifter om antalet anställda i staten 
från Arbetsgivarverket. Om inte annat sägs avser uppgifterna från 
Arbetsgivarverket september respektive år och endast anställda som har 
månadslön ingår i denna statistik. 

Redovisningen av antalet statliga myndigheter under regeringen baseras 
på uppgifter som Statskontoret sammanställt från olika källor. I vårt 
register räknar vi myndigheter till vilka regeringen har utfärdat en spe-
cifik förordning med instruktion samt myndigheter som styrs av en sär-
skild lag. Ett ytterligare kriterium är att myndighetens uppdrag inte är 
tidsbegränsat. 

1 Inom EU styrs nationalräkenskaperna av European System of Accounts (ESA2010), 
Eurostat, Luxembourg, 2013. Mer information om förändringen finns hos SCB: 
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/_dokument/ENS/Fordjupad-information-om-
ENS2010-anpassningen.pdf, informationen hämtad 2015-06-23. 
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Den huvudsakliga källan till uppgifterna om årsarbetskrafter är statistik 
från SCB. I de flesta fall har uppgifterna tagits från månadsundersök-
ningen Konjunkturslönestatistik för statlig sektor och avser februari 
respektive år.2  

För polismyndigheterna och domstolarna har vi inhämtat uppgifter om 
årsarbetskrafter i särskild ordning, eftersom de i ovanstående statistik 
redovisas som en del av Rikspolisstyrelsen respektive Domstolsverket. 
För ungefär 50 myndigheter saknas officiella uppgifter om årsarbets-
krafter. Ett fyrtiotal av dessa handlar om myndigheter vars personal är 
anställd av en så kallad värdmyndighet.3 Därutöver saknas uppgifter för 
ytterligare ett tiotal av de små myndigheterna. De myndigheter som sak-
nar officiella uppgifter är mycket små, årsarbetskrafterna varierar mel-
lan någon hundradel och som mest 25. För dessa myndigheter baseras 
uppgifterna på en sammanställning som gjordes 2014. Denna bygger på 
information som inhämtats direkt från myndigheterna. 

Medborgarnas uppfattningar om offentlig sektor baseras på undersök-
ningar som på Statskontorets uppdrag genomförs av SOM-institutet vid 
Göteborgs universitet. 

Projektgruppen 
Rapporten har utarbetats av en projektgrupp bestående av Charlotta 
Edholm (projektledare), Eero Carroll och Carl Holmberg. Projektgrup-
pen har fått stöd i arbetet av en intern referensgrupp. 

1.4 Disposition 
I kapitel 2 beskriver vi hur den offentliga sektorn har utvecklats med 
hjälp av ett urval av centrala ekonomiska mått. Dessa avser finansiellt 
sparande, inkomster och utgifter i den offentliga sektorn. Avsnittet är 
relativt omfattande eftersom offentliga finanser har stor betydelse för 
den offentliga sektorn. 

2 Uppgifterna för de tre affärsverken har hämtats från konjunkturlönestatistiken för 
privat sektor. 
3 Exempelvis är personalen på Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar anställd 
på Patent- och registreringsverket.  
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Kapitel 3 fokuserar på utvecklingen av sysselsättningen inom den 
offentliga sektorn, men med särskild tonvikt på staten. Vi redovisar här 
hur köns- och åldersfördelningen har förändrats bland de sysselsatta. För 
anställda inom staten redogör vi också för fördelningen över olika verk-
samhetsområden samt för några ytterligare faktorer.  

I kapitel 4 beskriver vi utvecklingen av antalet myndigheter och års-
arbetskrafter i staten. Vi redovisar även hur myndigheterna är fördelade 
på olika verksamhetsområden. 

I det avslutande kapitlet 5 redogör vi för medborgarnas syn på hur staten, 
landstingen och kommunerna utför sina uppgifter inom ett urval av myn-
digheter och verksamheter. 
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2 Offentliga finanser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med detta kapitel är att redovisa den offentliga sektorns ekono-
miska utveckling med några utvalda centrala mått. Vi inleder med att ge 
en bild av det offentliga finansiella sparandet och den ekonomiska till-
växten. Dessa mått speglar de ekonomiska förutsättningarna för att 
bedriva offentlig verksamhet. Vi redovisar därefter omfattningen av 
offentliga inkomster och utgifter som andel av BNP och hur de fördelar 
sig på olika inkomstkällor respektive verksamhetsområden. Kapitlet 

Utvecklingen i huvuddrag 

 Sverige har under de senaste åren haft en högre ekonomisk till-
växt än genomsnittet för EU-länderna. 
 

 Underskottet i de offentliga finanserna steg 2014 jämfört med 
2013. Sedan 2011 har underskottet ökat varje år i relation till 
BNP. Sverige klarar dock fortfarande EU:s konvergenskrav med 
god marginal. 
 

 Bruttoskulden i relation till BNP ökade från knappt 39 till  knappt 
41 procent mellan 2013 och 2014. Den har dock minskat kraftigt 
sedan 2004. 
 

 Under de senaste tio åren har den offentliga sektorns inkomster 
i relation till BNP minskat. 

 

 Såväl offentliga inkomster som utgifter minskade i relation till 
BNP under 2014 jämfört med 2013. Inkomsterna utgjorde 50 
procent av BNP 2014 och utgifterna 52 procent.  
 

 Ett bibehållet offentligt åtagande kan förväntas öka de offentliga 
utgifterna såväl på kort som på längre sikt.  
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avslutas med en kort sammanfattning av den förväntade utvecklingen av 
de offentliga finanserna.  

2.1 Ekonomisk tillväxt och offentligt 
sparande 

Den ekonomiska utvecklingen har stor betydelse för de offentliga 
finanserna. Med ökad produktion och sysselsättning ökar den offentliga 
sektorns inkomster och möjligheterna att finansiera offentliga utgifter 
förbättras. Starka offentliga finanser ger också ett större handlings-
utrymme för konjunkturanpassade åtgärder och för att utveckla verk-
samheten. 

Snabbare tillväxt i Sverige jämfört med EU-länderna 
I diagram 2.1 visas BNP-tillväxten i Sverige, EU och i OECD-området 
under åren 2004–2014. Under denna period uppgick BNP-tillväxten i 
Sverige till 1,7 procent i genomsnitt per år, vilket var högre jämfört med 
både EU- och OECD-länderna.4  

Som en följd av finanskrisen minskade Sveriges och andra länders BNP 
kraftigt 2009. I Sverige föll BNP detta år med drygt 5 procent. Sverige 
klarade emellertid finanskrisen förhållandevis bra och återhämtningen i 
BNP blev snabb och året därefter steg BNP med hela 6 procent. Under 
de fyra påföljande åren 2011–2014 ökade Sveriges BNP i genomsnitt 
med 1,6 procent per år vilket var samma takt som i OECD-området som 
helhet. Under samma fyraårsperiod var BNP-tillväxten i EU-länderna 
svagare, 0,7 procent per år. 

  

4 Under perioden 2004–2014 uppgick BNP-tillväxten i EU-länderna till i genomsnitt 0,7 
procent per år och i OECD-området till 1,5 procent per år. 
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Diagram 2.1  BNP-tillväxt 2004–2014 i Sverige, EU och OECD-länderna.  

Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget i mars 2015. 
 

Ökat underskott i de offentliga finanserna 
De offentliga finanserna styrs genom politiska beslut om att öka eller 
minska olika utgifter och inkomster, till exempel genom att förändra 
sociala ersättningar och skattesatser.  

För att upprätthålla stabila och hållbara offentliga finanser har Sverige 
ett finanspolitiskt ramverk som bland annat innehåller ett överskottsmål 
för hela den offentliga sektorn. Målet utgår ifrån det finansiella sparan-
det som är skillnaden mellan offentliga inkomster och utgifter. Över-
skottsmålet innebär att det finansiella sparandet i genomsnitt ska upp-
visa ett överskott på 1 procent av BNP över en konjunkturcykel.5  

Det finansiella sparandet har successivt minskat sedan finanskrisen 
2008–2009. I diagram 2.2 visas den offentliga sektorns finansiella spa-
rande som andel av BNP mellan 2004 och 2014. Mellan 2004 och 2008, 
innan finanskrisen, var sparandet positivt. De allra senaste åren har 

 5 Regeringen meddelade i vårpropositionen (prop. 2014/15:100) att man överväger att 
förändra överskottsmålet. En utredning har tillsatts, Översyn av målet för den offentliga 
sektorns finansiella sparande (dir. 2015:63). Utredningen ska vara klar i oktober 2016.  
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sparandet varit negativt på grund av att utgifterna har överstigit 
inkomsterna. Under 2014 var det finansiella sparandet minus 1,9 procent 
av BNP.  

Underskottet i den offentliga sektorns finanser beror främst på under-
skottet i staten som 2014 motsvarade minus 1,6 procent av BNP. Under-
skottet i staten har ökat sedan 2013 då det var minus 1,1 procent av BNP. 
När konjunkturen vänder nedåt ökar arbetslösheten och därmed utgif-
terna för staten. Huvuddelen av det negativa sparandet är dock struk-
turellt och beror på en expansiv finanspolitik för att stimulera efterfrågan 
i ekonomin. Sänkta inkomstskatter i flera steg är en förklaring till det 
negativa sparandet.6 Det finansiella sparandet minskade även inom den 
kommunala sektorn under 2014. En betydande orsak var att sektorn, till 
skillnad från de närmast föregående åren, inte kunde tillgodoräkna sig 
återbetalning av pensionsförsäkringspremier.7 Under 2014 var det finan-
siella sparandet i ålderspensionssystemet svagt positivt. Detta berodde 
bland annat på att pensionerna sjönk under året. Den så kallade 
”bromsen” aktiveras när skulderna överstiger tillgångarna i pensionssys-
temet och begränsar då uppräkningen av pensionerna. Bromsen har haft 
inverkan på pensionerna varje år sedan 2010.8  

Trots underskotten har Sverige under hela tidsperioden klarat det av 
EU:s konvergenskriterium som innebär att budgetunderskottet inte får 
vara större än 3 procent av BNP.9 

  

6 Konjunkturläget augusti 2014, Konjunkturinstitutet.  
7 2015 års ekonomiska vårproposition, prop. 2014/15:100, kap. 9.  
8 Prognos mars 2015, Ekonomistyrningsverket (2015:26).  
9 EU har fyra ekonomiska konvergenskriterier som måste uppfyllas om ett medlemsland 
vill införa euron som valuta. 
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Diagram 2.2 Den offentliga sektorns finansiella sparande 2004–2014, relation till 
BNP.  

 
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. 
 

Bruttoskulden har ökat  
De sammantagna över- och underskotten i det offentliga finansiella 
sparandet över tid bildar ett lands offentliga bruttoskuld. Som följd av 
de senaste årens underskott i de offentliga finanserna har bruttoskulden 
ökat. Sedan 2011 har bruttoskulden ökat som andel av BNP varje år. Vid 
utgången av 2011 uppgick den offentliga bruttoskulden till 36,1 procent 
av BNP och 2014 till 40,6 procent av BNP (diagram 2.3).  Om man 
enbart ser till statsskulden var den 34,6 procent 2014. Sett över de tio 
senaste åren har bruttoskulden minskat från en nivå på 48 procent och 
skuldsättningen är alltjämt historiskt låg.10 Sverige har också under hela 
den studerade perioden med god marginal klarat EU:s konvergens-
kriterium som innebär att bruttoskulden inte får överskrida 60 procent 
av BNP. 

10 Konjunkturläget, mars 2015, Konjunkturinstitutet.  
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Diagram 2.3  Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 2004–2014, 
relation till BNP. 

Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget mars 2015. 
 

2.2 Den offentliga sektorns inkomster 
Inkomsternas andel av BNP minskade något 2014 
De offentliga inkomsterna uppgick 2014 till 1 956 miljarder kronor och 
utgjorde drygt 50 procent av BNP (diagram 2.4). Det är en minskning 
jämfört med 2013. Sett över tid har de totala offentliga inkomsterna 
minskat något som andel av BNP. Det beror framför allt på sänkta 
skatter för hushållen, bland annat avskaffad förmögenhetsskatt 2007 och 
på jobbskatteavdraget som infördes 2007. Jobbskatteavdraget utökades 
varje år 2008–2010 och även 2014.11  

  

11 Offentlig ekonomi 2014, SCB. 
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Diagram 2.4  Offentliga sektorns inkomster 2004–2014, relation till BNP. 

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna.  

Anm.: Y-axelns skala är bruten. 
 

Skatt på varor och tjänster numera största inkomstkällan 
Den offentliga sektorns inkomster består till största delen av olika typer 
av skatter. En annan inkomstkälla är sociala avgifter som betalas av 
arbetsgivare och som ska bidra till att finansiera socialförsäkringssyste-
men. Utöver dessa inkomstkällor består den offentliga sektorns inkoms-
ter bland annat av utdelningar från statliga bolag och ränteinkomster. 

Hushållens inkomstskatter uppgick totalt till 591 miljarder kronor 2014. 
Under perioden 2004–2014 sjönk inkomstskatterna från hushållen som 
andel av BNP (diagram 2.5). Inkomsterna från hushållens inkomstskat-
ter är starkt konjunkturberoende och både försämrad konjunktur och 
skattesänkningar har bidragit till en successivt minskande andel av BNP 
för offentliga inkomster. Inkomsterna från hushållens inkomstskatter 
beror i stor utsträckning på hur lönesumman utvecklas. År 2014 ökade 
dessa inkomster något mer än 2013, vilket sammanhänger med att löne-
summan ökade något snabbare 2014 jämfört med 2013. Stigande 
bostadspriser och de senaste årens uppgång på aktiemarknaden innebar 
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att inkomsterna från skatt på kapital från hushållen ökade kraftigt 2014 
med 26 procent till 40,6 miljarder kronor.12  

Inkomsterna från skatt på produktion och import har under perioden 
2004–2014 legat stadigt på cirka 22 procent av BNP. Dessa skatter är 
den offentliga sektorns största inkomstkälla och uppgick 2014 till 862 
miljarder. Skatt på produktion och import består till största delen av 
moms, men inkluderar även så kallade punktskatter som till exempel 
skatt på alkohol eller drivmedel. Inkomsterna från dessa skatter beror till 
övervägande delen på hushållens konsumtion. Som en följd av att 
hushållens konsumtion utvecklades starkare under 2014 än under 2013 
ökade skatteintäkterna 2014 något mer under än under 2013. Under 
2014 ökade skatteinkomsterna med 3,1 procent jämfört med 2,3 procent 
2013.13 Statens inkomster från sociala avgifter har under hela tioårs-
perioden motsvarat nära 3 procent av BNP.  

År 2013 sänktes bolagsskattesatsen från 26,3 till 22 procent. Detta 
bidrog till ökade skatteinkomster från bolagsskatt under 2013 genom att 
företagen valde att på olika sätt skjuta beskattningen av vinster till 2013. 
Under 2014 sjönk statens inkomster från bolagsskatt med 2,8 procent 
jämfört med 2013 vilket delvis kan förklaras av den sänkta bolagsskatte-
satsen 2013.14  

Under 2014 var den underliggande ökningstakten för skatteintäkterna 
4,2 procent.15 Det var en något snabbare ökning jämfört med 2013 då 
ökningstakten låg på 3,7 procent.16  

 
  

12 2015 års ekonomiska vårproposition, prop. 2014/15:100. 
13 Ibid.  
14 Konjunkturläget juni 2014, Konjunkturinstitutet. 
15 Avser förändring av skatteintäkter exklusive regelförändringar. 
16 Prognos mars 2015, Ekonomistyrningsverket (2015:26).  
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Diagram 2.5  Den offentliga sektorns inkomster från skatter och sociala avgifter 
2004–2014, relation till BNP. 

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna.  

Anm.: Genom förändringen av redovisningsprinciperna för nationalräkenskaperna 2014 klassifice-
ras vissa sociala avgifter numera som produktionsskatter. Nivån på produktionsskatterna är därför 
här högre, och de sociala avgifterna lägre, jämfört med föregående års rapport från Statskontoret 
(Den offentliga sektorn i korthet 2014). 
 

Kommunsektorns inkomster ökar  
År 2014 var statens inkomster 1 169 miljarder kronor och bestod till 86 
procent av skatter. Statens övriga inkomster utgörs framför allt av aktie-
utdelningar från statliga bolag och försäljningsintäkter. Både LKAB och 
Vattenfall uppvisade svaga resultat 2014 vilket bidrog till att reducera 
dessa intäkter kraftigt jämfört med 2013. Inga statliga bolag såldes 
2014.17  

17 Prognos mars 2015, Ekonomistyrningsverket (2015:26).  
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Samma år uppgick kommunsektorns (kommuner och landsting) inkoms-
ter till 923 miljarder kronor, varav 67 procent var skatter.18 Statsbidrag, 
inklusive kompensation för mervärdeskatt, svarade för 23 procent. 
Denna andel har successivt ökat under 2000-talet, bland annat för att 
mildra effekterna av finanskrisen på sysselsättningen i kommunerna.19 
Under 2014 ökade de riktade statsbidragen till bland annat skola och 
flyktingmottagande.20 

Under 2014 ökade respektive sektors inkomster med procentuellt unge-
fär lika mycket, cirka 3 procent. Sett över de senaste tio åren har kom-
munsektorns inkomster ökat som andel av BNP, från 21,7 procent 2004 
till 23,6 procent av BNP 2014. Under samma tidperiod har statens 
inkomster som andel av BNP sjunkit något men legat konstant kring 30 
procent under de senaste fyra åren (diagram 2.6).   

Ålderspensionssystemets inkomster består till cirka 90 procent av inbe-
talda avgifter. Resterande inkomster kommer till ungefär lika delar från 
räntor respektive aktieutdelningar.21 Under tioårsperioden har dessa 
inkomster stigit något som andel av BNP, från knappt 7 procent 2004 
till nära 8 procent av BNP 2014. 

  

18 Summan av dessa belopp överensstämmer inte riktigt med totala inkomster för hela 
den offentliga sektorn. Det beror på att transfereringar mellan delsektorerna ingår i in-
komstbeloppen för respektive sektor. Ett exempel på detta är statens anslag för kom-
munalekonomisk utjämning till den kommunala sektorn.  
19 Offentlig ekonomi 2014, SCB. 
20 Prognos januari 2015, Ekonomistyrningsverket (2015:02).  
21 Offentlig ekonomi 2014, SCB. 
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Diagram 2.6 Inkomster för staten, kommunsektorn och ålderspensionssystemet 
2004–2014, relation till BNP.  

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. 
 

2.3 Den offentliga sektorns utgifter 
Utgifterna som andel av BNP 
De offentliga utgifterna som andel av BNP är ett mått på omfattningen 
av den offentliga sektorns verksamhet. Sverige och övriga nordiska 
länder har en stor offentlig sektor jämfört med många andra OECD-
länder.22 

Sedan 2007 har den offentliga sektorns utgifter som andel av BNP ökat 
trendmässigt. Ökningen bröts 2013 och minskade därefter marginellt till 
52 procent 2014 (diagram 2.7). Andelen har emellertid varierat över tid. 
I och med finanskrisen ökade andelen offentliga utgifter 2009 genom 
fallet i BNP detta år. De offentliga utgifterna minskade som andel av 
BNP under 2014 beroende på att BNP ökade snabbare än utgifterna 
under 2014.23 

22 Den svenska förvaltningen i ett internationellt perspektiv, Statskontoret, 2014. 
23 Konjunkturläget mars 2015, Konjunkturinstitutet. 
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De offentliga utgifterna uppgick till sammanlagt 2 029 miljarder kronor 
2014. 

Diagram 2.7  Offentliga sektorns utgifter 2004–2014, relation till BNP. 

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. Observera att y-axeln är bruten. 
 

Kommunsektorns utgifter ökar 
Kommunsektorns utgifter som andel av BNP har ökat från knappt 22 
procent till drygt 24 procent mellan 2004 och 2014 (diagram 2.8). Detta 
innebär att kommunsektorns utgifter i relation till BNP har ökat betyd-
ligt mer än statens, som under hela tioårsperioden har legat mellan 31 
procent och 32 procent. Antalet personer över 65 år har stigit snabbt 
sedan början av 2000-talet och sedan några år tillbaka ökar även andelen 
barn och unga. Behoven inom vård, skola och omsorg har därmed blivit 
större, och eftersom dessa välfärdstjänster är ett kommunalt ansvar har 
även kommunsektorns utgifter ökat mätt som andel av BNP.24  

Utgifterna inom ålderspensionssystemet motsvarande 2014 nära 8 pro-
cent av BNP, en mindre ökning jämfört med 2013. Sedan tio år tillbaka 

24 Ibid. 
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i tiden har emellertid utgiftsandelen ökat med ungefär 2 procentenheter. 
Ökningen beror främst på att antalet personer över 65 år har ökat.  

Diagram 2.8 Utgifter för staten, kommunsektorn och ålderspensionssystemet 
2004–2014, relation till BNP. 

 
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. 
 

Utgifter för konsumtion är högst 
De offentliga utgifterna kan delas in i konsumtionsutgifter, investe-
ringar, transfereringar, räntor och övriga utgifter. 

Som andel av BNP har utgifterna för konsumtion och investeringar ökat 
marginellt mellan 2004 och 2014 (diagram 2.9). Utgifterna för transfe-
reringar och räntor har däremot minskat som andel av BNP. Transfere-
ringarna har minskat från knappt 19 procent 2004 till knappt 17 procent 
av BNP 2014 och ränteutgifterna har under samma tidperiod minskat 
från 1,7 till 0,7 procent av BNP. 
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Bland de fem utgiftsposterna i diagram 2.9 är konsumtion den största 
och består av löner, material, sociala avgifter och sociala naturaför-
måner.25 Det gäller för både staten och kommunsektorn.  

Mätt i fasta priser har utgifterna för offentlig konsumtion ökat med 
knappt 13 procent den senaste tioårsperioden. Ökningen fördelar sig lika 
mellan kommunsektorn och staten, och samma förhållande gäller för det 
senaste året, då utgifterna ökat med knappt 2 procent i båda sektorerna.  

De statliga konsumtionsutgifterna ökade under 2014 i ungefär samma 
takt som BNP. Mätt som andel av BNP utgör de cirka 7 procent. Under 
2014 var anslagsuppräkningen till de statliga myndigheterna förhål-
landevis hög. En hög migration gav högre kostnader för tillfälligt boen-
de för de asylsökande.26  

  

25 Sociala naturaförmåner är en del av de totala konsumtionsutgifterna och utgör kostna-
der som den offentliga sektorn har för verksamheter som utförs av andra producenter 
och som levereras direkt till enskilda individer. Det kan till exempel vara köp av äldre-
vård från privata utförare. Sociala naturaförmåner omfattar enbart hela verksamheter och 
inte köp av enstaka tjänster som till exempel lärarvikarier och inhyrda läkare. 
26 Konjunkturläget augusti 2014, Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 2.9  Den offentliga sektorns utgifter för konsumtion, transfereringar, 
investeringar och räntor 2004–2014, relation till BNP. 

