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 NR 10 SM 2001 

Nationalräkenskaper 1993-2018 

I korta drag 
Korrigering 2020-06-02 

Korrigering har gjorts i tabell 17 för åren 1994-2017 avseende arbetsproduktivi-
tet. 

I detta SM redovisas resultatet från den detaljerade beräkningen av Sveriges 
nationalräkenskaper för år 2018. Därtill redovisas resultatet av den mindre över-
syn som nu genomförts för åren 1993-2017. I september 2019 publicerades re-
sultaten av en så kallad allmän översyn av tidsserierna, men några punkter kvar-
stod och dessa har nu åtgärdats.  

Resultaten visar att BNP för år 2018 uppgick till 4 828 miljarder kronor i lö-
pande priser. Jämfört med 2017 ökade BNP med 2,0 procent i fasta priser. 
BNP-tillväxten reviderades därmed ned med 0,2 procentenheter jämfört med 
den senaste publicerade kvartalsvisa beräkningen. Den del som bidrog mest till 
nedrevideringen av BNP-tillväxten var de fasta bruttoinvesteringarna, medan 
varuexporten bidrog mest i motsatt riktning. 

Resultatet från översynen av tidsserierna har främst förändrat nivåerna i BNP. 
Utvecklingen över tid är däremot reviderad i mindre omfattning. År 2017, som 
var det senast beräknade året före översynen, var BNP i löpande priser 4 621 
miljarder kronor, vilket nu innebär en höjning med fyra miljarder kronor. För 
åren 1993-2017 har BNP i löpande priser reviderats med mellan -1 och 22 mil-
jarder kronor.   
 

Diagram 1. BNP, volymförändring (procent) 
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Statistiken med kommentarer 

Den ekonomiska utvecklingen 2018 
 
Bruttonationalprodukten, BNP 
År 2018 ökade BNP i fasta priser med 2,0 procent jämfört med året innan. Till-
växten reviderades därmed ner med 0,2 procentenheter jämfört med den senaste 
versionen av de preliminära kvartalsvisa beräkningarna. Folkmängden i Sverige 
ökade mellan åren 2017 och 2018 med 1,2 procent, vilket gjorde att tillväxten i 
BNP per capita i fasta priser stannade på 0,8 procent. 

 
Diagram 2. BNP och BNP per capita i fasta priser, volymförändring (pro-
cent) 

 
 

BNP från användningssidan 
BNP från användningssidan utgörs av hushållens konsumtionsutgifter, offent-
liga konsumtionsutgifter, bruttoinvesteringar och nettoexport (export minus im-
port). År 2018 dämpades den inhemska efterfrågan jämfört med 2017, vilket till 
stor del berodde på att hushållens konsumtionsutgifter och de fasta bruttoinve-
steringarna utvecklades svagare. Exporten utvecklades relativt starkt men den 
totala efterfrågan hölls tillbaka på grund av att den inhemska efterfrågan däm-
pats. Nettoexporten utvecklades starkt, där importpriserna steg mer än export-
priserna. 

 
Tabell 1. Försörjningsbalans 2018; löpande priser (miljarder kronor),      
volymförändring (procent)  
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Löpande priser mdkr Volymutveckling procent
Hushållens konsumtionsutgifter inkl. HIO 2 206 1,8

Offentliga konsumtionsutgifter 1 258 0,8

Bruttoinvesteringar 1 256 2,4

Inhemsk efterfrågan 4 720 1,7

Export 2 206 4,2

Total efterfrågan 6 926 2,5

Import 2 098 3,8

Nettoexport 108 11,1

BNP 4 828 2,0
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För att åskådliggöra vad förändringen i de olika efterfrågekomponenterna bety-
der för BNP-tillväxten beräknas bidragen till BNP-tillväxten från användnings-
sidan. Nettoexporten anger således hur mycket utrikeshandeln bidrar med till 
BNP-utvecklingen. År 2018 bidrog alla efterfrågekomponenter positivt till ut-
vecklingen men det var hushållens konsumtionsutgifter inklusive HIO som gav 
det största bidraget till BNP-tillväxten (se diagram nedan). Bruttoinvestering-
arna är den efterfrågekomponent som under de senaste fem åren har gett störst 
bidrag till BNP-tillväxten, men även hushållskonsumtionen ger stora bidrag. 

 
Diagram 3. Användningssidans bidrag till BNP:s volymförändring (procen-
tenheter) 

 
 

Hushållens konsumtionsutgifter 
De egentliga hushållens konsumtionsutgifter, med vilket menas hushåll exklu-
sive hushållens icke-vinstdrivande organisationer, ökade med 1,9 procent i vo-
lym år 2018 jämfört med året innan och bidrog med 0,8 procentenheter till  
BNP-tillväxten. Konsumtionsutgifterna var 2 149 miljarder kronor i löpande 
priser. BNP var samma år 4 828 miljarder kronor, vilket innebar att ca 45 pro-
cent av BNP bestod av de egentliga hushållens konsumtion. 
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Diagram 4. De egentliga hushållens konsumtionsutgifter, volymförändring 
(procent) 

 
 
Tabell 2. De egentliga hushållens konsumtionsutgifter efter huvudända-
mål 2018; löpande priser (miljarder kronor), bidrag (procentenheter) och 
volymförändring (procent) 

 
 

Störst bidrag till den totala konsumtionsökningen kom från utgifter för bostad 
samt fritid och underhållning. De bidrog med 0,5 procentenheter vardera till 
hushållskonsumtionens tillväxt. Utgifterna för bostäder ökade med 1,8 procent. 
Inom denna post ryms utgifter för hyror och nyttjandevärden av ägda bostäder, 
inkl. bostadsrätter, samt uppvärmningskostnader. Bostäder är den enskilt största 
posten inom hushållskonsumtionen och stod år 2018 för cirka 25 procent av den 
egentliga hushållskonsumtionen.  

Minskade gjorde däremot den svenska konsumtionen utomlands samt konsumt-
ionsutgifterna för hotell och restaurang som hade negativa bidrag till BNP-
tillväxten  på -0,3 respektive -0,1 procentenheter. Samtidigt ökade utländska be-
sökares konsumtion i Sverige med 3,3 procent vilket höll tillbaka uppgången 
med 0,2 procentenheter, eftersom det dras bort från konsumtionen. 

Löpande Bidrag Volymutveckling 
COICOP priser mdkr procentenheter procent
01 Livsmedel 264 0,4 3,3

02 Alkohol och tobak 71 0,1 2,6

03 Kläder och skor 88 0,0 0,4

04 Bostad 546 0,5 1,8

05 Möbler 125 0,2 3,0

06 Hälso- och sjukvård 67 0,2 5,0

07 Transporter 269 0,2 1,2

08 Kommunikation 68 0,3 9,4

09 Fritid och Underhållning 236 0,5 4,8

10 Utbildning 7 0,0 1,4

11 Hotell och restaurang 144 -0,1 -0,9

12 Övriga varor och tjänster 228 0,2 1,5

Total konsumtion exkl. ofördelad konsumtion 2113 2,4 2,4

15 Svensk konsumtion utomlands 144 -0,3 -4,0

16 Utländsk konsumtion i Sverige -108 -0,2 3,3

TOTALT    2149 1,9 1,9
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Konsumtionen kan också fördelas på varor och tjänster. År 2018 bestod den till 
48 procent av varukonsumtion och till 52 procent av tjänstekonsumtion. Kon-
sumtionen av varor ökade med 2,2 procent medan konsumtionen av tjänster 
ökade med 2,6 procent. 

Sett över en längre tidsperiod är 2018 års volymutveckling på 1,9 procent lägre 
än den genomsnittliga utvecklingen på 2,5 procent för åren 1994-2017.  

 

Hushållens icke-vinstdrivande organisationers konsumtionsutgifter 
Hushållens icke-vinstdrivande organisationers (HIO) konsumtionsutgifter sjönk 
med -0,4 procent 2018, räknat i fasta priser och jämfört med året innan. Bidra-
get till den totala BNP-tillväxten var litet.  

HIO:s konsumtion utgjorde 1,2 procent av BNP. HIO:s andel av hushållens 
konsumtion var 2,6 procent.  

 
Tabell 3. Hushållens icke-vinstdrivande organisationers konsumtionsut-
gifter 2018, löpande priser (miljarder kronor) och volymförändring (pro-
cent) 

 
 

Hushållens faktiska konsumtion 
Hushållens faktiska konsumtion visar hushållssektorns totala konsumtion obero-
ende av om det är hushållen själva eller den offentliga sektorn som står för ut-
giften. Hushållens faktiska konsumtion består av de egentliga hushållens kon-
sumtionsutgifter, hushållens icke-vinstdrivande organisationers konsumtionsut-
gifter samt den offentliga sektorns individuella konsumtionsutgifter. Exempel 
på individuella konsumtionsutgifter är utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg 
samt kultur- och rekreationstjänster. Den faktiska konsumtionen är beräknad för 
att underlätta jämförbarheten mellan länder. 

Tabellen nedan visar hushållens totala konsumtionsutgifter och den faktiska 
konsumtionen åren 2014-2018. Hushållens totala konsumtionsutgifter utgjorde 
under perioden knappt hälften av BNP. Den faktiska konsumtionen var större 
och utgjorde knappt två tredjedelar av BNP. 

 
Tabell 4. Hushållens faktiska konsumtionsutgifter, löpande priser (miljar-
der kronor) och andel av BNP (procent) 

 

Sektor
Löpande 

priser mdkr

Volymut-
veckling 
procent

HIO exkl sv. Kyrkan 37.4 -0.3

Svenska kyrkan 20.5 -0.5

HIO totalt 57.9 -0.4

Sektor 2014 2015 2016 2017 2018

Egentliga hushållens konsumtionsutgifter 1821 1911 1974 2059 2149
Hushållens icke-vinstdrivande organisationers 
konsumtionsutgifter 49 51 51 56 58

Hushållens totala konsumtionsutgifter 1869 1962 2025 2115 2206

Hushållens totala konsumtionutgifter, andel av BNP 46,8 46,0 45,9 45,7 45,7

Offentliga myndigheters totala individuella konsumtionsutg  744 790 850 878 912
Hushållens faktiska konsumtion 2613 2751 2875 2992 3118

Hushållens faktiska konsumtion, andel av BNP 65,4 64,6 65,1 64,7 64,6



SCB 7  NR 10 SM 2001 

 

 
 
 

Offentliga konsumtionsutgifter 
Under 2018 ökade de offentliga konsumtionsutgifterna med 0,8 procent i volym 
jämfört med föregående år. Bidraget till den totala BNP-utvecklingen var 0,2 
procentenheter.  

