
 

 

 

Kommentarer till 
BNP-beräkningarna 
Första kvartalet 2022  
Detaljerad årsberäkning 2020 
 
 

 

 



 

1 SCB – Kommentarer till BNP-beräkningarna Första kvartalet 2022 Detaljerad årsberäkning 2020 
 

 

Kommentarer till BNP-
beräkningarna  

Producent SCB, Statistiska centralbyrån 

Nationalräkenskaperna 

115 26 Stockholm 

Förfrågningar nrinfo@scb.se 

Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. 

Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: 

Källa: SCB 

 

Comments to quarterly and annual GDP 

Producer Statistics Sweden,  

National accounts  

SE-115 26 Stockholm, Sweden 

Enquiries nrinfo@scb.se 

It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication. 

When quoting, please state the source as follows: 

Source: Statistics Sweden, Comments to quarterly and annual GDP . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URN:NBN:SE:SCB-2019 NR01TI1901_pdf 
 
Denna publikation finns enbart i elektronisk form på www.scb.se 
This publication is only available in electronic form on www.scb.se 



 

SCB – Kommentarer till BNP-beräkningarna Första kvartalet 2022 Detaljerad årsberäkning 2020 2 
 

Innehåll 
Sammanfattning ............................................................................. 4 

Bred nedgång i ekonomin första kvartalet 2022 .................................. 4 

Försvagat exportnetto tyngde BNP-utvecklingen ............................... 4 

Minskat förädlingsvärde i näringslivet ................................................ 6 

BNP per capita ökade med 4,5 procent ................................................ 6 

Offentlig konsumtion ..................................................................... 8 

Konsumtionen i offentliga myndigheter minskade ............................. 8 

De statliga konsumtionsutgifterna minskade ...................................... 8 

Ökad konsumtion inom regionerna ..................................................... 9 

Kommunernas konsumtion ökade ....................................................... 9 

Inkomster och sparande ............................................................... 10 

Hushållens inkomster ökade men sparandet minskade..................... 10 

Konsumtionen fortsatte att öka första kvartalet ............................... 11 

Hushållens skuld- och sparkvot ......................................................... 11 

Underskott i de offentliga finanserna ................................................ 12 

Avstämning................................................................................... 14 

Avstämning av första kvartalet 2022 ................................................. 14 

Extremvärden i säsongrensningen ..................................................... 16 

Revideringar ................................................................................. 17 

Revideringar av produkträkenskaperna (BNP) ................................... 17 

Arbetsinsatsen reviderad 1980 kv 1 – 2021 kv 4 ................................ 21 

Arbetskostnader reviderade åren 2017-2021 ..................................... 21 

Revideringar av sektorräkenskaperna ................................................ 21 

Revidering av de offentliga finanserna .............................................. 21 

Tidsserie BNP-revideringar ................................................................ 22 



 

3 SCB – Kommentarer till BNP-beräkningarna Första kvartalet 2022 Detaljerad årsberäkning 2020 
 

Detaljerad årsberäkning 2020 ....................................................... 23 

BNP backade 2,2 procent 2020 ........................................................... 23 

Bred nedgång inom försörjningsbalansen ..................................... 23 

Fallande förädlingsvärden för många branscher i ekonomi .......... 24 

Totala lönesumman ökade med 0,8 procent .................................. 26 

Jämförelse av BNP vid olika beräkningstillfällen ........................... 28 

Sveriges finansiella sparande ökade under 2020 ........................... 28 

Hushållens disponibla inkomst ökade mer än hushållens 

konsumtion .................................................................................... 29 

Förbättrat sparande för bolagssektorerna ..................................... 30 

Stort underskott för offentlig förvaltning till följd av pandemin .. 30 

 



 

SCB – Kommentarer till BNP-beräkningarna Första kvartalet 2022 Detaljerad årsberäkning 2020 4 
 

Sammanfattning 

Bred nedgång i ekonomin första kvartalet 2022 
BNP minskade med 0,8 procent under det första kvartalet, 

säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Både ett 

minskat exportnetto och svag inhemsk användning tyngde 

utvecklingen. Nedgången kommer efter kontinuerlig tillväxt 

samtliga kvartal 2021. 

Sveriges BNP sjönk med 0,8 procent första kvartalet, säsongrensat och 

jämfört med kvartal fyra 2021. Mätt i kalenderkorrigerade tal och 

jämfört med första kvartalet föregående år ökade BNP med 3,0 procent.  

BNP-indikatorn som publicerades den 28 april visade en BNP-

utveckling för första kvartalet på -0,4 procent i säsongrensad 

kvartalstakt och 3,0 procent i kalenderkorrigerad årstakt.  

Under kvartalet anlände drygt 26000 flyktingar från Ukraina till Sverige. 

Dessa flyktingar omfattas av EU:s så kallade Massflyktsdirektiv 

(2001/55/eg) som ger omedelbart och tillfälligt skydd inom EU. I 

enlighet med de rekommendationer som uttryckts av Eurostat, har vi 

valt att klassa dessa flyktingar som tillhörande inhemska hushåll i 

nationalräkenskaperna. Sammantaget höjer de direkta effekterna av 

migrationen på hushållskonsumtion samt konsumtion och 

förädlingsvärden i offentliga myndigheter BNP med 0,1 procentenheter. 

BNP, procentuell förändring, säsongrensad och jämförd med kvartalet innan respektive 
kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal året innan  

 

Försvagat exportnetto tyngde BNP-utvecklingen 
Importen steg med 2,8 procent och har därmed ökat sju kvartal i rad. 

Både varu- och tjänsteimporten ökade och höll sammantaget tillbaka 

BNP tillväxten med 1,1 procentenheter. Varuimporten växte med 2,0 

procent där stora varugrupperna insats- och investeringsvaror vardera 
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förklarar 0,8 procentenheter av uppgången. Tjänsteimporten steg med 

4,3 procent. Uppgången var bred över flertalet tjänsteslag med det 

enskilt största bidraget från import av leasing och uthyrningstjänster. 