 
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna.  

Anm.: I övriga utgifter ingår subventioner, arrenden, lagerinvesteringar samt anskaffning minus 
avyttring av mark med mera. 
 

De kommunala konsumtionsutgifterna ökade från 19,1 procent 2013 till 
19,3 procent av BNP 2014. Konsumtionsutgifterna är högre i kommun-
sektorn jämfört med i staten beroende på att kommunerna har betydligt 
fler anställda jämfört med staten. Utvecklingen av den kommunala kon-
sumtionen styrs till stor del av att det blir allt fler äldre och unga i 
kommunerna, vilket ökar utgifterna för omsorg och skola. Den höga 
migrationen bidrar också till högre kommunal konsumtion. Staten kom-
penserar dock kommunerna på detta område genom statsbidrag. 

Staten omfördelar resurser genom att transferera medel till hushållen 
och genom att ge statsbidrag, både generella och öronmärkta, till kom-
munsektorn. Nära hälften av statens transfereringar går direkt till hus-
hållen, framför allt genom socialförsäkringssystemen som bland annat 
innefattar sjukförsäkring, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och 
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barnbidrag.27 Under 2014 ökade sjukskrivningarna och därmed utgif-
terna i sjukförsäkringen. En sjunkande arbetslöshet 2014 gav lägre utgif-
ter i arbetslöshetsförsäkringen. Jämfört med 1990-talet har emellertid 
sambandet mellan konjunkturläget och statens utgifter inom arbetsmark-
nadsområdet blivit svagare eftersom ersättningsnivåerna nu är lägre.28 

Transfereringar till hushållen består till nästan hälften av inkomst- och 
tilläggspensioner från ålderspensionssystemet. Uppskrivningen av in-
komstpensionerna sker i en långsam takt, vilket höll tillbaka utveck-
lingen av transfereringarna under 2014.29  

Den offentliga sektorns investeringsutgifter fördelas ungefär lika mellan 
staten och kommunsektorn. Statens investeringar mätt som andel av 
BNP har minskat från 2,6 procent 2004 till 2,3 procent 2014. Inom kom-
munsektorn har utvecklingen varit den motsatta under samma tidsperiod 
och investeringarna har ökat från 1,5 procent till 2,2 procent. Ökningen 
förklaras framför allt av att kommunerna bygger nya och rustar upp 
gamla verksamhetslokaler, det vill säga skolor och äldreboenden.30 

Ränteutgifterna inom offentlig sektor består till den största delen av de 
räntor som staten betalar på statsskulden. Sedan 1990-talet har dessa 
fallit tack vare minskad statsskuld och lägre räntenivå. Statsskulden har 
dock ökat något sedan 2012.31 

Offentliga utgifter används mest för social trygghet 
Diagram 2.10 nedan visar hur de offentliga utgifterna fördelades på 
olika verksamhetsområden 2013. Verksamhetsområdet Socialt skydd 
står för den största andelen.32 Detta förklaras främst av att stora delar av 
transfereringssystemen ligger inom detta område. 

Andra verksamhetsområden som offentliga medel i stor utsträckning går 
till är Utbildning, Hälso- och sjukvård samt Allmän offentlig förvaltning. 

27 Offentlig ekonomi 2014, SCB. 
28 Konjunkturläget mars 2015, Konjunkturinstitutet. 
29 Konjunkturläget augusti 2014, Konjunkturinstitutet. 
30 Konjunkturläget mars 2015, Konjunkturinstitutet. 
31 Konjunkturläget augusti 2014, Konjunkturinstitutet. 
32 Exempel på vilka verksamheter som ingår i verksamhetsområdena finns i kapitel 1. 
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Dessa verksamhetsområden står var för sig för 12, 13 respektive 15 pro-
cent av alla offentliga utgifter. I Allmän offentlig förvaltning ingår bland 
annat Regeringskansliet, Skatteverket, länsstyrelserna, kommunal för-
valtning, grundforskning och internationellt bistånd. 

Diagram 2.10 Den offentliga sektorns utgifter fördelat på verksamhetsområden 
2013, procent. 

 
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. 

Anm.: I Övrigt ingår verksamhetsområdena Miljöskydd, Bostadsförsörjning och samhällsutveck-
ling samt Fritidsverksamhet, kultur och religion. 
 

När man ser tillbaka tio år och jämför med 2003 har utgifternas fördel-
ning på de olika verksamhetsområdena endast förändrats marginellt. De 
största förändringarna har skett inom fyra områden. Försvar och Socialt 
skydd har minskat med vardera en knapp procentenhet. Närings-
livsfrågor samt Hälso- och sjukvård har däremot ökat sina andelar av 
utgifterna med lika mycket. 

Om vi enbart ser till hur konsumtionsutgifterna är fördelade på olika 
ändamål förändras bilden något (diagram 2.11). Verksamheter inom 
vård- och omsorg är mycket stora utgiftsposter. Tjugofem procent av 
konsumtionsutgifterna går till Hälso- och sjukvård och 22 procent till 
Socialt skydd där bland annat omsorg om äldre och funktionshindrade 
ingår. Tjugotre procent av konsumtionsutgifterna går till Utbildning 
vilket gör det till en stor post.  
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Fördelningen av konsumtionsutgifterna är i stort oförändrad över tid. 
Sedan 2003 har Försvar och Utbildning minskat med drygt en procent-
enhet vardera och att Näringslivsfrågor och Allmän offentlig förvaltning 
ökat med ungefär en procentenhet vardera. 

 
Diagram 2.11  Den offentliga sektorns utgifter för konsumtion fördelade på 

verksamhetsområden 2013, procent 

 
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. 
Anm.: I Övrigt ingår verksamhetsområdena Miljöskydd, Bostadsförsörjning och samhällsutveck-
ling samt Fritidsverksamhet, kultur och religion. Avrundning gör att summan av de olika andelarna 
inte blir exakt 100. 
 

Ökade inköp från privata utförare 
Staten, kommunerna och landstingen köper i vissa fall verksamhet från 
privata utförare, så kallade sociala naturaförmåner. Under de senaste tio 
åren har en påtaglig ökning ägt rum i kommuner och landsting. 

Andelen av kommunernas konsumtionsutgifter för köpt verksamhet har 
ökat från drygt 9 procent 2004 till 15 procent år 2014. Ökningen för 
landstingen är något lägre, från 9 till 11 procent under samma period. 
För kommunerna handlar det främst om köp inom vård och omsorg samt 
utbildningsområdet. För landstingen handlar det nästan uteslutande om 
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hälso- och sjukvård. När det gäller staten var andelen betydligt lägre, 
knappt 5 procent 2014, vilket är en dryg procentenhet högre än 2004. 
Dessa uppgifter gäller verksamhet som används av enskilda individer.  
En orsak till att statens inköp är lägre är att statens verksamhet ofta 
vänder sig till kollektivet och inte till enskilda individer som verksam-
heterna i kommuner och landsting gör. Köp av sådana kollektiva offent-
liga tjänster, som till exempel infrastruktur, ingår inte i denna statistik.  

I diagram 2.12 visar vi utvecklingen för några verksamhetsområden för 
staten, kommunerna och landstingen 2003–2013.33 Inom staten finns 
några mindre verksamhetsområden som rättshjälp och tandvård där all 
verksamhet utgörs av köp från privata utförare. När det gäller arbets-
marknadsåtgärder där konsumtionsutgifterna totalt uppgick till 14 
miljarder kronor 2013 var andelen 44 procent, jämfört med 35 procent 
tio år tidigare. Även om det finns en ökning över tid så varierar andelen 
mellan åren. Det beror främst på variation i omfattning av upphandling 
av arbetsmarknadsåtgärder från privata aktörer. I diagram 2.12 visas 
utvecklingen av kommunala utgifter för köp av utbildningstjänster och 
vård- och omsorgstjänster i privat regi. Andelen köp av privat verksam-
het har ökat inom båda dessa områden. För utbildningstjänster avstanna-
de ökningen under 2013, medan den fortsatte för vård och omsorg. 
Knappt 13 procent av landstingens konsumtionsutgifter inom hälso- och 
sjukvård utgjordes av köp från privata utförare 2013. Även när det gäller 
detta område finns en trendmässig ökning under perioden 2003–2013.  

 

33 Verksamhetsfördelad statistik finns ännu inte tillgänglig för 2014. 
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Diagram 2.12  Andel konsumtionsutgifter som går till köp av privata utförare 2003–
2013 för olika verksamheter inom stat, landsting och kommuner  

 
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. 

Anm.: I landstingens konsumtionsutgifter har kostnaderna för läkemedelsförmånen frånräknats.  
 

2.4 De offentliga finanserna framöver 
På kort sikt beror utvecklingen av de offentliga finanserna i stor utsträck-
ning på den ekonomiska utvecklingen och skatteunderlagen. På längre 
sikt påverkas de offentliga finanserna också av andra förhållanden så-
som demografisk utveckling, hälsotillståndet i befolkningen och hur 
länge man stannar kvar i arbetslivet.  

En prognos för utvecklingen av de offentliga finanserna är osäker, inte 
minst på grund av att den ekonomiska utvecklingen är svår att bedöma. 
Det gäller även på kort sikt. Konjunkturinstitutet gjorde i sin prognos i 
mars 2015 bedömningen att ett bibehållet offentligt åtagande på 2015 
års nivå kräver successiva beslut om utgiftsökningar av de statliga 
utgifterna om sammanlagt 92 miljarder kronor under perioden 2016–
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2019.34 Enligt samma bedömning krävs lika stora skattehöjningar, givet 
att utgiftsökningarna ska finansieras fullt ut. Konjunkturinstitutet räkna-
de också med att kommunerna behöver höja skatterna med cirka 11 mil-
jarder kronor för att klara sina åtaganden och det rådande balanskravet.  

 
  

34 Konjunkturläget mars 2015, Konjunkturinstitutet (KI). I KI:s prognos innebär ett oför-
ändrat offentligt åtagande att den offentliga konsumtionen ökar i sådan takt att personal-
tätheten i välfärdstjänsterna förblir densamma och att ersättningsgraden i de sociala er-
sättningssystemen bibehålls. KI:s definition av oförändrat offentligt åtagande innebär 
vidare att de statliga investeringarna ökar i takt med potentiell BNP och att de kommu-
nala investeringarna ökar i takt med den kommunala konsumtionen. 
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3 Sysselsatta i den offentliga sektorn 

Utvecklingen i huvuddrag 
 År 2013 var 1 289 000 personer sysselsatta inom den offentliga 

sektorn vilket motsvarar 28 procent av det totala antalet syssel-
satta. Andelen sysselsatta i offentlig sektor har minskat under de tio 
senaste åren. 

 

 Sysselsättningen i den offentliga sektorn ökade marginellt under 
2013 jämfört med 2012. Det gäller i alla delsektorerna; stat, kom-
mun och landsting. 

 

 Myndigheterna inom försvarsområdet har haft den största relativa 
ökningen av sysselsättningen mellan 2013 och 2014. Sedan 2004 är 
det däremot verksamhetsområdet Samhällsskydd och rättsskipning 
(polis- och rättsväsendena samt brand- och räddningsverksamhet) 
som ökat mest.  

 

 Statligt anställda är välutbildade. Sjuttiofem procent har en efter-
gymnasial utbildning, jämfört med 46 procent för anställda på 
arbetsmarknaden totalt.  