Kommunerna, som är den största delsektorn, ökade sina konsumtionsutgifter 
med 0,5 procent i volym. Produktionen ökade med 1,3 procent och sociala natu-
raförmåner minskade med 2,7 procent. Minskningen av sociala naturaförmåner 
förklaras framförallt av att kostnader kopplade till flyktingmottagande fortsatte 
att minska kraftigt. 

Konsumtionsutgifterna för statliga myndigheter inklusive sociala trygghetsfon-
der ökade med 0,6 procent i volym och produktionen ökade med 2,0 procent. 
Den kollektiva delen av produktionen ökade med 3,3 procent medan den indivi-
duella delen av produktionen minskade med ungefär lika mycket. Minskningen 
i den individuella produktionen berodde till stor del på minskad aktivitet hos 
Migrationsverket. Sociala naturaförmåner minskade med 9,1 procent i volym. 
Även denna post påverkades av migrationen, då Migrationsverkets köp av asyl-
boendetjänster återfinns här. 

Regionernas konsumtionsutgifter ökade med 1,6 procent i volym. Produktionen 
ökade med 1,2 procent. Den individuella delen av produktionen (där läkar- och 
sjukhusvård ingår) var 0,4 procent högre än föregående år, medan den kollek-
tiva delen var 6,8 procent högre. Sociala naturaförmåner ökade med 4,3 procent 
där både utgifter för köp av verksamhet från privata utförare samt utgifter för lä-
kemedelsförmånen ökade. 

 
Diagram 5. Offentliga konsumtionsutgifter, volymförändring (procent) 

 
 

Fasta bruttoinvesteringar 
De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 1,4 procent i volym 2018 jämfört med 
året innan. Uppgången förklaras till stor del av ökade investeringar i övriga 
byggnader och anläggningar vilka står för mer än hela nettoökningen i de fasta 
bruttoinvesteringarna. Även investeringar i transportmedel samt forskning och 
utveckling (FoU) ökade under 2018. Bostadsinvesteringarna sjönk kraftigt och 
drog ned fasta bruttoinvesteringar med 1,5 procentenheter. Det var framförallt 
nybyggda permanentbostäder som minskade. Även programvaror och övriga 
maskiner och inventarier samt vapensystem höll tillbaka den totala investerings-
utvecklingen.    
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Diagram 6. Fasta bruttoinvesteringar, volymförändring (procent) 

 
 

Investeringskvoten, de fasta bruttoinvesteringarnas andel av BNP, var oföränd-
rad på 25 procent jämfört med föregående år. 

Näringslivets fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,5 procent och bidrog med 
0,4 procent till den totala investeringsutvecklingen. Varubranschernas investe-
ringar ökade med 4,0 procent. Främst bidrog investeringar inom branscherna 
med gruvor, el och avlopp, avfall och återvinning till uppgången. Investering-
arna i branscherna fordon respektive läkemedel sjönk. Tjänstebranschernas in-
vesteringar minskade med 1,0 procent. Mest minskade investeringarna inom 
fastighetsförvaltning, som drogs ned av lägre bostadsinvesteringar.  

Fasta bruttoinvesteringar inom offentliga myndigheter steg med 6,2 procent och 
bidrog med 1,1 procentenheter till den totala investeringsuppgången. Investe-
ringar inom både primärkommuner och regioner ökade kraftigt. Även statens in-
vesteringar ökade men med en svagare takt. Övriga byggnader och anläggningar 
och FoU bidrog mest till ökningen inom de offentliga myndigheternas investe-
ringar. 

 
Tabell 5. Fasta bruttoinvesteringar efter näringsgren och investeringstyp 
2018; löpande priser (miljarder kronor), volymförändring (procent) och bi-
drag (procentenheter) 
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Sektor Investeringstyp

Löpande 
priser 
mdkr

Volym-
utveckling 

procent

Bidrag 
procent-
enheter

Hela ekonomin 1 Samtliga fasta tillgångar 1216 1,4 1,4

Hela ekonomin 1.1 Byggnader och anläggningar 537 1,9 0,8

Hela ekonomin 1.1.1 Bostäder 252 -6,4 -1,5

Hela ekonomin 1.1.1.1 Permanentbostäder, nybyggnation 141 -11,1 -1,5

Hela ekonomin 1.1.1.2 Permanentbostäder, ombyggnation 87 3,4 0,2

Hela ekonomin 1.1.2 Övriga byggnader och anläggningar 285 10,8 2,3

Hela ekonomin 1.2 Maskiner och inventarier samt vapensystem 356 0,3 0,1

Hela ekonomin 1.2.1 Transportmedel 86 4,4 0,3

Hela ekonomin 1.2.2 IKT-utrustning 54 1,9 0,1

Hela ekonomin 1.2.3 Övr mask och inv samt vapensystem 217 -1,6 -0,3

Hela ekonomin 1.4 Immateriella tillgångar 321 1,9 0,5

Hela ekonomin 1.4.1 Forskning och utveckling 143 4,6 0,5

Hela ekonomin 1.4.2 Datorprogram och databaser 173 -0,4 -0,1

Näringslivet totalt 1 Samtliga fasta tillgångar 991 0,5 0,4

Offentliga myndigheter 1 Samtliga fasta tillgångar 219 6,2 1,1

Hushållens icke-vinstdrivande org. 1 Samtliga fasta tillgångar 5 -10,0 0,0
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Lagerinvesteringar 
Lagerinvesteringarna var högre år 2018 än 2017 och bidraget till BNP-
utvecklingen år 2018 blev 0,3 procentenheter. Lageruppbyggnaden inom indu-
strin var betydande medan handelns lager minskade något. 

Lagerinvesteringar omfattar uppbyggnad av lager under året minus uttag ur la-
ger. Lagerinvesteringarnas bidrag till BNP-utvecklingen beräknas som lagerför-
ändringen under året minus lagerförändringen under föregående år, det så kal-
lade lageromslaget, i procent av BNP.  

 

Investeringar i värdeföremål 
Investeringar i värdeföremål utgör en egen kategori vid sidan av fasta bruttoin-
vesteringar och lagerinvesteringar. Värdeföremålen innefattar antikviteter och 
konst i form av målningar, frimärken samt diverse samlarobjekt. Värdet av in-
vesteringar i värdeföremål uppgår till ungefär en miljard kronor år 2018, vilket 
utgör en liten post i de svenska nationalräkenskaperna. 

 

Export och import 
År 2018 steg volymen av exporten med 4,2 procent och av importen med 3,8 
procent. Exportnettot minskade dock jämfört med föregående år och uppgick till 
108 miljarder kronor i löpande priser. Exportnettots bidrag till BNP-tillväxten 
uppgick till 0,3 procent.  

Varuexporten steg med 5,4 procent jämfört med år 2017. En stor produktgrupp 
som ökade var motorfordon. Minskade gjorde istället exporten av papper och 
pappersvaror. Tjänsteexporten ökade med 1,5 procent jämfört med år 2017. 
Stora produktgrupper som ökade var datatjänster samt utländsk konsumtion i 
Sverige. Minskade gjorde däremot huvudkontorstjänster.  

Varuimporten ökade med 5,4 procent. Ökade gjorde bland annat importen av 
datorer och elektronikvaror. Tjänsteimporten ökade med 0,5 procent. Stora pro-
duktgrupper som ökade var FoU och transporttjänster. 

 
Diagram 7. Export och import 2014-2018, volymförändring (procent); ex-
portnetto, bidrag till BNP:s volymförändring (procentenheter) 
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BNP från produktionssidan 
Förädlingsvärde 
Förädlingsvärdet i näringslivet ökade med 2,4 procent i volym 2018 jämfört 
med året innan. De varuproducerande branscherna ökade med 0,4 procent och 
de tjänsteproducerande med 3,4 procent. Förädlingsvärdet i offentliga myndig-
heter steg med 0,7 procent. Totalt förädlingsvärde i näringslivet 2018 var 3 351 
miljarder kronor i löpande priser. 

BNP från produktionssidan beräknas som summan av förädlingsvärden till bas-
pris i näringslivet, offentliga myndigheter och hushållens icke-vinstdrivande or-
ganisationer (HIO), plus nettot av produktskatter och produktsubventioner (pro-
duktskattenettot). 

Som diagrammet visar följer 2018 trenden de senaste åren med snabbare tillväxt 
i förädlingsvärdet i de tjänsteproducerande branscherna än i de varuproduce-
rande. År 2017 utgjorde ett undantag. 

 
Diagram 8. Förädlingsvärde, volymförändring (procent) 

 
 

Bland de varuproducerande branscherna bidrog tillverkningsindustrin och bygg-
branschen till att lyfta tillväxten i näringslivets förädlingsvärde. Bidraget var 0,4 
respektive 0,2 procentenheter. Samtidigt drog sjunkande förädlingsvärde i ener-
gibranschen ner utvecklingen med 0,4 procentenheter. Inom tillverkningsindu-
strin stod kemi- och läkemedelsbranschen för det största bidraget, följt av for-
donsindustri och maskintillverkning. 

Flertalet tjänstebranschers förädlingsvärden ökade i volym under året, med un-
dantag för handelsbranscherna samt sjukvårds- och kulturbranschen. De största 
bidragen till näringslivets totala utveckling kom från informations- och kommu-
nikationsbranscherna samt fastighetsbranschen som bidrog med 1,0 respektive 
0,5 procentenheter. Handelsbranschernas nedgång sänkte näringslivets totala 
förädlingsvärde med 0,4 procentenheter. 