Även exporten utvecklades positivt för både varor och tjänster där 

sammantagna exportökningen på 1,0 procent bidrog med 0,4 

procentenheter till BNP. Varuexporten växte med 1,1 procent medan 

tjänsteexporten växte med 0,7 procent. För varorna förklaras ökningen 

framförallt av ökad export av investeringsvaror och icke varaktiga 

konsumtionsvaror medan en nedgång för energivaror höll tillbaka 

utvecklingen. För utrikeshandeln som helhet tyngde det försvagade 

exportnettot BNP-utvecklingen med 0,7 procentenheter. 

Hushållskonsumtionen minskade med 0,4 procent vilket sänkte BNP-

utvecklingen med 0,2 procentenheter1. Hushållens konsumtion 

avseende fritid och underhållning minskade med 4,1 procent vilket 

förklarar huvuddelen av nedgången. Utvecklingen tyngdes också av 

minskad konsumtion av livsmedel, hotell och restaurangtjänster samt 

möbler och annan hushållsutrustning.  

Den offentliga konsumtionen minskade med 0,3 procent det första 

kvartalet. Både stat och kommuner utvecklades negativt med nedgångar 

på 0,8 respektive 0,1 procent.  

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 1,3 procent jämfört med fjärde 

kvartalet 2021 vilket drog ned BNP-utvecklingen med 0,3 

procentenheter. Nedgången förklaras framförallt av svaga 

maskininvesteringar som minskade med 4,5 procent där 

transportmedel, IKT-utrustning samt övriga maskiner alla backade. 

Även immateriella investeringar tyngde utvecklingen med en 

minskning på 0,8 procent. Nedgången dämpades däremot av 

bygginvesteringar som ökade med 0,5 procent vilket drevs av 

bostadsinvesteringarna som har visat positiva ökningstal sedan andra 

kvartalet 2020.  Övriga byggnader och anläggningar minskade med 1,7 

procent. 

Bland näringslivets branscher minskade varuproducenterna sina 

investeringar med 4,1 procent medan tjänsteproducenternas 

investeringar steg med 0,2 procent. Investeringarna inom 

tillverkningsindustrin föll med 8,0 procent under kvartalet vilket var 

den enskilt största negativa effekten på totala investeringar i 

näringslivet. Även andra branscher som bygg, fastighetsförvaltning och 

företagstjänster utvecklades negativt. Inom energi-, handels- och 

transportbranscherna ökade istället investeringarna. 

 

1 Avser hushållens konsumtion exklusive konsumtionen inom hushållens icke-vinstdrivande 

organisationer. 
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Lagerinvesteringarna bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-

utvecklingen. 

Minskat förädlingsvärde i näringslivet 
Förädlingsvärdet i näringslivet minskade med 0,8 procent säsongrensat 

och jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen bland 

tjänsteproducenter var närmast oförändrad medan varuproducenterna 

backade med 2,4 procent. Förädlingsvärdet i offentliga myndigheter 

minskade med 0,3 procent och både stat, regioner och primärkommuner 

backade. Bland tjänsteproducenterna var bilden blandad där nedgångar 

i handeln på 2,6 procent vägdes upp av en positiv utveckling för 

företagstjänster på 2,1 procent. Varuproducenterna tyngdes av 

nedgångar i tillverkningsindustrin och energibranscherna på 2,9 

respektive 6,0 procent. För näringslivet som helhet sjönk 

insatsförbrukningen i linje med produktionen vilket gav en 

förädlingsvärdevolym som utvecklades likt produktionen.  

Antalet arbetade timmar i näringslivet var närmast oförändrat vilket 

tillsammans med förädlingsvärdesminskningen innebar att 

arbetsproduktiviteten i näringslivet minskade med 0,8 procent. Antalet 

arbetade timmar i hela ekonomin minskade med 0,2 procent medan 

antalet sysselsatta ökade med 0,8 procent.  

I samband med denna publicering har tidsserier avseende arbetade 

timmar och antal sysselsatta reviderats för samtliga perioder från 1980 

som en följd av omläggning av arbetskraftsundersökningen (AKU). Mer 

information om detta återfinns i revideringsavsnittet under rubriken 

Arbetsinsatsen reviderad 1980 kv 1 – 2021 kv 4. 

Bidrag till säsongrensad BNP-utveckling, procentenheter 
 

 

 

 

 

 

BNP per capita ökade med 4,5 procent 
BNP per capita ökade med 2,2 procent första kvartalet jämfört med 

motsvarande kvartal föregående år efter justering för antal arbetsdagar. 

Genomsnittet sedan 2013 uppgår till 1,2 procent. Befolkningen ökade 

med 0,8 procent under det första kvartalet samtidigt som 

kalenderkorrigerad BNP ökade med 3,0 procent.  

 
2021    
Kv2 

2021    
Kv3 

2021    
Kv4 

2022    
Kv1 

Hushållens konsumtion 0,8 1,3 0,6 -0,2 

Offentlig konsumtion 0,1 0,0 0,0 -0,1 

Fasta bruttoinvesteringar 0,5 0,2 0,0 -0,3 

Lagerinvesteringar 0,1 0,7 -0,4 0,5 

Export -0,2 0,6 1,4 0,4 

Import -0,5 -0,8 -0,5 -1,1 

Exportnetto -0,7 -0,2 0,9 -0,7 

BNP 0,8 2,0 1,2 -0,8 
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Procentuell ökning i volym för kalenderkorrigerad BNP och BNP per capita  
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Offentlig konsumtion 

Konsumtionen i offentliga myndigheter minskade  
Den offentliga konsumtionen minskade med 0,3 procent första 

kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Det 

är staten och kommunerna som bidrar till minskningen.  

Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter, volymförändring procent, säsongsrensat 
och jämfört med föregående kvartal 

 
 
Den offentliga konsumtionen minskade och nedgången bygger på 

minskad konsumtion i staten och kommunerna. Konsumtionen i 

regionerna ökade. Påverkan av coronapandemin kvarstod även under 

första kvartalet särskilt gällande coronapatienter i regionerna. Detta 

kvartal bidrog även den ökade migrationen från Ukraina positivt med 

0,3 procentenheter till den offentliga konsumtionen. 

Bidrag till den offentliga konsumtionen och volymutveckling per myndighet första 
kvartalet 2022, bidrag i procentenheter och volymutveckling i procent, säsongrensat och 
jämfört med föregående kvartal 

*Avser åren 2012-2022 

De statliga konsumtionsutgifterna minskade  
Statens konsumtionsutgifter minskade med 0,8 procent det första 

kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. 