 

 Andelen med utländsk bakgrund är lägre i staten, 16 procent jäm-
fört med 18 procent för anställda på arbetsmarknaden totalt 
(2013). 

 

 Personalrörligheten inom staten var i stort sett oförändrad 2014 
jämfört med 2013. 

 

 

I det föregående kapitlet beskrev vi den offentliga sektorns utveckling 
ur ett finansiellt perspektiv i termer av inkomster och utgifter. Vi komp-
letterar bilden av den offentliga sektorn i detta kapitel när vi på ett 
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övergripande plan beskriver hur sysselsättningen har utvecklats i olika 
delar av den offentliga sektorn under den senaste tioårsperioden samt 
också hur köns- och åldersfördelningen ser ut i offentlig sektor. Fokus i 
den senare delen av kapitlet ligger på anställda i statlig förvaltning. 
Fakta om de statsanställda ges utifrån olika faktorer som exempelvis 
utbildning, utländsk bakgrund, anställningsformer och personalrörlig-
het.  

Statistiken över sysselsättningen i den offentliga sektorn har vi hämtat 
från olika källor. Detta innebär att uppgifterna inte är fullt ut jämförbara 
eftersom definitioner liksom tidpunkt för uppdatering kan skilja sig åt. 

3.1 Sysselsättning i offentlig sektor 
Mellan 2012 och 2013 ökade sysselsättningen något inom den offentliga 
sektorn. År 2013 var ungefär 1 289 000 personer sysselsatta där (tabell 
3.1).35 Inom staten, där omkring 245 000 personer arbetar, ökade syssel-
sättningen med två procent 2013 jämfört med 2012. I kommunerna, där 
omkring 795 000 personer arbetar, ökade sysselsättningen med 1 pro-
cent mellan samma år. Inom landstingen ökade sysselsättningen med 
lika mycket.  

  

35 I den offentliga sektorn ingår staten, kommunerna, landstingen och övriga offentliga 
institutioner så som akademier, handelskammare och hushållningssällskap. I staten 
inräknas den statliga förvaltningen och de statliga affärsverken. 
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Tabell 3.1  Antal sysselsatta i offentlig sektor och i offentligt ägda företag 2004, 
2012 och 2013, tusental 

  
 

2004 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
Diff. 2012-

2013 (%) 

 
Diff. 2004-

2013 (%) 

Staten 223 240 245 2 10 

Kommuner 815 789 795 1 - 2 

Landsting 244 244 247 1 2 
Övriga offentliga 
institutioner 16 1 1 4 -92 

Offentligt ägda 
företag 202 206 208 1 3 

Privat sektor 2673 3 096 3 122 1 17 

Totalt 4 173 4 577 4 619 1 11 

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik.  

Anm.: Vissa avrundningsdifferenser förekommer. 
 

3.1.1 Utvecklingen av sysselsättningen i den offentliga 
sektorn 

Under de senaste tio åren har antalet sysselsatta inom den offentliga 
sektorn ökat med 11 procent. Utvecklingen varierar emellertid mellan 
sektorerna. I staten och i landstingen ökade sysselsättningen, medan den 
sjönk i kommunerna (diagram 3.1). En allt större andel av den kommu-
nalt finansierade verksamheten bedrivs numera av privata utförare. Den 
totala kommunfinansierade sysselsättningen (inklusive landsting) upp-
gick 2013 till drygt 1,2 miljoner personer.36  

Antalet sysselsatta har också ökat för inom de offentligt ägda företagen 
och inom de statliga affärsverken. Cirka 208 000 personer arbetade inom 
offentligt ägda företag under 2013.  

Antalet anställda i offentligt ägda företag har ökat med 3 procent sedan 
2004. Bakom denna förändring döljer sig en ökning för kommunalt ägda 
bolag med 26 procent och en minskning för statliga bolag med 10 pro-
cent. Sysselsättningen inom de kommunalt ägda bolagen har ökat, men 

36 Budgetpropositionen för 2015, prop. 2014/15:1. 
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bakom förändringen ligger även en ökning av antalet anställda i kom-
munalförbund. Minskningen för de statliga bolagen handlar om fortsatta 
utförsäljningar.   

Sysselsatta inom övriga offentliga institutioner såsom akademier, han-
delskammare och hushållningssällskap har minskat med över 90 pro-
cent. Under 2013 var cirka 1 260 personer sysselsatta i dessa verksam-
heter. 

Diagram 3.1  Antal sysselsatta i offentlig sektor och offentligt ägda företag 2004–
2013 

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik.  

Anm.: Övriga offentliga institutioner finns inte med i diagrammen av layoutmässiga skäl. Statliga 
affärsverk ingår i staten. Offentligt ägda företag är företag där en eller flera kommuner, 
landsting eller staten har en ägarandel på mer än 50 procent. 
 

Diagram 3.2 visar att nästan 68 procent av de sysselsatta på den svenska 
arbetsmarknaden jobbar inom den privata sektorn. Denna andel har ökat 
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sedan 2004, då 64 procent av de sysselsatta jobbade i den privata sek-
torn. Den offentliga sektorn sysselsätter 28 procent av det totala antalet 
sysselsatta.37 Resterande arbetar inom offentligt ägda företag. 

Den största arbetsgivaren inom den offentliga sektorn är kommunerna. 
Landstingen och staten har ungefär lika många sysselsatta. Drygt 5 pro-
cent av de sysselsatta arbetar vardera inom dessa delsektorer. Medan 
andelen av sysselsättningen för staten respektive landstingen är i stort 
oförändrad genom åren från 2004, har kommunernas andel av syssel-
sättningen minskat. 

Diagram 3.2  Andel sysselsatta i offentlig sektor och offentligt ägda företag av den 
totala sysselsättningen 2013 

 
Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. 
 

3.1.2 Sysselsatta i offentlig sektor fördelade på kön 
Sett över den senaste tioårsperioden har fördelningen mellan kvinnor 
och män förändrats inom den statliga förvaltningen. År 2004 var en 
majoritet av de sysselsatta, 55 procent, män. Numera gäller det omvända 
förhållandet och kvinnorna har en knapp majoritet med 51 procent av 

37 Övriga offentliga institutioner kommenteras inte i texten då andelen är obetydlig 
(0,03 %). De ingår dock i den offentliga sektorn och i den totala sysselsättningen. 
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sysselsättningen 2013. Staten är i dag den sektor som har jämnast köns-
fördelning på arbetsmarknaden. Inom de statliga affärsverken, som ingår 
i staten i diagram 3.3, är männen dock i majoritet.  

Inom både kommuner och landsting är en majoritet av de sysselsatta 
kvinnor, ett mönster som gäller även om man tittar bakåt i tiden. Inom 
både kommuner och landsting var andelen män ungefär 20 procent 
2013. Skola respektive vård och omsorg är verksamhetsområden som 
väger tungt inom kommun och landsting och de är kvinnodominerade 
områden. Jämfört med 2012 har ingen förändring skett.  

Diagram 3.3  Andel kvinnor och män sysselsatta i den offentliga sektorn 2013, 
procent 

 
Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik.  

Anm.: Offentlig sektor totalt inkluderar övriga offentliga institutioner. 
 

Diagram 3.4 visar att kvinnorna var flest i alla ålderskategorier bland de 
sysselsatta i staten 2013, förutom bland de yngsta (16–24 år) och bland 
de äldsta (65 år och äldre). Detta överensstämmer med strukturen 2012. 
År 2004 var mönstret annorlunda, männen var då i majoritet inom samt-
liga ålderskategorier. 
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Diagram 3.4  Antalet sysselsatta kvinnor och män i staten inom olika 
åldersgrupper 2013 

 
Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. 
 

3.1.3 Sysselsatta i offentlig sektor fördelade på ålder 
Andelen yngre (16–24 år) är högre inom den privata sektorn än inom 
den offentliga sektorn (se diagram 3.5). Efter den privata sektorn är det 
kommunerna som har högst andel yngre. Den relativt låga andelen yngre 
i staten förklaras av att utbildningsnivån i den statliga sektorn är högre 
än på arbetsmarknaden i övrigt.38 

Det är också fler som är 65 år och äldre i den privata sektorn än i staten, 
kommunerna och landstingen. 

  

38 Statsförvaltningens utveckling, Särtryck ur budgetpropositionen för 2015, prop. 
2014/15:1. 
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Diagram 3.5  Åldersfördelningen inom respektive sektor 2013, procent 

 
Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. 
 

3.2 Anställda i statliga myndigheter 
Antalet sysselsatta inom åldersgruppen 65 år och äldre är ganska få, 
drygt 9 000 personer 2013. Sedan 2009 har emellertid antalet anställda 
i denna åldersgrupp ökat med 35 procent i de statliga myndigheterna 
(diagram 3.6). Eftersom sysselsättningsgraden bland äldre ökat snabbare 
än i övriga åldersgrupper har dess andel ökat som andel i förhållande till 
andra ålderskategorier.  

Statsanställda arbetar allt längre. År 2014 var det 55 procent av männen 
och 49 procent av kvinnorna som lämnade arbetslivet efter 65 års ålder. 
Medianåldern var 66 år och 7 månader, vilket är en ökning med 14 
månader sedan 2003. Av ålderspensionärerna var det 3 procent av kvin-
norna och 4 procent av männen som var kvar i arbetslivet efter 67 år.39  

39 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen, Statens tjänstepensionsverk, 2015. 
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Antalet sysselsatta inom staten som är under 24 år har mer än dubblerats 
jämfört med 2009. Ökningen kan framför allt relateras till nyanställ-
ningar i samband med omställningen inom försvaret från värnplikts-
förband till yrkesförband. 

År 2014 var medelåldern bland de anställda på de statliga myndig-
heterna 44 år. Eftersom pensionsavgångarna har varit relativt stora inom 
staten de senaste åren har medelåldern sjunkit.  

Diagram 3.6  Antal anställda inom statliga myndigheter fördelat på ålder 2009 
respektive 2014 

 
Källa: Arbetsgivarverket. 

Anm. Omfattar anställda vid statlig myndighet under regeringen med tjänstgöringsomfattning på 
minst 40 procent. Anställda hos statliga bolag och stiftelser liksom hos riksdagens myndigheter 
ingår inte.  
 

3.2.1 Statligt anställda efter verksamhetsområden 
Det verksamhetsområde inom staten som hade flest anställda 2014 var 
Utbildning, det vill säga statliga högskolor och universitet tillsammans 
med övriga förvaltningsmyndigheter inom utbildningsområdet (tabell 
3.1). Ungefär 67 000 personer arbetade inom utbildningsområdet vilket 
motsvarar nästan 30 procent av de anställda inom statliga myndigheter. 
Områdena Hälso- och sjukvård, Fritid, kultur och religion, Miljöskydd 
och Bostadsförsörjning och samhällsutveckling hade minst antal anställ-
da. Bland dessa verksamhetsområden var antalet anställda allra lägst 
inom Bostadsförsörjning och samhällsutveckling (drygt 300 anställda 
2014) och högst inom Hälso- och sjukvård (drygt 2 900 anställda 2014). 
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Tabell 3.2  Antal anställda inom statliga myndigheter per verksamhetsområde 

(Cofog) 2004, 2012, 2013 och 2014 

 2004 2012 2013 2014 

Utbildning 58 948 64 830 65 852 66 785 

Samhällsskydd och rättsskipning 38 628 48 097 48 822 49 213 

Socialt skydd m.m. 33 657 33 537 34 052 34 933 

Allmän offentlig förvaltning 31 096 27 807 27 977 28 000 

Försvar 26 884 24 726 26 024 27 279 

Näringslivsfrågor 30 642 21 597 21 795 22 080 

Hälso- och sjukvård 1 421 2 449 2 633 2 908 

Fritid, kultur och religion 2 426 2 231 2 238 2 157 

Miljöskydd 749 1 020 995 1 020 

Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 339 282 306 318 

Totalt 224 790 226 576 230 694 234 693 

Källa: Arbetsgivarverket. 