Som visas i diagrammet nedan bidrog varuproducenterna i näringslivet med 0,1 
procentenheter till BNP-utvecklingen år 2018. Tjänsteproducenterna, som med 
ett totalt förädlingsvärde på 2 221 miljarder kronor stod för två tredjedelar av 
näringslivets förädlingsvärde år 2018, bidrog betydligt mer till BNP-
utvecklingen. Av den totala volymutvecklingen för BNP på 2,0 procent kan 1,6 
procentenheter förklaras av de tjänsteproducerande branscherna i näringslivet. 
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Diagram 9. Produktionssidans bidrag till BNP:s volymförändring (procen-
tenheter) 

 
 

De varuproducerande branscherna stod för 34 procent av det totala förädlings-
värdet i näringslivet medans tjänstebranscherna stod för 66 procent. Inom de va-
ruproducerande branscherna är det tillverknings- samt byggindustrin som stod 
för de största förädlingsvärdena. Inom tjänstebranscherna är det handels-, fastig-
hets-, samt informations- och kommunikationsbranscherna som har störst föräd-
lingsvärden. 

 
Tabell 6. Förädlingsvärden per bransch 2018, löpande priser (miljarder 
kronor) och volymförändring (procent) 

 

-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Varuproducenter Tjänsteproducenter

Offentliga myndigheter & HIO Produktskattenetto

Löpande 
priser mdkr

Volymut-
veckling 
procent

A Jordbruk, skogs, fiske 67 -10,2

B Mineralutv 28 4,3

C Tillverkningsindustri 629 2,4

D El, gas, värme 91 -13,8

E Vatten, avlopp, avfallshantering 27 6,5

F Bygg 287 2,3

G Parti- & detaljhandel 445 -2,9

H Transport & magasinering 177 6,0

I Hotel & resturang 77 2,4

J Information & kommunikation 320 11,6

K Bank & Finans 170 4,4

L Fastigheter 369 5,2

M Juridisk & ekonomisk verksamhet 281 3,8

N Uthyrning, fast.service & andra stödtj 158 2,6

P Utbildning 45 1,3

Q Sjukvård 113 -1,4

R Kultur & underhållning 29 -0,1

S Annan serviceverksamhet 35 1,1

T Förvärvsarbete i hushåll 2 19,4

Bransch
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Arbetsmarknad och produktivitet 
Arbetskostnaden 
Den totala lönesumman i svensk ekonomi var 1 921 miljarder kronor år 2018. 
Ökningen jämfört med 2017 var 4,8 procent.  

 
Diagram 10. Total lönesumma i hela ekonomin, volymförändring (procent) 

 
 

Inom näringslivet ökade den totala lönesumman med 5,0 procent till 1 373 mil-
jarder kronor. Lönesumman steg med 5,3 procent i de varuproducerande 
branscherna och med 4,9 procent i de tjänsteproducerande branscherna.  

Den totala lönesumman ökade med 4,3 procent till 509 miljarder i de offentliga 
myndigheterna. Uppgången var störst, 4,8 procent, inom regionerna (som tidi-
gare kallades landsting). Den lägsta utvecklingen var inom staten där lönesum-
man steg med 3,9 procent. I primärkommunerna var ökningen 4,2 procent. I 
hushållens icke vinstdrivande organisationer (HIO) ökade lönesumman med 4,9 
procent till 39 miljarder. 

Arbetsgivaravgifterna delas i NR upp i två delar, dels sociala avgifter, dels lö-
neskatter. Sociala avgifter är direkt öronmärkta för socialförsäkringssystemen. 
De innefattar dels lagstadgade avgifter, dels (kollektiv)avtalade avgifter som 
tjänstepensioner. Löneskatter går delvis indirekt till socialförsäkringssystemen, 
men är delvis allmänna skatter. Gränsen mellan de två delarna är dock inte kniv-
skarp. Eurostat utreder för närvarande, tillsammans med medlemsländerna, var 
gränsen ska gå. 

För hela ekonomin steg de sociala avgifterna med 9,8 procent till 388 miljarder 
kronor. Löneskatterna ökade med 4,7 procent till 452 miljarder kronor. 

 

Arbetskraftsinsats 
Både det totala antalet sysselsatta och det totala antalet arbetade timmar ökade 
med 1,6 procent år 2018. I efterdyningarna av finanskrisen minskade antalet 
sysselsatta, men från 2010 har antalet sysselsatta ökat varje år. 
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Diagram 11. Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal och volymföränd-
ring (procent) 

 
 

Sysselsättningen växte i de olika delarna av näringslivet. I tjänstebranscherna 
steg antalet sysselsatta med 1,8 procent samtidigt som ökningen i varu-
branscherna var 2,3 procent. Totalt ökade antalet sysselsatta i näringslivet med 
1,9 procent 2018. 

Antalet arbetade timmar ökade med 1,7 procent i näringslivet. Inom varu-
branscherna steg antalet arbetade timmar med 1,1 procent medan tjänstebran-
scherna ökade med 2,0 procent.  

I de offentliga myndigheterna steg sysselsättningen med 0,9 procent år 2018. 
Störst ökning, både i procent och i antal, hade regionerna (som tidigare kallades 
landsting). Antalet arbetade timmar ökade med 1,4 procent i de offentliga myn-
digheterna. Samtliga delsektorer ökade de arbetade timmarna. Även för tim-
marna syntes den största ökningen, både i procent och i antal, inom regionerna. 

 
Diagram 12. Medelantal sysselsatta i näringslivets delbranscher och i of-
fentliga myndigheter, personer i 1000-tal 
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Arbetsproduktivitet inom näringslivet 
Förändringen i arbetsproduktiviteten mäts som förändringen av förädlingsvärdet 
i fasta priser i relation till förändringen av antalet arbetade timmar. År 2018 steg 
arbetsproduktiviteten inom näringslivet med 0,7 procent. Tjänstebranschernas 
arbetsproduktivitet ökade med 1,4 procent. De varuproducerande branschernas 
arbetsproduktivitet minskade däremot med 0,7 procent.  

Den årliga produktivitetsutvecklingen på finare branschnivå visar ofta stora 
svängningar som delvis förklaras av att statistikkällorna för förädlingsvärden 
och antal arbetade timmar inte innefattar samma verksamhetsenheter. Utveck-
lingen på detaljerad branschnivå bör tolkas med stor försiktighet och över 
längre tidsperioder. 

 
Diagram 13. Förädlingsvärde i fasta priser, arbetade timmar samt arbets-
produktivitet, volymförändring (procent) 

 
 

Jämförelse av BNP vid olika beräkningstillfällen 
Genom åren har nationalräkenskapernas tidsserier setts över ett flertal gånger. 
Uppdateringar av regelverket har gjorts på internationell nivå och nationellt har 
vi genom åren fått tillgång till nya källor och ibland har förbättringar av källsta-
tistiken gjorts och därmed givit upphov till tidsseriebrott. Allt detta gör att tidse-
riernas nivåer och utvecklingar förändras över tid. 

Den allra första preliminära beräkningen för ett helår utgörs av summan av de 
fyra ingående kvartalen i året och baseras därmed på kvartalsstatistik. Den de-
taljerade årsberäkningen, som publiceras 17 månader efter årets slut och nu är 
klar för 2018, baseras på mer detaljerade och tillförlitliga källor.  

Värdet på BNP i löpande pris år 2018 har höjts från 4 791 miljarder kronor vid 
första preliminära beräkningen till 4 828 miljarder kronor vid den nu publice-
rade årsberäkningen. Det är en upprevidering med 37 miljarder kronor. Volym-
utvecklingen, dvs. BNP-tillväxten, för år 2018 har justerats ned med 0,3 procen-
tenheter till 2,0 procent. BNP-deflatorn har höjts från 102,2 till 102,4. 

De största revideringarna från den allra första till sista publiceringen härstam-
mar från hushållens konsumtionsutgifter, men även från utrikeshandeln samt de 
fasta bruttoinvesteringarna. Orsaken till detta beror både på de översyner som 
genomförts för föregående år och som därmed påverkar nivån även för 2018, 
men även på skillnader i metod och underlag mellan kvartals- och årsberäkning-
arna.  
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Kvartalsberäkningarna enligt den första beräkningen gav en underskattning av 
den utveckling som senare har beräknats med hjälp av årsdata för åren 1994-
2007, 2009-2010, 2014-2015 samt för år 2017. Den genomsnittliga revideringen 
av BNP-utvecklingen ligger på 0,4 procentenheter 1993-2018. 

 
Diagram 14. BNP enligt den senaste årsberäkningen och första beräk-
ningen av summa fyra kvartal, volymförändring (procent) 

 
 

Sektorräkenskaperna 
Totala ekonomins inkomster och sparande 
Det finansiella sparandet för Sveriges totala ekonomi uppgick till 119  miljarder 
kronor under 2018 vilket var en minskning  med knappt 8 miljarder kronor jäm-
fört med 2017 då finansiellt sparande var 127 miljarder kronor. 

 
Tabell 7. Finansiellt sparande per sektor, löpande priser (miljarder kronor) 

 
 
Utlandet 
Nationalräkenskaperna redovisar uppgifter om export och import av varor och 
tjänster samt primära och sekundära inkomster mellan Sverige och utlandet. Ge-
nom att addera nettouppgifterna av inkomster och transfereringar till uppgif-
terna om varu- och tjänstenettot mot utlandet erhålls en summa som motsvarar 
bytesbalansens saldo som var 117 miljarder kronor år 2018. Tas även hänsyn till 

Sektor
2015 2016 2017 2018

S11 Icke f inansiella bolag -61 -170 -143 -139

S12 Finansiella bolag -7 9 17 -23

    S121-123 Monetära f inansinstitut -29 -26 -29 -47

    S124-127 Andra f inansiella bolag 2 12 24 -1

    S128+129 Försäkringsbolag och pensionsinstitut 20 23 21 25

S13 Offentlig förvaltning 0 44 66 38

S14 Hushåll 181 208 182 237

S15 HIO 10 13 5 6

Samtliga inhemska sektorer 123 104 127 119

Löpande priser mdkr
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kapitaltransfereringar och anskaffning och avyttring av kontrakt, leasingavtal 
och licenser, erhålls det finansiella sparandet mot utlandet.  

Med primära inkomster till och från utlandet avses ersättningar till anställda 
hemmahörande i annan ekonomi, skatter på produktion och import, subvent-
ioner samt kapitalinkomster i form av räntor, utdelningar, återinvesterade vinst-
medel samt övrig kapitalavkastning. Nettot av primära inkomster var 86 miljar-
der kronor år 2018.  