Produktionsvärdet minskade med 0,4 procent jämfört med föregående 

kvartal. Förbrukningskostnader minskade med 1,1 procent medan 
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Volymutveckling* 

Staten -0,8 -0,2 0,2 

Regioner 0,1 0,0 0,3 

Primärkommuner -0,3 -0,1 0,2 

Totalt offentliga myndigheter -0,3 -0,3 0,3 
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arbetskostnaderna minskade med 1,0 procent jämfört med föregående 

kvartal. Utgifter för sociala naturaförmåner minskade med hela 5,1 

procent. Antalet arbetade timmar minskade med 1,2 procent medan 

antalet sysselsatta ökade med 0,1 procent.  

Den ökade migrationen från Ukraina bidrog positivt till utvecklingen av 

statens konsumtion.  

Ökad konsumtion inom regionerna  
Regionernas konsumtion ökade med 0,1 procent under första kvartalet. 

Produktionsvärdet ökade med 0,5 procent. Sociala naturaförmåner 

ökade med 0,3 procent, där inköp av vårdtjänster från privata vårdgivare 

och läkemedelsförmånen ingår. Arbetade timmar minskade med 0,8 

procent jämfört med föregående kvartal medan antalet sysselsatta 

ökade med 0,3 procent. Minskningen i timmarna beror på ökad 

frånvaro.  

Regionernas individuella produktion beräknas med volymindex utifrån 

antalet vårdtillfällen. Antalet coronavaccinationer minskade medan 

antalet coronapatienter ökade jämfört med det fjärde kvartalet.  

Kommunernas konsumtion ökade 
Kommunerna står för ungefär hälften av de totala offentliga 

konsumtionsutgifterna där utbildning och socialt skydd är de största 

utgiftsposterna. Konsumtionen och produktionsvärdet minskade båda 

med 0,3 procent det första kvartalet jämfört med föregående kvartal. 

Det var främst en svagare förbrukning som bidrog till nedgången. 

Arbetade timmar minskade med 0,8 procent medan antalet sysselsatta 

ökade med 0,3 procent.  

Kommunernas individuella produktion beräknas med volymindex 

utifrån antalet barn och elever i förskola och skola samt antalet 

vårdtagare inom socialt skydd. Volymerna i skolan är justerade för 

ukrainska elever.  

Under första kvartalet hade pandemin mindre påverkan på 

produktionen. En ökad frånvaro i förskolan gjorde att volymindexet 

justerades nedåt.  
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Inkomster och sparande 

Hushållens inkomster ökade men sparandet 

minskade 
Första kvartalet steg hushållens2 disponibla inkomster med 38 

mdkr jämfört med samma kvartal 2021. Samtidig minskade 

sparandet med 11 procent.  

Utvecklingen baseras på faktiska värden och i jämförelse med motsvarande 

kvartal föregående år om inget annat anges. 

Hushållens disponibla inkomster uppgifter till 646 mdkr första kvartalet 

2022 vilket är en ökning med 6,3 procent jämfört med samma period 

föregående år. Bakom denna uppgång syns en ökning i ersättning till 

anställda där egentliga löner ökade med 6,0 procent och sociala avgifter 

steg med 5,0 procent.    

Hushållens kapitalinkomster ökade med 5,3 procent och uppgick första 

kvartalet till 90 mdkr medan kapitalutgifterna växte med 0,2 procent.  

Rensat för prisökningar steg hushållens disponibla inkomst med 2,2 

procent jämfört med samma kvartal 2021.  

Hushållens disponibla inkomster, real procentuell utveckling jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år  

 
  

 

2 Alla uppgifter avser de Egentliga Hushållen, sektor 14. Tidigare har fördjupningstexten fokuserat på 

hushållssektorn (hushåll inklusive HIO S14+S15) eftersom denna definition förekommer vid 

internationella jämförelser av hushållens variabler.  
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Inkomster och utgifter för hushållen, löpande priser, miljarder kronor 

  2022 Kv1 Förändring mot 2021 Kv1 

Egentliga löner 545 6,0% 
Sociala Avgifter, tillgång 113 5,0% 
Driftsöverskott egna hem 9 -5,1% 
Sammansatt förvärvsinkomst 26 6,0% 
Kapitalinkomster 90 5,3% 
Kapitalutgifter 9 0,2% 
Primärinkomstsaldo 774 5,7% 
Transfereringsinkomster 247 5,0% 
Sociala förmåner, tillgång 218 3,8% 
Andra löpande transfereringar, 
tillgång 28 15,6% 

Transfereringsutgifter 375 4,3% 
Inkomst- och övr. löpande skatter 206 3,6% 
Sociala Avgifter, användning 142 5,1% 
Andra löpande transfereringar, 
användning 27 5,4% 

Disponibel inkomst 646 6,3% 
 

Konsumtionen fortsatte att öka första kvartalet 
Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 55 miljarder första kvartalet 

jämfört med samma period föregående år, det motsvara en ökning på 

10,3 procent i löpande priser. Samtidigt minskade hushållen sitt 

sparande med 15 mdkr och landade på en nivå av 118 mdkr. 

Hushållens skuld- och sparkvot 
Hushållens skuldkvot, mätt som låneskuld som andel av de egentliga 

hushållens disponibla inkomster, ökade med 2,1 procentenheter första 

kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Skuldkvoten uppgick 

första kvartalet till 200,4 procent vilket är en något lägre nivå än 

föregående kvartal då skuldkvoten låg på 200,7 procent.  

Hushållens sparkvot minskade med 3,2 procentenheter mot samma 

kvartal 2021 och uppgick första kvartalet till 16,7 procent. Det är en 

uppgång mot föregående kvartal då sparkvoten landade på 7,9 procent 

vilket var den lägsta sparkvoten sedan fjärde kvartalet 2017.  
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De egentliga hushållens skuldkvot, procent 

 

Underskott i de offentliga finanserna 
Finansiellt sparande för total offentlig förvaltning redovisade ett 

underskott första kvartalet. Det uppgick till 8,1 mdkr och kan jämföras 

med ett underskott på 21,7 mdkr ett år tidigare. Det förbättrade 

sparandet förklaras främst av högre skatteinkomster men också att EU-

avgifterna var lägre. Underskott noterades även för helåret 2021, om än 

mindre än året före som påverkades kraftigt av pandemin.  