Anm. Anställda hos statliga bolag och stiftelser liksom hos riksdagens myndigheter ingår inte. 
Omfattar endast anställda med månadslön. 
 

Inom verksamhetsområdet Försvar har antalet anställda ökat med 5 
procent mellan 2013 och 2014 och det är det verksamhetsområde som 
har ökat mest. År 2008 hade området som lägst antal anställda och sedan 
dess har antalet ökat med 28 procent. Ökningen förklaras av att värn-
plikten sedan 2010 är vilande och är ersatt av en personalförsörjning 
med anställda soldater och sjömän.  

De senaste tio åren har antalet anställda inom Hälso- och sjukvård 
fördubblats. Detta beror bland annat på att antalet myndigheter inom 
sektorn ökat.  

Gruppen Näringslivsfrågor har haft den största relativa minskningen av 
antalet anställda de senaste tio åren, 28 procent. I dag jobbar 22 000 
personer inom verksamhetsområdet. 

Sammantaget har antalet anställda inom staten ökat med 10 000 personer 
under den senaste tioårsperioden. 
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Könsfördelningen skiljer sig mellan olika verksamhetsområden. Exem-
pelvis är fyra av fem anställda män inom verksamhetsområdet Försvar. 
Förhållandet inom Socialt skydd är det omvända, här är nästa sju av tio 
kvinnor.  

Diagram 3.7  Fördelningen av anställda inom statliga myndigheter per 
verksamhetsområde (Cofog) 2014 

 
Källa: Arbetsgivarverket och Statskontorets egna beräkningar. *Inklusive Hälso- och sjukvård. 
**Inklusive Miljöskydd samt Bostadsförsörjning och samhällsutveckling. 

Anm. Anställda hos statliga bolag och stiftelser liksom hos riksdagens myndigheter ingår inte. 
Omfattar endast anställda med månadslön. 
 

3.2.2 Anställningsformer i staten 
År 2014 hade 80 procent av de anställda inom staten en tillsvidare-
anställning. Det var en något större andel kvinnor (82 procent) än män 
(79 procent). En knapp femtedel var visstidsanställda.40 En del av viss-
tidsanställningarna har sin grund i arbetets karaktär. Det gäller exem-
pelvis soldater inom Försvarsmakten och tingsnotarier inom Sveriges 
Domstolar. Den största andelen visstidsanställda finns inom universitet 
och högskolor. År 2014 var det cirka 7 procent av de anställda inom 

40 Statistikunderlag per mejl från Arbetsgivarverket 2015-06-03. 
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staten som hade någon annan form av tillfällig anställning, exempelvis 
är det vanligt med säsongsanställda vid de statliga museerna.41 

I jämförelse med de närmast föregående åren innebär ovanstående inga 
större förändringar. 

3.2.3 Utbildningsbakgrund för anställda inom staten 
De statligt anställda är välutbildade. Av de anställda inom statlig sektor 
år 2014 hade 75 procent eftergymnasial utbildning. En majoritet av 
dessa har en utbildning som är två år eller längre. På arbetsmarknaden i 
stort var andelen med eftergymnasial utbildning 46 procent. Tolv pro-
cent av de anställda inom staten har forskarutbildning.42 

3.2.4 Anställda inom staten med utländsk bakgrund 
Andelen anställda i staten som har utländsk bakgrund har ökat från drygt 
10 procent 2004 till knappt 17 procent 2014.43 Trenden blir ännu tydli-
gare när man studerar andelen personer med utländsk bakgrund bland 
de nyanställda (diagram 3.8). Samtidigt är andelen fortfarande lägre 
jämfört med sysselsättningen totalt sett i Sverige. Det är vidare fler kvin-
nor än män som har utländsk bakgrund bland de statsanställda. Andelen 
är också högre bland de yngre. Medelåldern bland anställda med 
utländsk bakgrund var drygt 41 år 2014 jämfört med drygt 44 år bland 
samtliga. 44 

  

41 Statistikunderlag per mejl från Arbetsgivarverket 2015-06-04. 
42 Statsanställdas utbildningsnivå 2014, statistik hämtad från Arbetsgivarverkets webb, 
2015-05-12. 
43 En person med utländsk bakgrund definieras som en person som antingen är utrikes 
född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda. 
44 Utländsk bakgrund i staten år 2014, Arbetsgivarverket (2015:4). 
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Diagram 3.8  Andel anställda i staten med utländsk bakgrund 2004−2014, procent 

 
Källa: Arbetsgivarverket. 

* Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i 
Arbetsgivarverket. Timavlönade m.fl. ingår inte. 

** Avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställ-
ningsmyndighet sedan föregående år. Fram till 2005 beräknades detta endast för personer med 
en anställningsomfattning överstigande 40 procent. 

*** Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). RAMS för 2014 finns ännu inte 
tillgänglig. 

**** Källa: SCB:s befolkningsstatistik. 
 

Andelen anställda med utländsk bakgrund är högst inom verksamhets-
områden Utbildning (28 procent) och Socialt skydd m.m. (17 procent). 
Lägst är andelarna i Försvar (6 procent), Näringslivsfrågor m.m. (10 
procent) respektive Samhällsskydd och rättsskipning (10 procent). 45 En 
förklaring till detta är sannolikt att det inom dessa verksamhetsområden 
förekommer tjänster med krav på svenskt medborgarskap.  

  

45 Utländsk bakgrund i staten år 2014, Arbetsgivarverket (2015:4). 
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3.2.5 Personalomsättning i staten 
Personalrörligheten i staten var 10 procent 2014, vilket är en marginell 
minskning i jämförelse med 2012. Det var endast obetydliga skillnader 
mellan kvinnor och män. Sedan 2006 har personalrörligheten varierat 
mellan 10 procent och 13 procent.46 Rörligheten var högre bland anställ-
da under 35 år.47  

Arbetsgivarverket genomför två gånger per år en undersökning bland de 
statliga arbetsgivarna. Hösten 2014 uppgav 20 procent av de statliga 
arbetsgivarna att de hade haft omfattande pensionsavgångar det senaste 
halvåret. 48 Det är den lägsta nivån sedan hösten 2012 då andelen också 
var 20 procent. Svarsandelarna viktas efter hur många anställda respek-
tive myndighet har. 49 

Pensionsavgångarna varierar mellan olika verksamhetsområden. Det var 
inga myndigheter inom Samhällsskydd och rättsskipning respektive 
inom Försvar som hade haft omfattande pensionsavgångar 2014 medan 
nästan 80 procent av myndigheterna inom Socialt skydd (inkl. Hälso- 
och sjukvård) hade haft det. Pensionsavgångarna varierar mycket från 
år till år inom verksamhetsområdena. 

Den snabba återhämtningen av svensk ekonomi efter finanskrisen 
bidrog till brist på arbetskraft. Det är först 2013 som bristen minskar i 
statsförvaltningen. Andelen arbetsgivare som haft brist på lämpliga 
sökanden var 42 procent hösten 2014, vilket kan jämföras med 55 pro-
cent under hösten 2012. Det är framför allt inom verksamhetsområdet 
Samhällsskydd och rättsskipning som bristen upplevs som störst, 
därefter inom Utbildning. 

46 Jämförbar statistik saknas före 2006. 
47 Statistikunderlag per mejl från Arbetsgivarverket 2015-06-03. 
48 Undersökningen är publicerad i Konjunkturbarometern för den statliga sektorn. Med-
lemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning – en 
prognos för år 2015, Arbetsgivarverket (2015:1). Svarsfrekvensen var 69 procent av 
Arbetsgivarverkets medlemmar, vilket representerar 87 procent av de anställda hos 
samtliga medlemmar. 
49 Observera att svaren kan variera mycket från undersökning till undersökning. 
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Den vanligaste yrkeskategorin där det rådde brist på lämpliga sökanden 
var inom IT (53 procent). Andra vanliga områden var Juridiskt och 
allmänt utredningsarbete och FoU (forskning och utbildning).  

3.2.6 Sjukfrånvaron i staten 
I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron till 3,4 procent av den 
tillgängliga arbetstiden år 2014. Det är en ökning med 0,2 procent-
enheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor ökade 
med 0,4 procentenheter under fjolåret och uppgick till 4,6 procent. Män-
nens sjukfrånvaro ökade med 0,2 procentenheter under samma period 
och uppgick till 2,2 procent. Sjukfrånvaro i mer än 60 dagar, så kallad 
långtidsfrånvaro, ökade markant som andel av den totala sjukfrånvaron 
till 50,7 procent för år 2014 jämfört med 2013 då den utgjorde 43,2 pro-
cent.50 

  

50 Sjukfrånvaron i staten år 2014 – myndigheter och sektorer, Statskontoret (2015/17-
5). 
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4 Myndigheter och årsarbetskrafter i 
staten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvecklingen i huvuddrag 

 Antalet statliga myndigheter under regeringen fortsätter att minska, 
men inte i samma takt som i början och mitten av 2000-talet. I januari 
2015 fanns det 349 myndigheter, vilket är 21 färre jämfört med 2014. 
Minskningen förklaras främst av att länspolismyndigheterna och 
Statens Kriminaltekniska Laboratorium uppgått i den nya Polismyn-
digheten. 
 

 Antalet årsarbetskrafter i staten har ökat relativt mycket under de 
senaste åren, från 205 000 till 215 000 mellan 2012 och 2015. Antalet 
årsarbetskrafter år 2015 är den högsta nivån för 2000-talet. Samman-
taget betyder utvecklingen de senaste åren att myndigheterna i 
genomsnitt har blivit större. 
 

 Många myndigheter är små. Över 42 procent har färre än 50 års-
arbetskrafter år 2015. De små myndigheterna svarar för en mycket 
liten andel av det samlade antalet årsarbetskrafter. 
 

 Regeringens motiv till de senaste årens myndighetsförändringar har 
varit flera. Ett har varit att renodla myndighetsrollerna och undvika 
målkonflikter genom att särskilja olika funktioner inom samma 
sakområde. Ett annat motiv har varit att få till stånd en mer samman-
hållen förvaltning genom sammanslagning av myndigheter med lik-
nande uppgifter. 
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Det finns flera skäl till varför det är angeläget för såväl regeringen som 
allmänheten att få en bild av statsförvaltningens struktur och storlek. 
Statliga myndigheter är leverantörer av offentliga tjänster som rege-
ringen ansvarar för, och det är de som ska omsätta regeringens politik i 
praktiken. Statsförvaltningen har krav på sig att utföra sina uppdrag på 
ett effektivt sätt. Effektiviteten i den statliga förvaltningen kan påverkas 
av vilken myndighetsstruktur som väljs. 

Riksdagen anslår medel, men det är regeringen som avgör vilken 
myndighetsstruktur som är lämplig för att uppnå det övergripande målet 
med förvaltningspolitiken: ”En innovativ och samverkande statsför-
valtning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, ser-
vice och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveck-
ling och ett effektivt EU-arbete”.51 För att kunna styra myndigheterna 
mot detta mål behöver regeringen kontinuerligt följa upp hur verksam-
heterna och statsförvaltningen i stort utvecklas. 