Sekundära inkomster innehåller löpande transfereringar, ett begrepp som täcker 
överlåtelser av reala eller finansiella tillgångar utan liknande motprestation. 
Med löpande transfereringar avses avgifter från och till EU såsom BNI-avgift 
och EU-moms, övriga inkomst- och förmögenhetsskatter, pensioner, försäk-
ringspremier och ersättningar, bistånd samt övriga transfereringar. Sekundära 
inkomster netto uppgick till -77 miljarder kronor 2018. Motsvarande netto var -
68 miljarder år 2017. 

Utrikessaldot för varor och tjänster var 108 miljarder kronor under 2018 vilket 
tillsammans med primärinkomstsaldot på 86 miljarder och saldot av de sekun-
dära inkomsterna som gav ett utflöde på 77 mdkr gav en bytesbalans på 117 
miljarder kronor. För att erhålla det finansiella sparande så görs tillägg av kapi-
taltransfereringar och anskaffning minus avyttring och kontrakt, leasingavtal 
och licenser vilket 2018 gav ett inflöde på 3 mdkr vilket ger ett finansiellt spa-
rande på 119 miljarder kronor under 2018. Detta var en minskning jämfört med 
2017 med 8 miljarder kronor. 

 

Hushållssektorn1 
Hushållens disponibla inkomster består av ett flertal olika inkomst- och utgifts-
slag. Förutom löneinkomster och avdrag för skatter ingår även kapitalinkomster, 
egenföretagares driftsöverskott av näringsverksamhet (sammansatta förvärvsin-
komster), transfereringsinkomster samt avdrag för kapitalutgifter och transfere-
ringsutgifter. I samband med denna publicering redovisas beräkningar av ett 
flertal transaktionsslag för år 2018. 

I de nya detaljerade beräkningarna för år 2018 uppgick hushållens disponibla 
inkomster till 2 327 miljarder kronor vilket var en ökning med 4,4 procent i lö-
pande priser och 1,9  procent i reala termer jämfört med året innan. Den reala 
disponibla inkomsten per capita ökade med 0,7 procent jämfört med 2017. Den 
genomsnittliga tillväxten i real disponibel inkomst per capita har de senaste 10 
åren varit 1,7 %. 

 
  

                                                      
1 Alla uppgifter avser hushållssektorn, d.v.s. egentliga hushåll inklusive hushållens icke-vinstdrivande organi-

sationer (HIO) om inget annat anges. 
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Diagram 15. Komponenter i hushållens disponibla inkomster, löpande pri-
ser (miljarder kronor) 

 
 

Hushållens totala löneinkomster ökade med 4,9 procent i löpande priser under 
2018 jämfört med 2017 och uppgick till 1 928 miljarder kronor under 2018. Fö-
retagarinkomsterna, de så kallade sammansatta förvärvsinkomsterna, ökade med 
3,2 procent och var 111 miljarder kronor under 2018.   

Kapitalinkomstnettot uppgick till 291 miljarder kronor under 2018 vilket var 
ungefär lika mycket som 2017. Kapitalinkomstnettot består av ränteintäkter, ut-
delningar, kapitalinkomster tillräknade försäkringstagarna och arrendeinkomster 
med avdrag för ränteutgifter och arrendeutgifter. Utdelningar från bolag mins-
kade med 12,0 procent i löpande priser från 2017 till 2018 och uppgick under 
2018 till 148 miljarder kronor. Utdelningarna minskade från både noterade och 
onoterade bolag. Ränteutgifterna som andel av den disponibla inkomsten fort-
satte att minska, från 3,7 procent 2017 till 3,6 procent 2018. Sedan 2012 har 
denna andel minskat varje år.  

Transfereringsinkomsterna i form av sociala förmåner uppgick till 745 miljarder 
kronor 2018 vilket var en ökning med 2,9 procent i löpande priser. De sociala 
förmånerna består bland annat av bidrag av olika slag, pensioner, sjuk- och för-
äldraförsäkringsersättningar samt ersättningar för arbetslöshet.  

Hushållens utgifter för inkomstskatter var 755 miljarder kronor under 2018 vil-
ket var en ökning med 1,5 procent i löpande priser jämfört med 2017. 

Sparandet var 339 miljarder kronor under 2018 vilket innebär att sparkvoten 
uppgick till 13,3 procent. Jämfört med 2017 ökade sparkvoten med 1,1 procen-
tenheter. Ökningen i sparande beror på att den disponibla inkomsten ökade mer 
än konsumtionen. Sparandet exklusive sparande i tjänste- och premiepensioner 
var 121 miljarder kronor 2018 vilket motsvarar 5,2 procent av de disponibla in-
komsterna. Sparkvoten exklusive tjänste- och premiepensioner var negativ åren 
1997-2007. Därefter har den dock varit positiv och under åren 2008-2018 var 
den genomsnittliga sparkvoten 4,3 procent. 
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Diagram 16. Hushållens sparkvot, inkl. respektive exkl. tjänstepensioner,  
procent 

 
 

Det finansiella sparandet under 2018 uppgick till 243 miljarder kronor vilket re-
sulterade i en finansiell sparkvot på 9,5 procent. Under 2017 uppgick den finan-
siella sparkvoten till 7,8 procent. 

 

Icke-finansiella bolag 
Den icke-finansiella bolagssektorn uppvisade ett negativt finansiellt sparande på 
minus 139 miljarder kronor under 2018. Det var något högre än 2017 då det fi-
nansiella sparandet var 4 miljarder lägre och  uppgick till minus 143 miljarder 
kronor. 

Det finansiella sparandet och dess utveckling påverkas av ett flertal komponen-
ter så som utvecklingen av driftsöverskottet för företagen, företagens kapitalin-
komstnetto samt de skatter företagen betalar. Även utvecklingen av de fasta 
bruttoinvesteringarna påverkar nivån på det finansiella sparandet. Under 2018 
var det främst det förbättrade kapitalinkomstnettot som bidrog till att företagens 
finansiella sparande ökade något.      

De icke-finansiella bolagens driftsöverskott, netto, föll något under 2018 jäm-
fört med 2017 och uppgick till 499 miljarder kronor vilket var en minskning 
med 14 miljarder. Kapitalinkomstnettot var minus 222 miljarder vilket var en 
förbättring med 35 miljarder jämfört med 2017. Transfereringsnettot var 14 mil-
jarder lägre 2018 än 2017 och uppgick till minus 164 miljarder. En bidragande 
orsak till det minskade transfereringsnettot var att de icke-finansiella företagens 
inkomstskatter ökade med 8 miljarder under 2018 jämfört med 2017 och upp-
gick till 118 miljarder. De icke-finansiella bolagens fasta bruttoinvesteringar var 
791 miljarder 2018 vilket var en ökning med 32 miljarder kronor i löpande pri-
ser jämfört med 2017. 

 

Finansiella bolag 
De finansiella bolagens finansiella sparande uppgick till -23 miljarder kronor 
under 2018, vilket var en minskning med drygt 40 miljarder jämfört med 2017 
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då det finansiella sparandet var 17 miljarder kronor. Den finansiella bolagssek-
torn är uppdelad i undersektorer i sektorräkenskaperna. Under 2018 visade de 
monetära finansinstituten ett underskott i finansiellt sparande på 47 miljarder 
kronor, andra finansiella bolag ett underskott på en miljard och försäkringsbolag 
och pensionsinstitut ett överskott på 25 miljarder kronor. 

 

Offentlig förvaltning 
Det finansiella sparandet för offentlig förvaltning varierar över tid vilket till stor 
del beror på snabba svängningar för inkomster och utgifter i konjunkturcykler. I 
mitten av 1990-talet visade finansiellt sparande stora underskott. År 1993 var 
underskottet 176 miljarder kronor. Genom åtstramning av de offentliga finan-
serna under ett antal år vändes underskotten till överskott år 1998. Överskotten 
kvarstod fram till finanskrisen slog till år 2008 med två undantag, 2002 och 
2003, till följd av IT-bubblan som sprack. Toppnoteringen noterades år 2007 då 
överskottet uppgick till 111 miljarder kronor. Mellan åren 2009 och 2015 redo-
visades årliga underskott. År 2016 vände utvecklingen snabbt och har sedan 
dess resulterat i överskott. Överskottet år 2018 uppgick till 38 miljarder kronor 
vilket motsvarade 0,8 procent av BNP.  

 
Tabell 8. Offentliga förvaltningens finansiella sparande per delsektor, nivå 
och förändring i löpande priser (miljarder kronor) 

 
 

Den offentliga förvaltningens inkomster består främst av skatteinkomster. To-
tala skatter, såsom de definieras enligt skattekvotsbegreppet där obligatoriska 
skatter och sociala avgifter ingår, uppgick till 2 114 miljarder kronor år 2018. 
Det var 75 miljarder kronor mer än föregående år och motsvarade totalt 44 pro-
cent av BNP vilket var samma som år 2017. Skatteinkomsterna är grunden till 
finansieringen av den egna offentliga verksamheten, men också av transfere-
ringssystemen. Av utgifterna är konsumtionsutgifterna, myndigheternas utgifter 
för sin verksamhet, den enskilt största utgiften för offentlig förvaltning. Den 
uppgick under året till 1 258 miljarder kronor, det vill säga 26 procent av BNP. 
Konsumtionsutgifterna ökade med 55 miljarder kronor jämfört med år 2017 vil-
ket motsvarade en ökning med 4,5 procent. 

Den statliga förvaltningen ansvarar för stora delar av transfereringssystemen 
och påverkas därför mer av konjunktursvängningar i ekonomin. I likhet med fö-
regående år redovisades ett lite större överskott vilket främst var ett resultat av 
ökade skatteinkomster. Sociala trygghetsfonder visade också ett överskott och 
var den enda av delsektorerna som redovisade ett förbättrat sparande. Kommu-
nernas finansiella sparande som var i balans år 2017 vändes till ett relativt stort 
underskott år 2018. Inkomsterna, i form av framför allt skatteinkomster och 
statsbidrag, var inte tillräckligt höga för att kompensera för ökningen av kom-
munernas konsumtionsutgifter. Likaså ökade kommunernas investeringar under 
året. För regionerna motsvarade däremot skatteinkomster och statsbidrag de 
ökade konsumtionsutgifterna vilket gjorde att finansiellt sparande var i paritet 
med föregående år, om än en liten minskning till följd av fortsatt ökade investe-
ringsutgifter. 