Staten fortsatte redovisa underskott till följd av höga utgifter i spåren 

av pandemin. Därtill kompensation till hushåll för höga elkostnader 

under vintern. Lägre EU-avgifter bromsade utgiftsökningen något. 

Underskottet summerade till 34,1 mdkr för årets första kvartal, vilket 

var ett mindre underskott än för ett år sedan. Sociala trygghetsfonder 

redovisade ett litet överskott på 0,6 mdkr första kvartalet. 

Kommunerna redovisade ett överskott under samma period. Ökning av 

inkomstskatter fortsatte medan tidigare ökning av statsbidrag i spåren 

av pandemin vändes till en minskning. För utgifterna var det 

konsumtionsutgifterna som ökade medan investeringsutgifterna 

minskade något. Överskottet för första kvartalet var 14,8 mdkr. 

För regionerna noteras samma bild som för kommunerna. Ett sparande i 

paritet med förra året, fortsatt ökade inkomstskatter, något lägre 

statsbidrag samtidigt som konsumtionsutgifterna fortsatte öka medan 

investeringsutgifterna minskade något. Regionerna redovisade ett 

överskott på 10,7 mdkr. 
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Finansiellt sparande inom offentlig förvaltning, miljarder kronor (avrundat) 

  Helår 2021 2022kv1 

Offentlig förvaltning -18,2 -8,1 

Statlig förvaltning -54,9 -34,1 

Sociala trygghetsfonder 6,8 0,6 

Kommuner 8,2 14,8 

Regioner 21,8 10,7 

 

Bedömningen är att utbetalda coronastöd uppgick till 21 mdkr under 

första kvartalet, vilket var i paritet med de senaste kvartalen. Från 

pandemins inledning till och med första kvartalet i år är bedömningen 

att 315 mdkr betalats ut i olika direkta stödåtgärder.  

Med anledning av höga elpriser under vintern har en elpriskompensa-

tion till hushållen införts. Ersättningen berör cirka 1,8 miljoner hushåll. 

I nationalräkenskaperna bokförs elpriskompensationen till hushållen 

som transferering från staten till hushållen trots att betalning går via 

elnätsbolagen. Totalt uppgick elpriskompensationen för december, 

januari och februari till cirka 6 miljarder kronor. 
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Avstämning 

Avstämning av första kvartalet 2022 
För att redovisa ett entydigt resultat för BNP görs en avstämning av 

beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att 

den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Innan 

avstämningen, och alltså innan den slutliga restposten (skillnaden 

mellan produktions- och användningssidan) är klar, har 

beräkningsresultaten analyserats och eventuella 

bedömningskorrigeringar gjorts. Därefter görs en modellbaserad 

justering av beräkningen från produktionssidan för att ta hänsyn till 

förändringar i inputkoefficienten; det vill säga förbrukningens andel av 

produktionen. Justeringen skattas med stöd av data avseende ingående 

och utgående moms samt import och export som baseras på 

momsregistret. Därefter stäms produktions- och användningssidan av 

med samma belopp, med 50 procent på produktionssidan och 50 

procent på användningssidan.  

Förbrukningens andel av produktionen i fasta priser var oförändrad det 

första kvartalet och ingen justering gjordes därför av BNP från 

produktionssidan i fasta priser till följd av förändringar i 

inputkoefficienten. Däremot var det stor skillnad i inputkoefficienten i 

löpande priser vilket ledde till en justering nedåt av BNP från 

produktionssidan på 28 miljarder kronor.   

Innan avstämning visade beräkningarna för första kvartalet en skillnad 

på 0,5 procentenheter mellan användning och tillförsel i ekonomin.  

BNP-tillväxt från användningssidan var 3,2 procent medan 

produktionssidan visade en BNP-tillväxt på 3,7 procent, jämfört med 

motsvarande kvartal föregående år. Detta ledde till en avstämd BNP på 

3,5 procent. De senaste tio åren har skillnaden i BNP-utvecklingen 

mellan produktions- och användningssidan före avstämning i 

genomsnitt varit cirka 1,0 procentenheter. 

I föregående års prisnivå var produktionen 6,5 mdkr högre än 

användningen. I löpande priser var diskrepansen 22,1 mdkr. Med den 

ovan nämnda avstämningsprincipen på kvartal justerades 

användningssidan upp med 3,25 mdkr i fasta priser medan 

produktionssidan justerades ned med samma belopp. I löpande priser 

var det i utgångsläget en större diskrepans mellan de två sidorna. En 

riktlinje vid avstämningen i löpande priser är att låta kvarvarande 

skillnader i restposten i löpande priser påverka de avstämningar som 

görs på produktionssidan och näringslivets förädlingsvärden. I 

praktiken innebär detta att avstämningarna beslutas i flera steg. Först 

bestäms korrigeringarnas storlek och allokering i föregående års 

prisnivå och motsvarande korrigering görs även i löpande priser. 

Återstående differens i löpande priser fördelas sedan ut på näringslivets 
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förädlingsvärden. Sammanlagt justerades användningssidan upp med 

3,3 mdkr i löpande priser och produktionssidan justerades ned med 18,7 

mdkr. 

Vilka delar som har justerats samt storleken på korrigeringarna framgår 

av tabellen nedan. Där syns även utvecklingstalen för 

försörjningsbalansens och produktionens olika delkomponenter, samt 

volymförändringen mellan den första sammanställningen i 

nationalräkenskapernas databas och det nu publicerade resultatet. Den 

första versionen innehåller beräkningar baserade på det primära 

underlaget med justeringar för definitionsskillnader mellan 

nationalräkenskaperna och primärmaterialet. I detta läge har eventuella 

kompletteringar eller korrigeringar av primärkällorna förts in, inklusive 

justeringen av produktionssidan. Den differens som kvarstår och som 

redovisas i tabellen är de avstämningskorrigeringar som har gjorts för 

att få beräkningarna från produktions- respektive användningssidan att 

visa samma BNP. 