I detta kapitel visar vi hur myndighetsstrukturen i staten ser ut i dag och 
hur den har utvecklats under 2000-talet. Vi redovisar antalet myndig-
heter och årsarbetskrafter samt hur myndigheterna fördelar sig inom 
olika verksamhetsområden och efter hur stora de är. Redovisningarna 
kompletteras med att vi översiktligt beskriver myndighetsförändringar 
över tid med fokus på vad som skett mellan den 2 januari 2014 och den 
1 januari 2015. 

4.1 Antal myndigheter under regeringen 
Sverige har i dag 349 statliga myndigheter 
I diagram 4.1 beskriver vi utvecklingen av antalet myndigheter under 
regeringen mellan den 1 januari 2000 och motsvarande tidpunkt 2015.52 
I början och mitten av 2000-talet minskade antalet myndigheter relativt 
snabbt. Mellan 2000 och 2007 blev antalet myndigheter 175 färre. Den 

51 Regeringens förvaltningspolitik, regeringens skrivelse 2013/14:155. 
52 Statistiken omfattar förvaltningsmyndigheter och domstolar som lyder under rege-
ringen och som regeringen har utfärdat en specifik förordning med instruktion för, eller 
som styrs av en särskild lag. Statistiken omfattar inte myndigheter som har ett tidsbe-
gränsat uppdrag, så som delegationer, kommittéer och avvecklingsmyndigheter. De så 
kallade utlandsmyndigheterna ingår i myndigheten Regeringskansliet. 
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främsta anledningen var att många små regionala och lokala myndig-
heter slogs samman till större enheter och i flera fall ombildades till en 
myndighet (från så kallade myndighetskoncerner till enmyndigheter). 
Ett exempel på det är sammanslagningen av de regionala skattemyndig-
heterna till Skatteverket 2004. 

Statskontoret har tidigare konstaterat att enmyndigheter kan leda till 
bättre förutsättningar att omfördela resurser och uppgifter inom organi-
sationen över hela landet. Det kan också minska kostnaden för admi-
nistrationen. En nackdel med större myndigheter kan vara att det tar 
längre tid att få genomslag för beslut eftersom avståndet mellan ledning 
och den operativa nivån ökar.53 

Diagram 4.1  Antal myndigheter under regeringen den 1 januari 2000–2015 
 

 
Källa: Statskontorets egna beräkningar. 
 

Antalet myndigheter har fortsatt att minska under de senaste åren, men 
takten är lägre än i 2000-talets början. Mellan 2014 och 2015 minskade 
antalet med 21, till 349 myndigheter. Bakom dessa siffror döljer sig 

53 När flera blir en – om nyttan med enmyndigheter, Statskontoret, 2010. 
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såväl avvecklingar som nybildningar och sammanslagningar av myndig-
heter. Den viktigaste förklaringen till minskningen är att 21 länspolis-
myndigheter och Statens kriminaltekniska laboratorium har uppgått i 
den nya Polismyndigheten, som påbörjar sin verksamhet den 1 januari 
2015.54 Skolforskningsinstitutet och Myndigheten för delaktighet är nya 
myndigheter. Den sistnämnda myndigheten är en sammanslagning av 
Myndigheten för handikappolitisk samverkan (Handisam) och den 
ideella föreningen Hjälpmedelsinstitutet. Totalt har 23 myndigheter av-
vecklats och två myndigheter nybildats under det senaste året (tabell 
4.1).  
 
Tabell 4.1  Förändringar i myndighetsstrukturen 2 januari 2014–1 januari 2015 

Avvecklade  
Myndigheten för handikappolitisk samordning 30 apr. 2014 
Länspolismyndigheterna (21 st.) 31 dec. 2014 
Statens kriminaltekniska laboratorium 31 dec. 2014 
  
Nybildade  
Myndigheten för delaktighet 1 maj 2014 
Skolforskningsinstitutet 1 jan. 2015 

Källa: Statskontorets egna beräkningar. 

Anm.: Information om specifika myndighetsförändringar före 2014 finns i tidigare rapporter från 
Statskontoret. Se bilagan. 
 

Flest myndigheter inom samhällsskydd och rättsskipning 
De statliga myndigheterna är verksamma inom olika områden. Alltifrån 
försvar och uppgifter som handlar om att se till att lagar och regler följs 
till att ansvara för stora delar av socialförsäkringssystemen. 

Diagram 4.2 visar antalet myndigheter inom olika verksamhetsområden 
1 januari 2015. Ungefär en tredjedel av alla myndigheter återfinns inom 
Samhällsskydd och rättsskipning. I verksamhetsområdet ingår bland 

54 Dessa myndigheters årsarbetskrafter ingår sedan 1 januari i totalen för Rikspolissty-
relsen som bytt namn till Polismyndigheten. Även Säkerhetspolisen (Säpo) har tidigare 
formellt varit del av Rikspolisstyrelsen, utan att dess personal varit med i statistikrap-
porteringen. Säpo är formellt en myndighet sedan 1 januari 2015, men har även tidigare 
räknats som en separat myndighet av Statskontoret. 
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annat polismyndigheterna och domstolarna. Förhållandevis många myn-
digheter finns inom områdena Allmän offentlig förvaltning, Näringslivs-
frågor respektive Utbildning. Däremot finns det inte särskilt många 
myndigheter inom områdena Bostadsförsörjning och samhällsutveck-
ling, Miljöskydd eller Hälso- och sjukvård. Myndigheterna inom ett 
verksamhetsområde kan givetvis vara få men stora. 

Diagram 4.2  Antal statliga myndigheter efter verksamhetsområde (Cofog) 2015 

 
Källa: Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statskontorets egna beräkningar. 
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Vanligaste ledningsformen är enrådighetsmyndighet 
Statskontoret har under 2014 slutfört en rapport som kartlägger myndig-
heternas ledningsformer samt analyserar på vilka grunder de olika led-
ningsformerna väljs och hur de olika ledningsformerna påverkar och 
används i regeringens styrning av myndigheterna.55  

Våra uppgifter ger vid handen att den vanligaste ledningsformen bland 
Sveriges 349 statliga myndigheter är enrådighetsmyndighet, det vill 
säga att generaldirektören är ansvarig för verksamheten inför rege-
ringen. 134 stycken myndigheter har denna ledningsform, varav de 
flesta även har ett så kallat insynsråd. 64 stycken är styrelsemyndigheter 
och 54 stycken är nämndmyndigheter, det vill säga att styrelsen respek-
tive en nämnd är ansvarig för verksamheten inför regeringen. Det är 
således många (97 stycken) myndigheter som har en annan lednings-
form än de som anges i myndighetsförordningen.56 

En slutsats i Statskontorets rapport från 2014 är att regeringen använder 
ledningsform i begränsad utsträckning som ett strategiskt styrinstru-
ment. Trots att regeringen oftare använder andra styrinstrument än led-
ningsform i sin myndighetsstyrning bedömde Statskontoret i rapporten 
att det inte finns behov av att ändra reglerna för hur ledningsformerna 
ska väljas eller användas i styrningen av myndigheterna. Däremot finns 
det ett behov av att regeringen och departementen tydligare kommuni-
cerar hur ledningsformen bör tillämpas på de enskilda myndigheterna.57 

4.2 Antal årsarbetskrafter i staten 
Antalet årsarbetskrafter i staten har ökat relativt mycket 
Även om antalet myndigheter har minskat något de senaste åren har 
antalet årsarbetskrafter ökat relativt mycket.58 Mellan februari 2012 och 
februari 2014 ökade antalet årsarbetskrafter från omkring 205 000 till 

55 Sammanställningen i detta avsnitt baseras i huvudsak på Statskontorets tidigare rap-
port (2014:8), men där vi har haft tillgång till senare information har vi använt denna.  
56 I myndighetsförordningen (SFS 2007:515) anges enrådighetsmyndighet, styrelsemyn-
dighet och nämndmyndighet. 
57 Myndigheternas ledningsformer – en kartläggning och analys, Statskontoret (2014:4). 
58 Årsarbetskrafter är inte helt jämförbart med uppgifterna om antalet anställda som 
redovisas i kapitel 3. Data hämtas in vid olika tidpunkter på året. En årsarbetskraft kan 
också vara utspridd på flera anställningar. 
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213 000 (diagram 4.3). Mer än hälften av denna ökning skedde mellan 
2012 och 2013. Antalet ökade ytterligare till år 2015. Antalet årsarbets-
krafter för år 2015 (215 000) är den högsta nivån för 2000-talet. 

Ökningen mellan 2014 och 2015 sker i första hand bland myndigheter 
som arbetar med socialt skydd. Tre av de fem myndigheter där ökningen 
var som störst sorterade under detta område. Bland enskilda myndig-
heter ökade antalet årsarbetskrafter klart mest hos Migrationsverket. 
Myndighetens årsarbetskrafter ökade med 759 stycken på ett år, vilket 
motsvarar en ökning på drygt 19 procent. Arbetsförmedlingen, Karo-
linska institutet, Skatteverket och Statens institutionsstyrelse ökade ock-
så förhållandevis mycket. 

Mellan 2013 och 2014 ökade antalet årsarbetskrafter framför allt bland 
myndigheter som arbetar med försvar. Försvarsmakten hade under det 
året den högsta ökningen bland enskilda myndigheter. 

Diagram 4.3  Antal årsarbetskrafter avrundat till hela tusental 2000–2015 

 
Källa: SCB samt uppgifter som Statskontoret har samlat in.  

Anm.: Uppgifterna om årsarbetskrafter avser februari respektive år förutom vissa undantag. För 
AP-fonderna, som är relativt små myndigheter, finns inga antalsuppgifter tillgängliga avseende 
årsarbetskrafter. Därför har vi använt 2012 års uppgifter avseende medelantalet anställda (från 
årsredovisningarna för 2012) i summeringen av det totala antalet årsarbetskrafter för 2013. 
Medelantalet anställda har använts på motsvarande sätt från AP-fondernas årsredovisningar från 
2013 för år 2014:s summering, samt från 2014 för år 2015:s summering. 
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De flesta myndigheterna är små 

I diagram 4.4 visar vi antalet myndigheter efter storleksklass utifrån hur 
många årsarbetskrafter de hade 2014 respektive 2015. År 2015 hade 148 
statliga myndigheter färre än 50 årsarbetskrafter. Det innebär att drygt 
42 procent av alla statliga myndigheter under regeringen kan betraktas 
som små. Men även om de små myndigheterna är många till antalet 
svarar de sammantaget bara för någon enstaka procent av det totala 
antalet årsarbetskrafter. 

De små myndigheterna är två färre 2015 jämfört med 2014. Jämfört med 
2007, som inte redovisas i diagrammet, är det en påtaglig minskning. 
Omkring 55 myndigheter med färre än 50 årsarbetskrafter har avveck-
lats eller ändrat storleksklass sedan 2007. 

De tio allra största myndigheterna, med minst 5 000 årsarbetskrafter, 
stod för drygt 51 procent av samtliga årsarbetskrafter 2015. Samman-
slagningen av myndigheter inom polisen den 1 januari 2015 har resul-
terat i att nya Polismyndigheten numera är Sveriges största myndighet. 
Därefter i storleksordning följer Försvarsmakten, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 
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Diagram 4.4  Antal statliga myndigheter indelade efter storlek mätt i 
årsarbetskrafter 2014 och 2015 

 
Källa: SCB, Statskontorets egna beräkningar samt i förekommande fall uppgifter från myndig-
heternas årsredovisningar. 

Anm.: Försvarets radioanstalt (FRA) och Säkerhetspolisen redovisas tillsammans med Försvars-
makten respektive Polismyndigheten (tidigare Rikspolisstyrelsen) eftersom vi inte kunnat få upp-
gifter för de enskilda myndigheterna (endast ungefärliga uppgifter om antalet anställda anges på 
myndigheternas hemsidor). Samtliga myndigheter utan egen personal ingår i den minsta storleks-
klassen. 
 