2017 2018 Utveckling*
Total offentlig förvaltning 66 38 -28

Statlig förvaltning 75 64 -11

Sociala trygghetsfonder 0 7 6

Kommunal förvaltning -10 -33 -23

…varav kommuner 0 -21 -21

…varav regioner -10 -12 -2
* Uppgifterna i tabellen är avrundade vilket även gäller utvecklingen mellan åren. Det gör att utvecklingen  
  kan skilja med en miljard, upp eller ner, jämfört med beräknad utveckling baserat på årssiffrorna
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Revidering av nationalräkenskaperna 1993-2017 
Bakgrund, övergripande resultat och de viktigaste förändringarna  
 

Bakgrund 
I och med denna publicering revideras tidsserierna för BNP och andra centrala 
mått i nationalräkenskaperna. Det är en följd av att nationalräkenskaperna har 
genomgått en mindre översyn. I det här avsnittet redogörs för varför översynen 
gjorts, hur den gått till och vilka områden som omfattats. 

Vid publiceringen av årsberäkningen av år 2017 i september 2019 genomgick 
nationalräkenskaperna en så kallad allmän översyn. Det var en större översyn 
jämfört med den mindre översyn som nu gjorts.  

EU:s medlemsländer har enats om en gemensam revideringspolicy (Harmonized 
European Revision Policy) som säger att medlemsländerna bör genomföra och 
implementera en allmän översyn (på engelska benchmark revision) 2019 och 
därefter 2024. Motivet är att uppnå en större jämförbarhet mellan länder vilket 
blanda annat efterfrågas av internationella institutioner såsom EU, ECB, IMF, 
FN och OECD. 

Mer om denna allmänna översyn kan läsas om i NR 10 SM 1901. 

Den mindre översyn som nu genomförts har skett på grund av några specifika 
anledningar: 

- Förbättrad samordning mellan nationalräkenskaperna och betalningsba-
lansen 

- Förändringar relaterade till EU:s regelverk för beräkningarna av BNI, 
bruttonationalinkomsten 

- Kalibrering av modellen för avstämning av BNP från användningssidan 
och BNP från produktionssidan samt förändrad metod för tillbakaskriv-
ning 
 

Övergripande resultat – bruttonationalprodukten, BNP 
Revideringen av årsräkenskaperna för åren 1993-2017 innebär en förändrad 
sammansättning av BNP där nivån på BNP har höjts samtliga år i den redovi-
sade perioden förutom år 2016 då nivån sänkts något. Revideringen har påver-
kat tillväxttakterna i mindre utsträckning och BNP-deflatorn är i princip oför-
ändrad för samtliga år. 

Sett över hela tidsperioden har revideringen av hushållens konsumtion haft en 
positiv påverkan på BNP-nivån medan revideringar av de fasta bruttoinveste-
ringarna har medfört nedrevidering av BNP nästan alla år. Sammantaget har den 
inhemska efterfrågan justerats upp alla år under perioden förutom år 2010 och 
2011, vilket beror på relativt stora nedjusteringar av de fasta bruttoinvestering-
arna dessa år. 

Detsamma gäller för den totala efterfrågan med undantaget för år 2014 som i 
jämförelse med den inhemska efterfrågan är nedjusterat vilket beror på en ned-
justerad export. 

Revideringarna av utrikeshandeln har inneburit att exportnettot justerats upp 
åren 1993-2014. Det är främst en höjd export som påverkar exportnettot men 
även ett flertal år av sänkt import. Åren 2015-2017 är exportnettot nedjusterat, 
vilket främst beror på relativt stora nedjusteringar av exporten.  

Totalt för hela ekonomin är nivån på produktionen uppjusterad med mellan 5 
och 12 miljarder kronor under perioden 1993-2017 och insatsförbrukningen 

https://www.scb.se/publikation/36223
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med mellan -15 och 6 miljarder. Sammantaget har justeringarna av produkt-
ionen och insatsförbrukningen medfört små förändringar av inputandelen under 
perioden. 

 
Tabell 9. BNP; löpande priser (miljarder kronor), volymförändring (pro-
cent) och revidering av volymförändring (procentenheter) 

 
 

Viktiga förändringar i källor, metoder och modeller 
I september 2019 publicerade SCB en så kallad allmän översyn av nationalrä-
kenskaperna. Det var en större översyn än den mindre som nu gjorts (se också 
avsnitt bakgrund). Den mindre översynen som nu genomförts har gjorts av 
några specifika anledningar. I samband med denna publicering revideras därför 
tidsserierna för åren 1950-2017. Det är i huvudsak en följd av nedanstående 
punkter. 

Förbättrad samordning mellan nationalräkenskaperna och betalningsbalansen 

Arbetet har fortsatt med förbättrad samordning mellan nationalräkenskaperna 
och betalningsbalansen i syfte att minska diskrepanserna mellan de två statistik-
produkterna. Det har lett till några olika förändringar och ny beräkningsmetodik 
inom vissa områden. Några av de viktigaste punkterna är: 

Hanteringen av researrangörstjänster har förändrats. Det påverkar både resear-
rangörstjänster och svensk konsumtion i utlandet respektive utländsk konsum-
tion i Sverige. Förändringen medför en större revidering av den totala tjänste-
exporten och -importen. På varusidan har beräkningarna för export och import 
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av bunkring2 förändrats så att statistikunderlaget från utrikeshandelsstatistiken 
används.  

I samband med den allmänna översyn som publicerades förra året infördes en 
ny beräkningsprincip där utrikeshandeln på aggregerad nivå värderas enligt 
FOB-FOB. Värderingsprincipen har nu uppdaterats ytterligare. 

Förändringar relaterade till EU:s regelverk för beräkningarna av BNI, brutto-
nationalinkomsten  

Enligt nya direktiv från Eurostat ska justeringar göras av insatsförbrukningen 
för att ta hänsyn till att värderingsprinciperna för insatsvarulagren skiljer sig åt 
mellan företagsbokföring (lägsta värdes princip) och nationalräkenskaper (åter-
anskaffningsvärde). Lagerprisvinster ska ingå som en del av förbrukningen i 
nationalräkenskaperna medan lagerprisförluster inte ska ingå. 

Kalibrering av modellen för avstämning av BNP från användningssidan och 
BNP från produktionssidan samt förändrad metod för tillbakaskrivning 

I samband med den allmänna översynen som publicerades förra året infördes en 
ny metod för avstämning i nationalräkenskaperna, den så kallade SCM-
modellen. Mer om den nya metoden för avstämning kan läsas om i ”Avstäm-
ning av BNP” som finns publicerat på SCB:s hemsida.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nat-
ionalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/produktrela-
terat/Fordjupad-information/avstamning-av-bnp-pdf/ 

SCM-modellen har nu setts över och kalibrerats. Nu är det själva osäkerheterna 
(approximerade som standardavvikelser) som ingår i minimeringsfunktionen, i 
stället för som tidigare kvadrerade osäkerheter (approximerade som varianser). 
Denna så kallade linjära modell bedöms bevara de oavstämda strukturerna på ett 
bättre sätt. Osäkerhetsmåtten har också setts över på några områden, t.ex. för ut-
rikeshandeln.  

I allmän översyn skrevs de avstämningar som SCM-modellen gav upphov till 
för år 2015 tillbaka till tidseriens början samt framåt till år 2017.  I denna över-
syn är det dock de oavstämda värdena, exklusive de tillbakaskrivna SCM-
avstämningarna, som är indata till avstämningen för respektive år. Bedöm-
ningen är att den nya metoden möjliggör en förbättrad analys av obalanser mel-
lan tillgång och användning i ekonomin. 

 

BNP från användningssidan  
De egentliga hushållens konsumtionsutgifter 
De egentliga hushållens konsumtionsutgifter har höjts med mellan 4 och 40 mil-
jarder kronor i löpande priser 1993-2017. 

 
  

                                                      
2 Varor som säljs och köps för bunkringsändamål av fartyg och flygplan. Dels varor som är nödvändiga för 

driften av transportmedlet som bränsle och dels varor som är avsedda att konsumeras ombord på transport-
medlet. 
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Tabell 10. De egentliga hushållens konsumtionsutgifter; löpande priser 
(miljarder kronor), volymförändring (procent) och revidering av volymför-
ändring (procentenheter) 

 
 

Hushållens icke-vinstdrivande organisationers konsumtionsutgifter 
HIO:s konsumtionsutgifter åren 1993-2014 är inte reviderade jämfört med före-
gående publicering. Revideringarna åren 2015-2017 beror på SCM-
korrigeringar.  

 
Tabell 11. Hushållens icke-vinstdrivande organisationers konsumtionsut-
gifter; löpande priser (miljarder kronor), volymförändring (procent) och re-
videring av volymförändring (procentenheter) 

 

Löpande 
priser mdkr

Löpande priser 
mdkr

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

År Ny Revidering Ny Revidering
1993 823 11

1994 861 11 1,9 -0,1

1995 897 11 1,2 0,0

1996 919 11 1,8 -0,1

1997 960 11 3,1 0,0

1998 996 11 3,4 -0,1

1999 1054 12 4,4 0,1

2000 1114 12 4,8 0,0

2001 1146 13 0,8 0,0

2002 1190 14 2,2 0,0

2003 1232 13 1,5 -0,1

2004 1273 14 3,0 0,1

2005 1323 12 3,1 -0,2

2006 1373 12 3,1 0,1

2007 1448 13 4,1 0,1

2008 1496 9 0,4 -0,3

2009 1543 6 1,2 -0,1

2010 1629 4 4,3 -0,2

2011 1687 4 2,2 0,0

2012 1709 8 0,8 0,2

2013 1753 10 2,0 0,0

2014 1821 13 2,8 -0,1

2015 1911 20 4,0 0,5

2016 1974 27 2,4 0,3

2017 2059 40 2,5 0,5

Löpande 
priser mdkr

Löpande 
priser mdkr

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

År Ny Revidering Ny Revidering
2015 51 0 2.7 -0.5

2016 51 0 -1.7 0.0

2017 56 -1 6.3 -0.4



SCB 24  NR 10 SM 2001 

 

 
 
 

Offentliga konsumtionsutgifter 
För åren 2015-2017 har de offentliga konsumtionsutgifterna reviderats ned med 
1 miljard kronor per år. Anledningen till denna nedrevidering är att lönesub-
ventioner för de så kallade extratjänsterna till kommuner och regioner tidigare 
förts som en transferering. Från och med denna beräkning ingår de som en övrig 
produktionssubvention och påverkar då konsumtionsutgifterna. För åren 1993-
2014 är de offentliga konsumtionsutgifterna oförändrade. 