Avstämning första kvartalet 2022, faktisk volymutveckling samt i fasta (FP) och löpande 
priser (LP) 

 Första Publicerad 
Förändring 

procentenhet  
Korr 

mdkr FP 
Korr 

mdkr LP 

Hushållens konsumtionsutgifter  6,0 6,0 0,0 - - 

Offentliga konsumtionsutgifter  0,3 0,3 0,0 - - 

Fasta bruttoinvesteringar  1,5 1,5 0,0 - - 

Lager (effekt på BNP-förändring) 1,0 1,1 0,1 0,8 0,8 

Export varor  3,5 3,6 0,1 0,5 0,5 

Export tjänster  11,4 11,7 0,3 0,5 0,5 

Import varor  3,3 3,2 -0,1 -0,5 -0,5 

Import tjänster  20,8 20,2 -0,6 -1,0 -1,0 

BNP från användningssidan  3,2 3,5 0,3 3,3 3,3 

Förädlingsvärde gruv- och 
tillv.industri  

   1,0  0,7 -0,3 -0,6 -3,6 

Förädlingsvärde övrig 
varuproduktion  

2,0 1,7 -0,3 -0,5 -2,7 

Förädlingsvärde tjänsteproduktion      6,6 6,3 -0,3 -2,2 -12.4 

Förädlingsvärde off.myndigheter  0,3 0,3 0,0 - - 

Produktskatter och 
produktsubventioner  

4,0 4,0 0,0 - - 

BNP från produktionssidan  3,7 3,5           -0,2 -3,3 -18,7 

 

Grafen nedan visar utvecklingen före avstämningarna för BNP från 

produktionssidan respektive BNP från användningssidan. 

Utvecklingstalen som visas är de som resulterat från första beräkningen 

av respektive kvartal. I grafen visas också den avstämda BNP-

utvecklingen från första publicering av respektive kvartal samt de 

definitiva beräkningarna som publiceras efter cirka två år.  
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Extremvärden i säsongrensningen 
En säsongrensad series utseende över tid påverkas mycket av eventuella 

förekomster av extremvärden (så kallade outliers). En förekomst av ett 

extremvärde påverkar kraftigt det säsongrensade värdet för det kvartal 

där extremvärdet uppkommit, men även angränsande kvartal påverkas. 

Under framförallt andra och tredje kvartalet 2020 har det förekommit 

extremvärden i många serier både vad gäller BNP och arbetsinsats.  

Säsongrensningen skapar diskrepanser mellan aggregat och dess 

beståndsdelar. För referensåret och efterföljande år fördelas därför 

diskrepansen för att uppnå summakonsistens. I beräkningen för de åtta 

senaste kvartalen (kv2 2020 – kv 1 2022) har offentliga myndigheter 

undantagits från denna fördelning av diskrepansen, som en följd av att 

metoden bedömdes ge orimliga effekter på dessa serier. Det innebär 

med andra ord att summakonsistensen är bibehållen men att 

diskrepansen mellan BNP och huvudaggregaten samt mellan totala 

respektive sektorers timmar har lagts på andra sektorer.  

Mer information om extremvärden 2018:1–2022:1 återfinns på 

www.scb.se/nr0103 under Fördjupad information. Information angående 

revideringar av de säsongrensade serierna återfinns i avsnittet 

Revideringar. 
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Revideringar 

Revideringar av produkträkenskaperna (BNP) 
Vid publiceringen av första kvartalet 2022 redovisas även nya 

detaljerade årsberäkningar för år 2020 och kvartalen har därför 

anpassats till de nya årsnivåer som har fastställts. Det är i enlighet med 

nationalräkenskapernas revideringspolicy. Kvartalen 2020 och 2021 har 

också reviderats som en följd av uppdaterade kvartalsunderlag för ett 

flertal områden. I följande avsnitt följer en mer detaljerad redogörelse 

för dessa revideringar. 

 

I samband med denna publicering har även referensåret för 

kvartalsserien uppdaterats från år 2020 till år 2021. 

 

I diagrammet nedan redovisas reviderad volymutveckling för 

säsongrensad BNP enligt denna publicering jämfört med publiceringen i 

februari, från första kvartalet 2018 till fjärde kvartalet 2021. För första 

kvartalet 2022 görs också en jämförelse med BNP-indikatorn som 

publicerades i slutet av april. 

 
Revidering säsongrensad BNP-utveckling vid denna publicering jämfört med föregående 
publicering, procentenheter. Revidering av BNP-indikatorns preliminära utfall i grönt 

 
De säsongrensade serierna har reviderats både till följd av revideringar i 

faktiska tal men även som en konsekvens av uppdaterade skattningar av 

säsongkomponenter. För beräkningen av framförallt andra och tredje 

kvartalet 2020 har det förekommit extremvärden i ett flertal serier. I och 

med beräkningen av nya kvartal och revidering av kvartalen 2020 ändras 

i vissa fall säsongrensningsmodellernas tolkning av dessa extremvärden 

på ett sätt som ger upphov till revideringar utöver förändringar i 

faktiska tal.  

Revideringar av kvartalen 2020 
Kvartalen 2020 har anpassats till de nya nivåer som fastställts i 

årsberäkningen. För flera områden, däribland näringslivets 
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förädlingsvärden, gäller i allmänhet att de källor som används i de 

preliminära beräkningarna ersätts i den definitiva årsberäkningen. 

 

Anpassning av kvartalsserierna till en reviderade årsnivån sker genom 

en statistisk metod, kallad benchmark, vars syfte är att behålla 

tidsseriens egenskaper när den anpassas till en ny nivå. 

 

De nuvarande utvecklingstalen samt storleken på revideringarna syns i 

tabellerna nedan.  