Sammantaget visar utvecklingen de senaste åren att myndigheterna har 
blivit färre men sysselsätter fler årsarbetskrafter. Det betyder att myn-
digheterna i genomsnitt har blivit större. 
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4.3 Renodling, effektivisering och 
helhetsperspektiv 

Intentionen med de senaste årens myndighetsförändringar har varit att 
skapa en tydligare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur.59 

Renodlade roller för ökad rättssäkerhet och legitimitet 
Inspektionen för vård och omsorg inrättades för att separera tillsyns-
verksamhet över socialtjänsten samt över hälso- och sjukvården från 
Socialstyrelsen. Med denna renodling ville regeringen öka effektivite-
ten, rättssäkerheten och legitimiteten i tillsynen.60 Motsvarande ren-
odling av olika verksamheter har även skett inom högskole- och kultur-
områdena under de allra senaste åren. 

Tillkomsten av nya sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter (till 
exempel Trafikanalys år 2010) för att analysera effekter av åtgärder 
inom trafikområdet ska också ses i ljuset av att regeringen vill renodla 
roller och undvika målkonflikter. Statskontoret har konstaterat att ut-
gångspunkten för att inrätta denna typ av myndighet bör vara vilket 
mervärde de skapar i förhållande till andra statliga utvärderingsalterna-
tiv. Om specifika utvärderingsmyndigheter inrättas måste regeringen 
tydligt peka ut syftet med myndigheternas analyser och utvärderingar 
och vilka deras målgrupper är.61 

Sammanslagning av myndigheter för att främja samverkan 
Att ta ett samlat grepp om ett område eller vissa frågor har varit ett annat 
motiv till förändringar i myndighetsstrukturen. Sådana förändringar har 
genomförts de senaste åren inom musikområdet samt inom de delar av 
statsförvaltningen som arbetar med vattenfrågor. Inrättandet av Havs- 
och vattenmyndigheten samt Statens musikverk är uttryck för det. Även 
sammanslagningen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitu-
tet samt vissa delar av Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den 1 

59 Regeringens förvaltningspolitik, regeringens skrivelse 2013/14:155. 
60 Ibid. 
61 Utvärdering på olika områden – en analys av sektorsspecifika utvärderingsmyndig-
heter, Statskontoret (2014:7). 
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januari 2014 genomfördes mot bakgrund av en önskan att samla liknan-
de uppgifter i en myndighet. 62 Samma ambition fanns när den nya Polis-
myndigheten bildades den 1 januari 2015. Statskontoret har i uppdrag 
att följa denna reform.63 

Initiativ till sammanslagning behöver dock inte nödvändigtvis komma 
från regeringen. Sammanslagningen av tre myndigheter till Stockholms 
konstnärliga högskola under 2014 bygger på ett förslag från högskolorna 
själva. Regeringen välkomnade detta initiativ eftersom en gemensam 
organisation kan skapa bra långsiktiga förutsättningar för en konstnärlig 
forskningsmiljö i Stockholm.64 

Utöver rena sammanslagningar av myndigheter har en annan typ av 
strukturell förändring varit att avveckla flera små myndigheter och föra 
över deras uppgifter till större, befintliga myndigheter. 

Uppgifternas karaktär påverkar organisationsformen 
Regeringen har i några fall valt att avveckla en myndighet eller flytta 
uppgifter inom en myndighet till en annan organisationsform, som en 
kommitté eller ett bolag. Ett exempel är att flygplatsverksamheten vid 
Luftfartsverket har bolagiserats. Det finns även ett exempel på en 
förändring i motsatt riktning. Bolaget Apotekens service AB har avveck-
lats och i stället bildades E-hälsomyndigheten 1 januari 2014 med moti-
vet att verksamheten omfattas av ett samhällsuppdrag.65 

E-hälsomyndigheten är också ett exempel på en ny myndighet med 
uppgifter som inte fanns på någon annan myndighet tidigare. Fler sådana 
myndigheter har inrättats de två senaste åren, nämligen Statens service-
center och Ersättningsnämnden. Syftet med att inrätta Statens service-
center var att samla det administrativa stödet i en myndighet för att andra 
myndigheter skulle kunna fokusera mer på sin kärnverksamhet.66  

62 Regeringens förvaltningspolitik, regeringens skrivelse 2013/14:155. 
63 Uppdrag till Statskontoret att utvärdera ombildningen av polisen, regeringsbeslut 
Ju2014/2492/PO. Delrapporter ska lämnas i oktober 2016 respektive 2017. Slutrapport 
i oktober 2018. 
64 Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga 
högskolor i Stockholm, kommittédirektiv 2012:121. 
65 Regeringens förvaltningspolitik, regeringens skrivelse 2013/14:155. 
66 Ibid.  
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5 Medborgarnas uppfattning om 
kvalitet i offentlig verksamhet 

Utvecklingen i huvuddrag 
 
 I 2014 års mätning av medborgarnas uppfattning om kvalitet i 

offentlig verksamhet är de svarande mest positiva till det arbete 
som Polisen utför. Arbetsförmedlingen är minst uppskattad av de 
stora myndigheter som ingått i undersökningen. 

 

 Två av de statliga myndigheterna (Arbetsförmedlingen och Försäk-
ringskassan) har en högre andel svarande som är missnöjda jämfört 
med andelen som är nöjda med hur myndigheten sköter sitt arbete. 

 

 För samtliga kommunala verksamheter är det fler medborgare som 
är nöjda än missnöjda. 

 

 Det finns större skillnader i hur medborgarna bedömer olika statliga 
myndigheter jämfört med hur de bedömer kommunala verksam-
heter. Skillnaden är större mellan andelen nöjda och missnöjda för 
statliga myndigheter (i synnerhet Polisen och Arbetsförmedlingen) 
än vad motsvarande skillnader är för sjukvård, förskola och grund-
skola. 

 

 Överlag har vare sig ekonomisk, social eller partpolitisk bakgrund 
någon större betydelse för medborgarnas bedömningar. Det finns 
dock mindre skillnader som kan kopplas till kön, ålder och parti-
sympati. 
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Medborgarnas uppfattningar om förvaltningen är viktiga. Det är viktigt 
att medborgarna har förtroende för myndigheterna. Det är ytterst med-
borgarna som avgör om förvaltningen har god service och kvalitet.67 

För att få en bild av hur medborgarna uppfattar kvaliteten i förvalt-
ningens tjänster har Statskontoret under de senaste fem åren mätt hur 
medborgarna uppfattar verksamheten vid ett antal myndigheter och 
inom ett antal kommunala verksamhetsområden.68 Några stora myndig-
heter respektive kommunala verksamhetsområden har ingått varje år, 
medan andra väljs ut för att spegla bredden i den offentliga förvaltningen 
och belysa olika aspekter av densamma. Mätningarna syftar till att ge en 
bild av hur medborgarna uppfattar olika typer av offentliga verksam-
heter. 

5.1 Medborgarnas uppfattning om statliga 
myndigheter 

Medborgarna mest nöjda med Polisen och Skatteverket 
I 2014 års mätning är medborgarna mest nöjda med hur Polisen sköter 
sitt arbete. Sammanlagt 59 procent av de svarande bedömer att myndig-
heterna sköter sitt arbete på ett bra sätt. Minst nöjd är man med Arbets-
förmedlingen. Endast 9 procent anser att Arbetsförmedlingen sköter sitt 
arbete bra medan 46 procent anser att myndigheten sköter det dåligt. 
Detta är dock en relativ förbättring från år 2013, då 56 procent ansåg att 
Arbetsförmedlingen skötte sitt arbete dåligt. Även för Försäkrings-
kassan finns fler missnöjda än nöjda för 2014, men skillnaden är mindre 
än under 2013. 

67 Regeringens förvaltningspolitik, regeringens skrivelse 2013/14:155. 
68 Det är SOM-institutet vid Göteborgs universitet som gör mätningarna på uppdrag av 
Statskontoret. Resultatet från 2014 års mätning redovisar institutet i en rapport. Arkhede, 
Bergström och Ohlsson (2015) Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters 
verksamhet. SOM-insitutet, Göteborgs universitet (SOM-rapport 2015:19).  
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Tabell 5.1  Medborgarnas uppfattningar om hur myndigheter sköter sitt arbete 
2014 (i procent) 

 Känner 
inte till 

myndig-
heten 

Bra Varken 
eller  

Dåligt Ingen 
upp-

fattning  

Antal 
svar 

Polisen 2 59 17 15 7 1690 
Konsumentverket 6 34 19 4 37 1673 
Pensionsmyndigheten 4 30 22 11 33 1683 
Försäkringskassan 4 26 21 28 21 1686 
Socialstyrelsen 5 22 25 13 35 1674 
Arbetsförmedlingen 6 9 13 46 26 1695 

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2014. 

Anm.: Frågan lyder ”Hur anser du att följande myndigheter sköter sitt arbete?” Svarsalternativen 
är ”Känner ej till myndigheten”, ”Mycket bra” och ”Ganska bra” (i tabellen redovisade tillsammans 
som bra), ”Varken bra eller dåligt”, ”Ganska dåligt” och ”Mycket dåligt” (i tabellen redovisade 
tillsammans som ”Dåligt”) samt ”Ingen uppfattning”. 
 

Arbetsförmedlingens sammanvägda betyg har höjts mellan 
2013 och 2014, men är fortsatt lågt 
De myndigheter som ingår har varierat mellan undersökningsåren. 
Endast Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ingått alla åren. 
I tabell 5.2 presenteras ett balansmått för samtliga myndigheter som 
ingått i mätningen. Det vill säga andelen svarande som uppfattar att 
myndigheten sköter sitt arbete bra minus andelen som uppfattar att de 
sköter arbetet dåligt. Balansmåttet kan variera mellan -100 och 100. En 
negativ balans innebär att fler är missnöjda än nöjda med myndig-
heternas arbete. 

Mest positivt balansmått 2014 har Konsumentverket och Polisen, 30 
respektive 44. För Arbetsförmedlingen försämrades balansmåttet rela-
tivt mycket mellan 2012 och 2013, från -29 till -48, men förbättrades 
något mellan 2013 och 2014, med en ökning till -37. Andelen som anser 
att myndigheten sköter sitt arbete dåligt har minskat i 2014 års under-
sökning. 

Även Försäkringskassan har ett negativt balansmått 2014 på -2. Det är 
dock en successiv förbättring för myndigheten sedan 2012 då balans-
måttet var -13. 
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Polisen har visserligen högst balansmått 2013 (44), men det har sjunkit 
sedan mätningen 2010 då resultatet var 53. Den övervägande majori-
teten av myndigheterna har positiva balansmått i 2014 års undersökning. 

Tabell 5.2  Medborgarnas uppfattningar om hur myndigheter sköter sitt arbete 
2010–2014 (balansmått) 

 2010 2011 2012 2013 2014 Minst 
antal 
svar 

Arbetsförmedlingen -27 -22 -29 -48 -37 1474 

CSN 15     3180 

Energimarknadsinspektionen  -6    1481 

Försäkringskassan -24 -6 -13 -5 -2 1475 

Havs- och vattenmyndigheten  1  9  1487 

Konsumentverket     30 1673 

Kronofogdemyndigheten    27   1472 

Livsmedelsverket   25   1468 

Migrationsverket  -22  -29  1489 

Naturvårdsverket   27   1466 

Pensionsmyndigheten  11   19 1490 

Polisen 53   41 44 1592 

Riksrevisionen   23   1465 

Socialstyrelsen     9 1674 

Statistiska centralbyrån     28  1581 

Skatteverket 51   54  1576 

Skolverket   1   1470 

Trafikverket  22  38  1491 

Valmyndigheten 32     3191 

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2014. 