 
Tabell 12. Offentliga konsumtionsutgifter; löpande priser (miljarder kro-
nor), volymförändring (procent) och revidering av volymförändring (pro-
centenheter) 

 
 

Fasta bruttoinvesteringar 
De fasta bruttoinvesteringarna har reviderats för åren 1993-2017. Revideringen 
1993-2016 beror på en förändrad avstämning och påverkar enbart näringslivets 
investeringar. År 2017 har även små revideringar på prisindex och volymut-
vecklingen gjorts för alla sektorer. 

Under perioden 1993-2014 har de fasta bruttoinvesteringarna reviderats ned 
med mellan 2 och 9 miljarder kronor per år. Volymutvecklingen har ändrats 
marginellt och den genomsnittliga revideringen för volymutvecklingen är 0,0 
procentenheter. Åren 2015-2017 har reviderats upp med mellan 0 och 2 miljar-
der kronor. År 2015 har volymutvecklingen reviderats upp med 1,1 procenten-
heter. Det beror främst på nedrevideringen av nivån år 2014. 

 
  

Löpande 
priser mdkr

Löpande 
priser mdkr

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

År Ny Revidering Ny Revidering
2015 1 096 -1 2,2 0,0

2016 1 164 -1 3,7 0,0

2017 1 204 -1 0,1 0,0
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Tabell 13. Fasta bruttoinvesteringar; löpande priser (miljarder kronor), vo-
lymförändring (procent) och revidering av volymförändring (procenten-
heter) 

 
 

Lagerinvesteringar 
Lagerinvesteringar åren 1993-2014 är inte reviderade jämfört med föregående 
publicering. För åren 2015-2017 har lagerinvesteringar reviderats upp med mel-
lan 0,2-0,9 miljarder kronor orsakat av SCM-avstämningar.   

 

Export och import 
Den nya avstämningsmetodiken har gett upphov till vissa revideringar, för mer 
detaljer om avstämningsarbetet se avsnittet ”Viktiga förändringar i källor, meto-
der och modeller”. Under året har mycket arbete lagts ned på att nationalräken-
skaperna och betalningsbalansen ska vara samstämmiga, det vill säga minska 
skillnaderna i redovisad export och import.  

I och med denna mindre översyn har exporten reviderats mellan -31 och 13 mil-
jarder kronor åren 1993-2017.  

Exporten av varor har reviderats hela perioden, men mest år 2015 och 2016. Det 
beror främst på förändringarna i avstämningsmodellen, men även viss ny beräk-
ningsmetodik till följd av samordningen med betalningsbalansen. Exporten av 
tjänster har också reviderats samtliga år under perioden men främst år 2017. Det 

Löpande 
priser mdkr

Löpande 
priser mdkr

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

År Ny Revidering Ny Revidering
1993 321 -2

1994 344 -3 7,6 0,0

1995 376 -3 8,0 -0,1

1996 396 -3 5,0 -0,1

1997 410 -4 1,8 -0,2

1998 449 -4 7,7 -0,1

1999 487 -4 6,0 0,1

2000 536 -4 6,5 0,1

2001 568 -4 2,4 0,1

2002 573 -3 -1,4 0,2

2003 585 -4 2,4 -0,2

2004 619 -3 5,5 0,1

2005 657 -4 4,9 -0,1

2006 725 -4 9,0 0,0

2007 802 -5 8,3 0,0

2008 838 -6 0,4 -0,1

2009 752 -6 -12,7 -0,1

2010 804 -8 6,2 -0,2

2011 853 -9 6,0 0,0

2012 851 -6 -1,1 0,2

2013 858 -6 0,5 0,1

2014 927 -6 6,0 0,0

2015 1 012 2 6,9 1,1

2016 1 069 1 4,0 -0,1

2017 1 163 0 5,5 0,0
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beror framförallt på revidering av export av resevaluta (utländsk konsumtion i 
Sverige) där även felaktigt inräknad moms har exkluderats. Vidare har revide-
ring av researrangörstjänster påverkat exporten av tjänster. 

 
Tabell 14. Export av varor och tjänster; löpande priser (miljarder kronor), 
volymförändring (procent) och revidering av volymförändring (procenten-
heter) 

 
 

I och med denna mindre översyn har importen reviderats mellan -14 och 4 mil-
jarder kronor åren 1993-2017.  

Importen av varor har reviderats hela perioden men främst år 2015 och 2016. 
Anledningarna är den nya avstämningsmetodiken men även ny beräkningsmeto-
dik på grund av arbetet med att göra nationalräkenskaperna och betalningsba-
lansen samstämmiga. Importen av tjänster har också reviderats samtliga år un-
der perioden men främst 2015. Det beror till störst del på revidering av import 
av resevaluta (svensk konsumtion i utlandet) samt revidering av felaktigt inräk-
nad moms i statistiken. 
  

Löpande 
priser 
mdkr

Löpande 
priser 
mdkr

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

Ny Revidering Ny Revidering
1993 504 3

1994 594 4 17,3 0,7

1995 708 5 11,3 0,0

1996 705 4 4,4 0,0

1997 801 5 13,9 0,0

1998 862 4 8,9 -0,1

1999 908 5 7,2 0,0

2000 1042 7 12,0 0,0

2001 1075 8 0,6 0,1

2002 1072 8 1,7 0,0

2003 1090 6 4,3 -0,3

2004 1208 6 11,3 0,0

2005 1319 7 6,4 0,0

2006 1482 9 8,6 0,0

2007 1581 13 4,6 0,3

2008 1675 5 1,9 -0,5

2009 1452 2 -14,5 -0,1

2010 1597 0 10,7 -0,2

2011 1688 0 6,7 0,1

2012 1685 -2 1,1 0,0

2013 1626 -4 -1,1 0,0

2014 1728 -7 4,4 0,1

2015 1865 -17 5,8 -0,5

2016 1885 -25 2,4 -0,4

2017 2023 -31 4,1 -0,2
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Tabell 15. Import av varor och tjänster; löpande priser (miljarder kronor), 
volymförändring (procent) och revidering av volymförändring (procenten-
heter) 

 
 

BNP från produktionssidan 
BNP från produktionssidan beräknas som summan av hela ekonomins föräd-
lingsvärden korrigerade med de skatter och subventioner som är skillnaden mel-
lan tillförselsidans baspris och användningssidans marknadspris. 

Beräkningar sker dels för näringslivet och dels för offentliga myndigheter och 
hushållens icke vinstdrivande organisationer. Nedan beskrivs beräkningarna för 
näringslivet, för de övriga delarna hänvisas till tidigare avsnitt. 

För åren 2015-2017 har fullständiga, detaljerade beräkningar gjorts för produk-
tion och förbrukning med de förändrade metoder och källor som beskrivs nedan. 

För åren för 1993-2014 har det till största delen gjorts tillbakaskrivningar från år 
2015 med hjälp av de gamla utvecklingstalen för produktion respektive förbruk-
ning. Förädlingsvärdet har beräknats som produktion minus förbrukning. 

 
  

Löpande 
priser 
mdkr

Löpande 
priser 
mdkr

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

Ny Revidering Ny Revidering
1993 460 -1

1994 534 -2 18,5 0,8

1995 600 -1 7,2 0,1

1996 597 -1 3,4 0,0

1997 673 -2 12,3 0,0

1998 739 -4 10,9 -0,4

1999 788 -3 5,4 0,3

2000 920 1 12,3 0,5

2001 943 3 -1,4 0,2

2002 935 4 -1,0 0,2

2003 944 -2 3,2 -0,7

2004 1016 -1 6,8 0,1

2005 1135 -3 6,8 -0,1

2006 1271 -5 8,3 -0,1

2007 1380 -1 8,0 0,4

2008 1484 -8 3,1 -0,4

2009 1271 -9 -14,5 -0,1

2010 1414 -9 11,5 0,1

2011 1511 -13 7,1 -0,2

2012 1507 -10 1,0 0,2

2013 1464 -14 -0,2 -0,2

2014 1584 -13 6,4 0,2

2015 1702 -9 6,1 0,3

2016 1750 1 4,5 0,6

2017 1906 1 4,7 0,0
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Tabell 16. Näringslivets förädlingsvärde; löpande priser (miljarder kronor), 
volymförändring (procent) och revidering av volymförändring (procenten-
heter) 

 
 

I genomsnitt har förädlingsvärdenivåerna åren 1993-2017 reviderats ner med 
0,1 procent. Produktionen har reviderats ner marginellt och förbrukningen upp 
marginellt. 

 

Produktion 
De förändringar som mest påverkat produktionsuppgifterna beskrivs nedan. 

- Den del av den teoretiska momsen som flyttas över till produktionen 
har ökat. 

- Metoden för den avstämning som görs för att tillgång och användning 
ska stämma överens har setts över. 

Den teoretiska momsen i nationalräkenskaperna beräknas på all användning 
som inte kan dra av sin moms. Vid denna miniöversyn har viss användning som 
har moms, alternativt själva momsberäkningen, reviderats och därmed momsen. 
Den teoretiskt beräknade momsen jämförs med den moms som inbetalats till 
staten och största delen av skillnaden förs som ett produktionstillägg. För åren 
2015-2017 har produktionstillägget reviderats upp med i genomsnitt drygt fyra 
miljarder kronor. 