 
Försörjningsbalansen  
Publicerad volymutveckling kvartalen 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående 
år samt revideringar i volymutveckling jämfört med föregående publicering 

    Volymutveckling, procent Revidering, procentenheter 
  Kv 1 Kv 2 Kv 3  Kv 4 Helår Kv 1  Kv 2 Kv 3  Kv 4 Helår 

BNP 1,0 -7,5 -1,0 -0,9 -2,2 0,9 0,5 1,1 0,7 0,7 
Hushållens 
konsumtion (inkl HIO) 1,5 -8,0 -2,8 -3,0 -3,2 2,1 1,2 1,6 1,4 1,5 

Offentlig konsumtion -2,1 -2,5 -1,7 -0,9 -1,8 -0,8 -0,5 -0,5 -0,3 -0,5 
Fast bruttoinvestering 4,4 0,5 3,1 -0,7 1,7 3,9 2,0 2,0 0,5 2,0 
Lagerinvestering* -1,6 -0,9 0,1 -0,6 -0,7 -0,1 -0,3 -0,2 0,1 0,0 
Export 1,5 -17,6 -8,3 2,8 -5,5 -1,1 -0,6 -0,8 -1,0 -0,9 
     '-varor 2,1 -16,3 -4,3 3,4 -3,8 -2,6 -2,4 -2,6 -2,4 -2,5 
     '-tjänster -0,2 -20,6 -17,2 1,6 -9,3 2,5 3,6 2,9 2,6 3,0 
Import -1,6 -14,2 -8,0 -0,4 -6,0 0,2 -0,2 -1,1 -0,8 -0,4 
     '-varor -2,3 -12,6 -3,4 1,1 -4,3 0,3 0,4 -0,6 -1,6 -0,4 
     '-tjänster 0,0 -17,7 -17,4 -3,6 -9,8 0,2 -1,6 -2,3 1,0 -0,7 

*Lagerinvesteringar redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen 

 
Produktionssidans revideringar framgår i tabellen nedan.  

 
BNP från produktionssidan  
Publicerad volymutveckling kvartalen 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående 
år samt revideringar i volymutveckling jämfört med föregående publicering, 
kalenderkorrigerade värden (för helåret utveckling i faktiska tal) 

  Volymutveckling 
kalenderkorrigerad, procent 

Revidering (nuvarande - 
föregående), procentenheter 

  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår 
BNP 1,0 -7,9 -1,0 -1,4 -2,4 0,9 0,5 1,1 0,6 0,8 
Därav                     
Varuproducenter 4,6 -11,2 1,2 1,9 -0,9 4,2 1,3 2,0 2,6 2,6 
Tjänsteproducenter 0,0 -8,3 -2,0 -1,9 -3,1 -0,3 0,5 0,3 0,8 0,4 
Offentliga 
myndigheter -3,0 -6,2 -3,3 -4,5 -4,3 -0,9 -0,8 -0,9 -

0,9 -0,9 

FV HIO -1,3 -8,9 -4,8 -4,3 -4,9 -1,4 -1,3 -1,4 -
1,5 -1,4 

Produktskatter 3,1 -1,7 2,4 -0,3 0,8 1,3 1,7 5,2 -
1,0 1,7 

Produktsubventione
r 0,4 -3,0 -3,8 -3,7 -2,5 4,8 4,5 4,4 4,5 4,5 

 

Revideringar av kvartalen 2021 
Kvartalen 2021 har räknats om utifrån de nya nivåer som fastställts i 

årsberäkningarna för 2020 och de revideringar som skett kvartalen 2021 
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beror till stor del på dessa förändringar. I de fall det funnits ny eller 

reviderad primärdata tillgänglig har denna införts på kvartalen 2021. 

Följande avsnitt fokuserar främst på de förändringar som inte beror 

direkt på de reviderade nivåerna från årsberäkningarna av 2020. 

Tabellen nedan innehåller respektive komponents bidrag till 

försörjningsbalansen, vid denna samt föregående publicering. 

 
BNP-bidrag första, andra, tredje och fjärde kvartalet 2021 vid publiceringarna i maj, 
augusti, november, februari och maj i faktiska tal 

 
* hushållen inkl HIO 
** lagerinvesteringarnas bidrag till BNP-utvecklingen 

 

Gällande försörjningsbalansen har ett flertal områden reviderats sedan 

den senaste beräkningen i februari. Hushållskonsumtionen har 

reviderats framförallt som en följd av uppdaterade underlag för 

mervärdesskatt, omsättningsstatistik och inkvarteringsstatistik. 
 

Konsumtionen inom offentliga myndigheter har reviderats inom ett 

flertal områden. För kommuner har räkenskapssammandraget steg 1 har 

tagits in, vilket påverkar flera poster. Arbetade timmar har också 

reviderats. Ett mindre fel gällande försäljning har korrigerats. Nya vikter 

för 2020 har tagits in för förbrukningsindex. Slutligen har 

investeringarna återgått till tidigare kvartalsnivåer efter att 2020 

justerat för en enskilds kommuns ojämna kvartalsmönster. 

 

Fasta bruttoinvesteringar har främst reviderats som en följd av 

revideringar i investeringsenkäten.   

 
Lagerinvesteringarna har reviderats framförallt som en följd av 

uppdaterade underlag för företagens lager.  

Därutöver påverkas lagerinvesteringarna även i mindre utsträckning av 

reviderade uppgifter gällande areella lager. 

 

Publiceringstillf
älle

Hushållens 
konsumtion*

Offentl
ig 

konsu

Fasta 
brutto-

invester
Lager**

Exportnet
to

BNP

Kv 1 maj-21 -0,5 -0,1 -0,2 0,3 0,0 -0,5

Kv 1 aug-21 -0,3 0,0 -0,3 0,2 -0,2 -0,7

Kv 1 nov-21 -0,5 0,3 -0,3 0,2 -0,2 -0,4

Kv 1 feb-22 -0,5 0,2 0,2 0,2 -0,3 -0,4

Kv 1 maj-22 -0,9 0,2 0,1 0,6 -0,1 -0,2

Kv 2 aug-21 4,1 1,4 2,6 0,2 1,9 10,2

Kv 2 nov-21 3,9 1,7 2,8 -0,6 2,2 10,0

Kv 2 feb-22 4,0 1,5 2,9 -0,6 2,0 9,8

Kv 2 maj-22 4,2 1,6 2,9 -0,5 1,6 9,8
Kv 3 nov-21 3,1 0,8 2,0 0,4 -1,5 4,7

Kv 3 feb-22 3,2 0,7 1,6 0,5 -1,8 4,2

Kv 3 maj-22 3,5 0,7 1,5 0,4 -1,6 4,5

Kv 4 feb-22 3,5 0,6 1,5 1,6 -1,5 5,7

Kv 4 maj-22 4,1 0,7 1,8 1,2 -1,2 6,4
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Utrikeshandeln har reviderats framförallt som en följd av uppdaterade 

underlag från utrikeshandeln med tjänster och utrikeshandeln med 

varor.  