Anm.: Frågan lyder ”Hur anser du att följande myndigheter sköter sitt arbete?” Svarsalternativen 
är ”Känner ej till myndigheten”, ”Mycket bra” och ”Ganska bra”, ”Varken bra eller dåligt”, ”Ganska 
dåligt” och ”Mycket dåligt” samt ”Ingen uppfattning”. I tabellen redovisas balansmåttet, det vill 
säga andelen som uppfattar att myndigheten sköter sitt arbete mycket eller ganska bra minus 
andelen som menar att de sköter sig mycket eller ganska dåligt. Balansmåtten kan gå mellan +100 
(alla svarande anger att de är nöjda med arbetet) och -100 (alla svarande anger att de är missnöjda 
med arbetet). 
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5.2 Medborgarnas uppfattning om kommunal 
verksamhet 

Andelen som är nöjda med sjukvården kvar på lägre nivå 
I mätningen ingår också frågor om hur medborgarna uppfattar att verk-
samheter som kommun och landsting ansvarar för fungerar. I 2014 års 
undersökning har vi mätt uppfattningar om sjukvård, förskola och 
grundskola. Femtio procent anger att sjukvården fungerar bra. Mot-
svarande procenttal för förskolan och grundskolan är 42 respektive 37 
procent (tabell 5.3). Andelen som anger att de är nöjda med sjukvården 
har sjunkit från 59 procent i 2012 års undersökning. Det är relativt 
många som inte har någon uppfattning om förskolan och grundskolan, 
vilket kan bero på att den mest svarsvilliga gruppen utgörs av 70–79-
åringar medan svarsviljan är lägst bland de yngsta, 16–19-åringar. 
Tabell 5.3  Medborgarnas uppfattningar om hur kommunala verksamheter 

fungerar 2014 (i procent) 

 Känner 
inte till 

verksam-
heten 

Bra Varken 
eller 

Dåligt Ingen 
upp-

fattning  

Antal 
svar 

Sjukvård 1 50 18 26 5 1707 
Förskola 9 42 12 8 29 1691 
Grundskola 10 37 14 17 22 1690 

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2014. 
Anm.: Frågan lyder ”Hur anser du att den verksamhet fungerar som bedrivs på följande områden 
i det landsting/region eller kommun där du bor?” Svarsalternativen är ”Känner ej till verksam-
heten”, ”Mycket bra” och ”Ganska bra” (i tabellen redovisas de tillsammans som ”Bra”), ”Varken 
bra eller dåligt”, ”Ganska dåligt” och ”Mycket dåligt” (i tabellen redovisas de tillsammans som 
”Dåligt”) samt ”Ingen uppfattning”. 
 

Kommunala verksamheter bedöms mer likartat än de 
statliga myndigheterna 
Resultaten i årets mätning visar precis som förra året att medborgarna är 
mer nöjda med verksamheter som kommuner och landsting ansvarar för, 
än med dem som sköts av statliga myndigheter. Det finns större skill-
nader i hur medborgarna bedömer olika statliga myndigheter jämfört 
med hur de bedömer kommunala verksamheter. Samtliga undersökta 
kommunala verksamheter har ett positivt balansmått, det vill säga det är 
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en högre andel som är positiva till hur de bedriver sina verksamheter än 
som är negativa. En möjlig förklaring till detta är att medborgarna i hög-
re grad har kontakt med kommunala verksamheter än med statliga myn-
digheter. Statskontoret har tidigare visat att de som kommer i kontakt 
med en verksamhet är mer positiva i sina bedömningar än de som inte 
har varit i kontakt med verksamheten.69 Det finns dock undantag i 2014 
års undersökning, sjukskrivna ger sämre betyg åt sjukvården än genom-
snittet i undersökningen. 

Genom åren har räddningstjänsten, som har mätts vid ett tillfälle, haft 
starkast balansmått (63). Verksamheten plan- och byggfrågor har även 
den endast mätts en gång och är den verksamhet som har lägst balans-
mått, även om det är positivt (11). 
Tabell 5.4  Medborgarnas uppfattningar om hur verksamheter fungerar 2010–

2014 (balansmått) 
  2010 2011 2012 2013 2014 Minst 

antal 
svarande 

Förskola    36     34 1489 

Grundskola 33 30 28 20 20 1479 

Kollektivtrafik   22   18  1491 

Plan- och byggfrågor     11    1472 

Renhållning     62    1477 

Räddningstjänst 63        3208 

Sjukvård 47 44 42 24 24 1484 

Äldreomsorg 15   13    1480 

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2014. 

Anm.: Frågan lyder ”Hur tycker du att den verksamhet fungerar som bedrivs på följande områden 
i det landsting/region eller kommun där du bor?” Svarsalternativen är ”Känner ej till verksam-
heten”, ”Mycket bra” och ”Ganska bra”, ”Varken bra eller dåligt”, ”Ganska dåligt” och ”Mycket 
dåligt” samt ”Ingen uppfattning”. I tabellen redovisas balansmåttet, det vill säga andelen som 
uppfattar att myndigheten sköter sitt arbete mycket eller ganska bra minus andelen som menar 
att de sköter sig mycket eller ganska dåligt. Balansmåtten kan gå mellan +100 (alla svarande anger 
att de är nöjda med arbetet) och -100 (alla svarande anger att de är missnöjda med arbetet). 
 

69 Uppfattningar om förvaltningen – kvalitet i offentlig verksamhet från allmänhetens 
och företagens horisont. Statskontoret, 2011. 
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För två av verksamheterna har balansmåttet försämrats mellan åren. För 
sjukvården har balansmåttet sjunkit från 42 till 24 mellan 2012 och 
2013. För 2014 är balansmåttets värde för sjukvården oförändrat. Det 
beror både på en tidigare minskning av andelen medborgare som tycker 
att verksamheten fungerar bra och en ökning av andelen som anger att 
verksamheten fungerar dåligt. Den andra verksamheten som uppvisar ett 
allt lägre balansmått är grundskolan. Där är det framför allt andelen som 
anger att verksamheten fungerar dåligt som ökat. Bakomliggande 
orsaker till dessa förändringar kan bland andra vara uppmärksamheten 
kring sjukvårdens köer och tillgänglighetsproblem samt grundskolans 
resultat i Pisamätningarna.70 

5.3 Bedömningar i olika sociala grupper 
Få socioekonomiska skillnader i betygssättning  
Offentlig verksamhet ska vara opartisk och neutral, med likabehand-
lingsprincipen i centrum. Utifrån detta bör det inte heller vara några 
stora skillnader i hur olika sociala grupper bedömer att offentlig verk-
samhet fungerar. Vid SOM-institutet har man analyserat människors 
bedömningar av hur myndigheter sköter sitt arbete med avseende på 
respondenternas sociala bakgrund. 

En slutsats av analysen är att bedömningen av hur offentlig verksamhet 
fungerar skiljer sig mycket lite åt mellan olika grupper. Även om skill-
naderna inte är statistiskt signifikanta finns det dock vissa skillnader som 
är värda att uppmärksamma. Exempelvis skiljer sig kvinnor och män åt 
genom att män är mer negativa till Polisen. Åldersmässigt är äldre mer 
positiva till sjukvården än yngre. Högutbildade ger mycket lägre betyg 
till Arbetsförmedlingen än lågutbildade. När vi tittar på skillnader mel-
lan boende i de största städerna och på landsbygden är betygsskillnaden 
som störst när det gäller grundskolan. Boende på landsbygden är positi-
va till grundskolan och uppvisar ett balansmått på 21, medan de som bor 

70 Holmberg, Sören Mycket höga krav på offentlig verksamhet i Arkhede, Bergström och 
Ohlsson, Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. SOM-
insitutet, Göteborgs universitet (SOM-rapport 2015:19).  
 

  71 

                                                                                                                                            



i Stockholm, Göteborg eller Malmö har ett positivt balansmått på endast 
6. 

Tabell 5.5  Medborgarnas bedömning av hur myndigheter sköter sitt arbete och 
hur verksamheter fungerar efter vissa bakgrundsfaktorer 2014 
(balansmått) 

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2014. 
Anm.: Balansmåtten baseras på svaren på frågorna ”Hur anser du att den verksamhet fungerar 
som bedrivs på följande områden i det landsting/region eller kommun där du bor?” respektive 
”Hur anser du att följande myndigheter sköter sitt arbete?” (se tabell 5.2 och 5.3). I tabellen redo-
visas balansmått för respektive grupp. Tabellrubrikerna ”låg”, ”medel” och ”hög” syftar på utbild-
ning. ”Låg” motsvarar grundskola, ”medel” motsvarar examen från gymnasium, folkhögskola eller 
motsvarande (kallas ”medellåg” i SOM-undersökningen), och ”hög” motsvarar studier eller 
examen från universitet eller högskola. Kategorin ”hög” består av kategorierna ”medelhög” och 
”hög” i SOM-undersökningen som här slagits samman. Kategorin ”medelhög” i SOM-under-
sökningen avser eftergymnasial utbildning (utan examen). Kategorin ”hög” i SOM-undersökningen 
avser examen från högskola/universitet. Siffrorna i tabellen ovan för kategorin ”hög” är ett medel-
tal av siffrorna för de två underkategorierna. 
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Myndigheter:           
Arbetsförmedlingen -37 -36 -38 -25 -33 -43 -40 -25 -33 -42 
Försäkringskassan -2 -3 -2 1 5 -12 -1 -2 -9 0 
Konsumentverket 30 31 28 20 35 30 29 21 30 32 
Pensionsmyndig-
heten 

19 18 17 5 12 20 27 18 12 21 

Polisen 44 48 41 46 48 45 44 47 44 45 
Socialstyrelsen 9 14 4 8 10 9 9 5 10 11 
           
Verksamheter:           
Förskolan 34 31 37 28 39 30 34 29 34 34 
Grundskolan 20 22 20 22 29 14 19 16 23 21 
Sjukvård 24 19 28 16 22 17 35 33 19 24 
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5.4 Bedömningar efter partisympati 
Medborgarna gör likartade bedömningar oavsett 
partisympati 
Resultaten när det gäller medborgarnas förtroende för myndigheter och 
offentliga verksamheter har även kopplats till partisympatier. Huvud-
resultatet från 2014 är att medborgarna gör relativt likartade bedöm-
ningar oavsett vilket politiskt parti man föredrar. Detta överensstämmer 
med resultat från tidigare undersökningar. Både regeringens och oppo-
sitionens sympatisörer är i allt väsentligt överens när det gäller att 
värdera hur olika delar av svensk offentlig förvaltning fungerar. Dock 
avviker anhängare av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Dessa är 
i flera fall mer kritiska till myndigheter och verksamheter än sympatisö-
rer till de mer mittenpositionerade partierna. Vänsterpartisters och 
sverigedemokraters genomsnittliga betyg på myndigheter och verksam-
heter skiljer sig i vissa delar signifikant från övriga partisympatisörers 
medelbetyg. Vänsterpartister skiljer sig mest från övriga när det gäller 
Polisen medan sverigedemokrater är klart mer negativa än övriga när det 
gäller Försäkringskassan, Polisen och Socialstyrelsen.71 

  

71 Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet, Arkhede, 
Bergström och Ohlsson, SOM-insitutet, Göteborgs universitet (SOM-rapport 2015:19). 
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