Löpande 
priser 
mdkr

Löpande 
priser 
mdkr

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

År Ny Revidering Ny Revidering
1993 1 083 14

1994 1 177 14 5,9 -0,1

1995 1 304 14 6,2 -0,2

1996 1 335 13 2,2 -0,1

1997 1 406 13 4,4 0,0

1998 1 486 15 5,3 0,1

1999 1 566 15 5,2 -0,1

2000 1 684 14 6,9 -0,2

2001 1 743 14 1,6 0,0

2002 1 798 15 2,3 0,0

2003 1 862 17 2,7 0,0

2004 1 961 18 5,7 0,0

2005 2 023 18 3,4 0,0

2006 2 172 21 6,2 0,1

2007 2 322 22 4,4 0,0

2008 2 374 15 -0,8 -0,3

2009 2 291 11 -6,2 -0,2

2010 2 483 3 7,7 -0,4

2011 2 612 9 4,7 0,2

2012 2 602 11 -0,8 0,1

2013 2 651 14 1,5 0,2

2014 2 781 12 3,3 -0,1

2015 2 986 13 5,2 0,0

2016 3 068 0 1,6 -0,5

2017 3 215 5 3,2 0,2



SCB 29  NR 10 SM 2001 

 

 
 
 

För åren 2015-2017 har produktionen på grund av den översyn som gjorts av 
avstämningsmetoden reviderats upp med i genomsnitt knappt fyra miljarder 
kronor. 

 

Förbrukning 
De förändringar som mest påverkat förbrukningsuppgifterna beskrivs nedan. 

- Lagerprisvinster som påverkar förbrukningen har införts. 
- Metoden för den avstämning som görs för att tillgång och användning 

ska stämma överens har setts över. 

Enligt nya direktiv från Eurostat ska justeringar göras av insatsförbrukningen 
för att ta hänsyn till att värderingsprinciperna för insatsvarulagren skiljer sig åt 
mellan företagsbokföring (lägsta värdes princip) och nationalräkenskaper (åter-
anskaffningsvärde). Lagerprisvinster ska ingå som en del av förbrukningen i 
nationalräkenskaperna medan lagerprisförluster inte ska ingå. För åren 2015-
2017 har förbrukningen på grund av införandet av lagerprisvinster reviderats 
upp med i genomsnitt drygt fem miljarder kronor, med stora variationer över 
åren. 

För åren 2015-2017 har förbrukningen på grund av den översyn som gjorts av 
avstämningsmetoden reviderats ner med i genomsnitt knappt tre miljarder kro-
nor. 

 

Arbetsmarknad och produktivitet 
Arbetskostnaden 
Arbetskostnaden för åren 1993 till 2017 är oförändrade jämfört med tidigare 
publicering. 

 

Arbetskraftsinsats 
För antal sysselsatta gjordes en mindre omflyttning mellan olika tjänstebran-
scher år 2017. Totalt antal sysselsatta och totalt antal sysselsatta för tjänstebran-
scherna är oreviderat. 

 

Arbetsproduktivitet inom näringslivet 
I tabellen nedan framgår de revideringar som gjorts på näringslivets arbetspro-
duktivitet åren 1994-2017 och även på de underliggande variablerna. 

 
  



SCB 30  NR 10 SM 2001 

 

 
 
 

Tabell 17. Näringslivets förädlingsvärde i fasta priser, arbetade timmar 
samt arbetsproduktivitet, volymförändring (procent) och revidering av vo-
lymförändring (procentenheter) 

 
 

Näringslivets arbetsproduktivitet har reviderats med mellan -0,4 till +0,2 pro-
centenheter 1994-2017. Samtliga år beror förändringarna på revideringar av för-
ädlingsvärdet. 

För beskrivning av de revideringar som påverkat förädlingsvärden och arbetade 
timmar hänvisas till respektive avsnitt i denna publikation. 

 

Kvartalsräkenskaperna 
Års- och kvartalsberäkningar av nationalräkenskaperna är inte två separata pro-
dukter. Lite förenklat kan man säga att i årsberäkningen bestäms nivån på BNP 
och andra aggregat i nationalräkenskapssystemet, medan kvartalsberäkningarna 
är ett sätt att fördela resultatet från årsberäkningarna på respektive kvartal och 
att skatta de mer aktuella kvartalen. Den översyn som genomförts av åren 1993 
till 2017 innebär nya nivåer, metoder och underlag. Dessa förändringar påverkar 
kvartalsberäkningarna både bakåt i tiden och framåt.  

En revidering av tidsserien utgår från årsberäkningarna vartefter kvartalen an-
passas till de nya årsnivåerna, det vill säga en kvartalsfördelning av de nya års-
nivåerna genomförs3. Restposter mellan BNP från produktions- och använd-
ningssidan kan då uppstå för de enskilda kvartalen. Kvartalsvisa avstämningar 
har därför gjorts för hela tidsserien. I avstämningsarbetet har kvartalsmönstren 
setts över och i vissa fall justerats. Restposten som återstått efter översynen har 

                                                      
3 En mer detaljerad beskrivning av kvartalsfördelningen går att finna i avsnitt 3.2.2 i https://www.scb.se/con-

tentassets/767986f40d23499facc8e6f6e5234a06/dokumentation_om_kallor_och_metoder_for_kvartalsber-
akningarna.pdf 

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

Volymut-
veckling 
procent

År Ny Revidering Ny Revidering Ny Revidering
1994 5,9 -0,1 2,7 0,0 3,2 0,0

1995 6,2 -0,2 3,0 0,0 3,2 -0,1

1996 2,2 -0,1 0,3 0,0 2,0 0,0

1997 4,4 0,0 -1,0 0,0 5,4 0,0

1998 5,3 0,1 2,0 0,0 3,2 0,1

1999 5,2 -0,1 3,5 0,0 1,6 -0,1

2000 6,9 -0,2 2,1 0,0 4,6 -0,2

2001 1,6 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0

2002 2,3 0,0 -2,4 0,0 4,8 0,0

2003 2,7 0,0 -2,0 0,0 4,9 0,1

2004 5,7 0,0 0,3 0,0 5,4 0,0

2005 3,4 0,0 0,3 0,0 3,1 -0,1

2006 6,2 0,1 1,9 0,0 4,2 0,0

2007 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0

2008 -0,8 -0,3 2,6 0,0 -3,3 -0,3

2009 -6,2 -0,2 -3,9 0,0 -2,4 -0,1

2010 7,7 -0,4 3,2 0,0 4,4 -0,3

2011 4,7 0,2 3,1 0,0 1,6 0,2

2012 -0,8 0,1 -0,5 0,0 -0,4 0,0

2013 1,5 0,2 0,3 0,0 1,1 0,1

2014 3,3 -0,1 1,4 0,0 1,8 -0,2

2015 5,2 0,0 1,6 0,0 3,6 0,1

2016 1,6 -0,5 2,4 0,0 -0,7 -0,4

2017 3,2 0,2 1,6 0,0 1,5 0,2

ArbetsproduktivitetFörädlingsvärde Arbetade timmar

https://www.scb.se/contentassets/767986f40d23499facc8e6f6e5234a06/dokumentation_om_kallor_och_metoder_for_kvartalsberakningarna.pdf
https://www.scb.se/contentassets/767986f40d23499facc8e6f6e5234a06/dokumentation_om_kallor_och_metoder_for_kvartalsberakningarna.pdf
https://www.scb.se/contentassets/767986f40d23499facc8e6f6e5234a06/dokumentation_om_kallor_och_metoder_for_kvartalsberakningarna.pdf
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stämts av på lagerinvesteringar, vilket innebär att kvartalsmönstret i huvudsak 
bestämts från produktionssidan.  

Kvartalsberäkningarna baseras på ett ofta mindre omfattande och mindre ge-
nomarbetat underlag än årsberäkningen. Målet är att så gott som möjligt skatta 
den BNP-utveckling som senare fastställs i den efterföljande årsberäkningen. 
Kvartalsberäkningarna har därför anpassats utifrån de förändringar i underlag 
och metoder som införts i årsberäkningarna och som beskrivits i detalj tidigare i 
denna publikation. 

 

Sektorräkenskaperna 
Totala ekonomins inkomster och sparande 
Tabellen nedan visar revideringar av finansiellt sparande för åren 1993-2017 
publicerat i maj 2020 jämfört med finansiellt sparande för åren 1993-2017 pub-
licerat i september 2019, båda beräknade enligt ESA 2010. 

 
Tabell 18. Revidering av finansiellt sparande, löpande priser (miljarder 
kronor) 

 
 

Icke-
finansiella Finansiella Offentlig Hushålls

Samtliga 
inhemska

bolag bolag förvaltning sektorn sektorer

År

Löpande 
priser 
mdkr

Löpande 
priser 
mdkr

Löpande 
priser 
mdkr

Löpande 
priser 
mdkr

Löpande 
priser 
mdkr

1993 15,3 0,3 0,0 -11,2 4,5

1994 15,5 0,3 0,0 -10,5 5,4

1995 16,2 0,2 0,0 -10,7 5,7

1996 16,3 0,2 0,0 -10,7 5,7

1997 17,0 0,2 0,0 -10,6 6,6

1998 19,0 0,2 0,0 -10,3 8,9

1999 19,7 -0,9 0,0 -11,3 7,6

2000 18,7 -1,0 0,0 -12,2 5,5

2001 17,8 0,0 0,0 -12,7 5,1

2002 17,3 -0,2 0,0 -13,7 3,4

2003 20,8 -0,7 0,0 -12,5 7,6

2004 21,6 -0,4 0,0 -13,4 7,8

2005 24,9 -3,4 0,0 -11,0 10,5

2006 26,3 -2,2 0,0 -10,9 13,3

2007 29,1 -3,5 0,0 -12,1 13,5

2008 25,6 -1,5 0,0 -11,7 12,3

2009 19,5 -0,9 0,0 -7,9 10,7

2010 13,0 0,5 0,0 -5,3 8,2

2011 18,1 0,7 0,0 -6,4 12,5

2012 7,8 -0,9 0,0 1,8 8,7

2013 10,9 -0,9 0,0 -0,2 9,8

2014 11,2 -2,4 0,0 -3,1 5,6

2015 -0,4 -4,1 0,1 -4,3 -8,7

2016 -11,0 -3,0 0,1 -12,6 -26,5

2017 -4,5 -2,0 0,0 -24,4 -30,9
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Utlandet  
Finansiellt sparande har reviderats för hela perioden 1993-2017. Det finansiella 
sparandet revideras ner med 113 miljarder ackumulerat under perioden 1993-
2017 eller i genomsnitt 4 miljarder per år under samma period.   