 
I tabellen nedan redovisas dels volymutveckling för 

försörjningsbalansens komponenter vid denna publicering samt 

skillnaden i procentenheter jämfört med föregående publicering. 

 
Publicerad volymutveckling kvartalen 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående 
år samt revideringar i volymutveckling jämfört med föregående publicering 

    Volymutveckling, procent Revidering, procentenheter 

  Kv 1 Kv 2 Kv 3  Kv 4 Helår Kv 1  Kv 2 Kv 3  Kv 4 Helår 

BNP -0,3 10,1 4,5 6,3 5,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,3 
Hushållens 
konsumtion (inkl 
HIO) 

-1,8 9,8 7,3 9,4 6,2 -0,6 0,7 0,3 1,1 0,4 

Offentlig 
konsumtion 1,0 5,8 2,6 2,4 2,9 0,4 0,2 -0,2 0,3 0,1 

Fast 
bruttoinvestering 0,2 11,1 6,2 7,0 6,2 -0,5 -0,4 -0,2 1,2 0,1 

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

Export 0,3 20,9 6,9 5,3 7,9 0,0 -0,1 1,1 0,4 0,4 

     '-varor 2,6 25,4 4,9 4,0 8,6 0,3 1,1 1,6 -0,6 0,5 

     '-tjänster -5,7 10,2 12,0 8,5 6,1 -0,6 -2,4 -0,2 2,8 0,1 

Import 1,8 19,0 11,2 7,7 9,6 0,7 1,5 0,4 -1,6 0,2 

     '-varor 7,7 22,2 8,0 5,5 10,5 1,3 1,3 0,4 -2,2 0,2 

     '-tjänster -10,9 11,9 18,9 12,6 7,7 -1,2 1,5 1,1 -0,2 0,2 
* Lagerinvesteringar redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen 

 

 

Produktionssidan har reviderats till följd av uppdaterade underlag för 

produktionsvärdeindex, vilket påverkar merparten av branscherna, både 

på varu- och tjänstesidan. Byggbranschens produktion som skattas med 

moms som källa har reviderats upp något efter att uppdaterade 

momsuppgifter blivit tillgängliga. En ny årsprognos för moms från ESV 

har lett till revideringar av produktskatterna, där momsen utgör cirka 

80% av produktskatterna. Det har även skett mindre revideringar av 

elskatter.  

 

Offentlig produktion skattas på ungefär samma sätt som offentliga 

konsumtionsutgifter och har reviderats ned, främst på grund av sänkta 

arbetade timmar och lägre moms. 
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Storleken på revideringarna syns i tabellen nedan. 
 
BNP från produktionssidan  
Publicerad volymutveckling kvartalen 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående 
år samt revideringar i volymutveckling jämfört med föregående publicering, 
kalenderkorrigerade värden 

  Volymutveckling 
kalenderkorrigerad, procent 

Revidering (nuvarande - 
föregående), procentenheter 

  Kv 1 Kv 2 Kv 
3 Kv 4 Helår Kv 

1 
Kv 
2 

Kv 
3 

Kv 
4 Helår 

BNP 0,1 9,7 4,5 5,9 5,0 0,0 0,4 0,3 0,7 0,3 

Därav                     

Varuproducenter -0,5 15,4 3,4 4,2 5,3 -1,3 1,2 1,3 1,6 0,6 

Tjänsteproducenter -0,4 9,3 5,9 8,3 5,9 0,0 -0,2 0,2 0,4 0,2 

Offentliga 
myndigheter 0,6 5,0 2,0 0,6 2,0 -0,1 -0,1 -0,7 -0,6 -0,4 

FV HIO -1,4 7,6 5,5 5,9 4,4 1,7 1,9 2,0 1,9 1,8 

Produktskatter 0,9 7,0 5,0 7,2 5,1 2,2 0,9 0,5 1,9 1,4 

Produktsubventioner -11,8 -2,1 3,2 -12,7 -6,1 -0,3 -0,4 -0,3 -3,0 -1,0 

 

Arbetsinsatsen reviderad 1980 kv 1 – 2021 kv 4 

Arbetsinsatsen, arbetade timmar och sysselsatta, har reviderats för 

perioden 1980kv1-2021kv4. Det är en konsekvens av AKU-

omläggningen 2020/2021, vilken resulterade i nya värden för åren 2007-

2021. Åren 1980 till 2006 har i Nationalräkenskaperna kedjats tillbaka 

från nya nivåer med tidigare publicerad utveckling.  

Arbetskostnader reviderade åren 2017-2021 
Arbetskostnader har reviderats för perioden 2017-2021. Revideringarna 

gäller huvudsakligen kvartalsfördelningen.  

Revideringar av sektorräkenskaperna 
Vid denna publicering har sektor utlandet reviderats från första 

kvartalet 2018 till och med fjärde kvartalet 2021. Följaktligen har 

motssektorrevideringar gjorts baserat på det nya underlaget för 

utlandssektorn. 

Övriga sektorer har reviderats från första kvartalet 2020 till och med 

fjärde kvartalet 2021. För 2020 har årsberäkningen genererat nya 

årsnivåer för alla sektorer som har lett till revideringar på kvartal.  

Hela tidsserien (1980k1- 2021k4) har reviderats för arbetade timmar och 

medelantalet anställda.  

Revidering av de offentliga finanserna 
För helåret 2021 reviderades det finansiella sparandet för total offentlig 

förvaltning upp med 5,2 mdkr jämfört med publiceringen i februari, 
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främst till följd av revidering av skatter, konsumtionsutgifter, mottagna 

kapitaltransföreringar samt mottagna investeringsbidrag. Den största 

revideringen var en korrigering av produktskatter som reviderades upp 

7,3 mdkr för staten. Offentlig förvaltning redovisade ett samlat 

underskott på 18,2 mdkr år 2021.  

År 2020 har reviderats ner med 2,6 mdkr till följd av genomförd 

årsberäkning som sker på mer detaljerad nivå jämfört med ordinarie 

kvartalsberäkningar. Det var främst inkomstskatter, 

konsumtionsutgifter och lagerinvesteringar som reviderades. Finansiellt 

sparande för total offentlig förvaltning visade ett underskott på 

135,9 mdkr år 2020. 