Revideringen av det finansiella sparandet är främst till följd av utrikessaldot för 
varor och tjänster som ackumulerat revideras ner med 113 miljarder kronor un-
der perioden 1993-2017. Under perioden 1993-2014 revideras importen ner med 
94 miljarder medan exporten upp med 86 miljarder, ackumulerat. Det finansi-
ella sparandet revideras således ner med 179 miljarder under samma period. För 
perioden 2015-2017 är det främst exporten som revideras ner med 73 miljarder 
medan importen revideras enbart ner med 7 miljarder, ackumulerat. Det finansi-
ella sparandet revideras således upp med 66 miljarder under samma period. För 
mer detaljer om revideringarna i import/export se avsnitt om revideringar av 
BNP från användningssidan. 

Revideringarna i utrikessaldot för varor och tjänster görs till följd av avstäm-
ningsarbetet mellan nationalräkenskaperna och betalningsbalansen, för mer de-
taljer om det avstämningsarbetet se avsnittet ”Viktiga förändringar i källor, me-
toder och modeller”. 

 

Hushållssektorn 
I samband med denna publicering har inkomster och sparande för hushållen 
samt hushållens icke-vinstdrivande organisationer reviderats för den redovisade 
serien. . 

Den disponibla inkomsten har främst reviderats de senaste åren. 2012-2017 re-
viderades den disponibla inkomsten upp med närmare 10 miljarder per år.  

Hushållens konsumtion har reviderats upp över hela tidsserien, vilket påverkar 
hushållens sparande negativt. Att även konsumtionen av bostadstjänster revide-
rats upp får dock till följd att hushållens inkomster ökar, eftersom ett fiktivt hy-
restillägg görs för hushåll med bostadsrätter.  

För information om revideringar om hushållens konsumtion hänvisas till stycket 
om revideringar av de egentliga hushållens konsumtionsutgifter i avsnittet om 
försörjningsbalansen 

Sparkvoten har reviderats ned med i genomsnitt 0,6 procentenheter per år sedan 
år 2000. Nedrevideringarna av sparkvoten beror till största del på att hushållens 
konsumtion skrivits upp.   

Revideringarna för finansiellt sparande redovisas i tabellen ovan. 
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Tabell 19. Hushållens sparkvot (procent) och disponibla inkomst (miljar-
der kronor) 

 
 

Finansiella bolag 
Finansiella bolag har reviderats för hela tidsserien. Revideringar av förädlings-
värden för de finansiella branscherna har lett till reviderade förädlingsvärden för 
finansiella bolag. Revideringarna av finansiellt sparande beror huvudsakligen på 
att uppdaterade underlag från sektor utlandet har arbetats in i NR. 

 

Icke-finansiella bolag 
De icke-finansiella bolagens finansiella sparande har reviderats upp för åren 
före 2012 i paritet med upprevideringen av BNP i löpande priser då företagens 
förädlingsvärden och driftsöverskott reviderats upp. För åren 2012 och framåt 
har upprevideringen av driftsöverskottet i företagssektorn motverkats av uppre-
viderade transfereringsutgifter och resulterade i nedreviderade finansiella spa-
randen för åren 2015, 2016 och 2017. För perioden 1993 till 2014 var upprevi-
deringen av de icke-finansiella bolagens finansiella sparande i genomsnitt 18 
miljarder kronor per år. Nedrevideringen 2015 var 0,4 miljarder, 2016 var 
nedrevideringen 11 miljarder och 2017 reviderades det finansiella sparandet ned 
med 4 miljarder kronor i den icke-finansiella bolagssektorn. 

 

Procent Procentenheter Mdkr Mdkr
År Ny Revidering Ny Revidering
1993 5,6 -1,2 861 0

1994 4,4 -1,1 882 0

1995 4,9 -1,1 913 0

1996 2,8 -1,1 914 0

1997 -1,1 -1,1 922 0

1998 -1,2 -1,1 945 0

1999 -1,0 -1,1 992 0

2000 0,3 -1,1 1052 0

2001 4,8 -1,0 1141 0

2002 5,1 -1,1 1196 0

2003 4,6 -1,0 1230 0

2004 3,3 -1,0 1252 1

2005 2,8 -0,8 1301 1

2006 5,0 -0,7 1380 1

2007 7,6 -0,8 1479 1

2008 9,4 -0,6 1572 0

2009 8,7 -0,5 1628 0

2010 9,7 -0,3 1700 0

2011 10,6 -0,3 1786 0

2012 13,1 0,1 1871 10

2013 13,3 -0,1 1919 10

2014 13,7 -0,2 1981 9

2015 11,9 -0,2 2055 13

2016 13,3 -0,6 2147 12

2017 12,2 -1,1 2229 11

Sparkvot Disponibel inkomst
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Offentlig förvaltning  
Vid översyn av tidsserien har inte offentliga förvaltningens finansiella sparande 
reviderats nämnvärt. Däremot har ett fåtal områden reviderats för åren 2015-
2017, men som mestadels bara avser omflyttningar mellan olika poster utan på-
verkan på finansiellt sparande totalt. Bilden av offentliga finanser för åren fram 
till och med 2017 har inte ändrats. 
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Tidsserier från år 1950 
I samband med att tidsserien för åren 1993-2017 nu har reviderats har en över-
syn gjorts även av tidsserierna för åren 1950-1992. Det rör sig främst om en 
nivåanpassning av åren 1950-1992 till den nya reviderade nivån för 1993. De 
reviderade uppgifterna för åren 1950-1992 finns tillgängliga i Statistikdatabasen 
på SCB:s hemsida. 

Åren 1980-1992 redovisas på i stort sett lika detaljerad nivå som åren 1993-
2018. Utgångspunkten för översynsarbetet avseende åren 1980-1992 har varit 
att i så stor utsträckning som möjligt hålla årliga utvecklingstal och implicitpris-
indexar oförändrade på detaljerad nivå (med avseende på sektor, bransch, ända-
mål, kapitaltyp m.m.).  

År 1950-1979 redovisas enbart i form av försörjningsbalansens huvudkompo-
nenter, dvs. på ett avsevärt grövre sätt än åren 1980-1992. 
Diagram 17. BNP år, volymförändring (procent) 
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Kort om statistiken 

Statistikens ändamål och innehåll 
Syftet med nationalräkenskaperna (NR) är att ge en sammanfattande beskriv-
ning av den svenska ekonomins omfattning, struktur och utveckling. Den 
svenska ekonomin utgörs av svenska enheters ekonomiska aktiviteter samt de 
transaktioner som sker mellan svenska och utländska enheter. Beskrivningen 
ska ske på ett systematiskt sätt i ett kontosystem och tillgodose de regler som 
anges i ENS 2010 – det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet, 
vilket är lag i EU:s medlemsländer – samt kompletterade riktlinjer. Regleringen 
av nationalräkenskaperna inom EU är väsentlig för att nå jämförbarhet mellan 
medlemsländerna. 

NR används som underlag för analys av den svenska ekonomins omfattning, 
struktur och utveckling och utgör som sådant underlag för såväl ekonomiskt po-
litiska som affärsmässiga bedömningar och beslut. Därtill används statistiken 
för administrativa ändamål t.ex. som underlag för fastställande av EU-avgiften 
och för övervakning av EU-ländernas uppfyllande av Maastrichtkriterierna. 

Mer information om statistikens ändamål och innehåll ges i avsnitt 1 i Kvalitets-
deklaration på SCB:s webbplats, www.scb.se/NR0103. 

Information om statistikens framställning 
NR sammanställs utifrån en mängd olika primärstatistikkällor. Definitioner och 
graden av täckning i de olika källorna överensstämmer inte alltid med NR:s be-
hov. För att få total täckning och anpassade definitioner används olika modeller 
i NR:s beräkningar. Slutligen görs en avstämning mellan tillgång, användning 
och inkomster i systemet för att urskilja och kunna åtgärda brister i konsistensen 
mellan de olika delarna av räkenskaperna. En utförlig beskrivning av årsberäk-
ningarna finns i dokumentationen "Beräkningsrutiner för nationalräkenskap-
erna" som finns under Fördjupad information på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/NR0103. 

Information om statistikens kvalitet 
De årliga räkenskaperna, som publiceras efter 17 månader, bygger i flera avse-
enden på mer fullständig och detaljerad statistik än den statistik som finns till-
gänglig för kvartalsberäkningarna och som publiceras två månader efter ut-
gången av respektive kvartal. Lite förenklat kan man säga att i årsberäkningen 
bestäms nivån på BNP och andra aggregat i nationalräkenskapssystemet, medan 
kvartalberäkningarna är ett sätt att fördela resultatet från årsberäkningarna på re-
spektive kvartal och att skatta de mer aktuella kvartalen.  

Nationalräkenskaperna, såväl de årsvisa som de kvartalsvisa, baseras på ett stort 
antal primärstatistikkällor. Tillförlitligheten beror till stor del på kvaliteten i de 
olika källorna och på de modellantaganden som är nödvändiga för att skatta nat-
ionalräkenskapernas målstorheter, vilka i en del fall kan skilja sig avsevärt från 
primärstatistikens målstorheter. På en del områden saknas löpande kortperiodisk 
statistik, eller löpande statistik över huvud taget, vilket innebär att modellanta-
gandena blir mycket viktiga. 

Mer information om statistikens kvalitet ges i avsnitten 2–5 i Kvalitetsdeklarat-
ion på SCB:s webbplats, www.scb.se/NR0103. Avsnitt F beskriver statistikens 
historik. 

 

 

http://www.scb.se/NR0103
http://www.scb.se/contentassets/36d3d569828741c4ba0b59e4aa4e0964/sou2002-118.pdf
http://www.scb.se/contentassets/36d3d569828741c4ba0b59e4aa4e0964/sou2002-118.pdf
http://www.scb.se/NR0103
http://www.scb.se/NR0103
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