Tidsserie BNP-revideringar 
I tabellen nedan redovisas BNP-utvecklingen för de olika kvartalen vid 

respektive beräkningstillfälle. 

Publicerad faktisk volymutveckling för BNP vid olika beräkningstillfällen 

 
 
  

År
Beräknings-  

tidpunkt
Kvartal 

1
Kvartal 

2
Kvartal 

3
Kvartal 

4

2020 2020 maj 0,4

2020 aug 0,7 -7,3

2020 nov 0,6 -7,1 -2,5

2021 feb 0,3 -7,3 -2,4 -1,7

2021 maj 0,2 -7,7 -1,9 -1,5

2021 aug 0,2 -7,6 -2,0 -1,5

2021 nov 0,1 -8,0 -2,0 -1,6

2022 feb 0,1 -8,0 -2,1 -1,6

2022 maj 1,0 -7,5 -1,0 -0,9

2021 2021 maj -0,5

2021 aug -0,7 10,2

2021 nov -0,4 10,0 4,7

2022 feb -0,4 9,8 4,2 5,7

2022 maj -0,3 10,1 4,5 6,3
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Detaljerad årsberäkning 
2020 

BNP backade 2,2 procent 2020 
Sveriges BNP-utveckling minskade helåret 2020 med 2,2 procent. 

Exporten gav det största bidraget till BNP-minskningen. De fasta 

bruttoinvesteringarna utvecklades svagt positivt medan alla övriga 

delar av försörjningsbalansen gav negativa bidrag. 

De årliga räkenskaperna, vilka publiceras 17 månader efter referensåret, 

bygger i flera avseenden på mer fullständig och detaljerad statistik än 

den statistik som finns tillgänglig för kvartalsberäkningarna, vilka 

publiceras två månader efter utgången av referenskvartalet.  

År 2020 minskade BNP i fasta priser med 2,2 procent jämfört med året 

innan. Tillväxten reviderades därmed upp med 0,7 procentenheter 

jämfört med den senaste versionen av de preliminära kvartalsvisa 

beräkningarna. Folkmängden i Sverige ökade mellan åren 2019 och 2020 

med 0,7 procent, vilket gjorde att tillväxten i BNP per capita i fasta 

priser minskade mer än BNP, med -2,9 procent. 

BNP och BNP per capita i fasta priser, volymförändring procent 

 

Bred nedgång inom försörjningsbalansen 
År 2020 sjönk den inhemska efterfrågan jämfört med 2019, både i nivå 

och i volym. De offentliga konsumtionsutgifterna och 

bruttoinvesteringarna minskade och gav därmed ett negativt bidrag till 

volymminskningen, men det var framför allt en minskad 

hushållskonsumtion som drog ner den inhemska efterfrågan. 

Coronapandemin slog hårt mot transporttjänster samt hotell- och 

restaurangtjänster där hushållskonsumtionen minskade kraftigt. Även 

posterna för utländska besökares konsumtion i Sverige samt svenskars 
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konsumtion utomlands minskade. Inom den offentliga konsumtionen 

var det särskilt de kommunala myndigheternas konsumtion som sjönk 

och därmed gav ett negativt bidrag till den inhemska efterfrågan. De 

fasta bruttoinvesteringarna minskade vilket till störst del förklaras av 

minskade investeringar i maskiner inklusive bilar. 

Exporten sjönk också under 2020 vilket sänkte den totala efterfrågan. 

Både varu-och tjänsteexporten minskade och det var framför allt ett fall 

i exporten av motorfordon som drog ner varuexporten. Inom 

tjänsteexporten var det minskade IT- samt researrangörstjänster som 

bidrog mest till nedgången. På importsidan minskade både varorna och 

tjänsterna, och exportnettot ökade jämfört med föregående år.  

Försörjningsbalans 2020, löpande priser miljarder kronor och volymförändring procent  
  Löpande priser mdkr Volymutveckling procent 
Hushållens 
konsumtionsutgifter inkl. HIO 2 216 -3,2 

Offentliga 
konsumtionsutgifter 1 332 -1,8 

Bruttoinvesteringar 1 265 -1,3 
Inhemsk efterfrågan 4 813 -2,3 
Export 2 209 -5,5 
Total efterfrågan 7 022 -3,3 
Import 1 983 -6 
Nettoexport 226 0,7 
BNP 5 039 -2,2 

 

Fallande förädlingsvärden för många branscher i ekonomi 
Förädlingsvärdet för hela ekonomin minskade år 2020 med 2,6 procent i 

volym medan produktskattenettot ökade med 1,0 procent i jämförelse 

med året innan. BNP-tillväxten minskad därmed med 2,2 procent. Det 

totala förädlingsvärdet i ekonomin år 2020 var 4 472 miljarder kronor i 

löpande priser varav näringslivet stod för 3 494 miljarder kronor. BNP 

från produktionssidan beräknas som summan av förädlingsvärden till 

baspris i näringslivet, offentliga myndigheter och hushållens icke-

vinstdrivande organisationer (HIO), plus nettot av produktskatter och 

produktsubventioner (produktskattenettot).  

Förädlingsvärdet i näringslivet minskade med 2,2 procent i volym år 

2020 i jämförelse med 2019. Inom näringslivet minskade de 

varuproducerande branschernas volymutveckling med 0,7 procent 

medan de tjänsteproducerande branscherna minskade med 3,0 procent. 

Även för de offentliga myndigheterna backade förädlingsvärdet, med 

3,9 procent.  

Bland de varuproducerande branscherna bidrog de energiproducerande 

branscherna samt bygg- och anläggningsbranschen med positiva bidrag 

till BNP och dämpade därmed nergången. Bidragen var 0,4 respektive 

0,2 procentenheter. Samtidigt drog sjunkande förädlingsvärden i gruv-

och tillverkningsindustrin ner utvecklingen med -0,7 procentenheter. 
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Inom tillverkningsindustrin föll förädlingsvärdet bland de flesta 

branscherna men raffinaderi- och motorfordonsbranschen gav de 

största bidragen till nedgången, med -0,2 respektive -0,1 

procentenheter. Nedgångarna förklaras till stor del av Covid-19 

pandemin som bland annat innebar en kraftig minskad efterfrågan, 

leveransfördröjningar och uppskjutna lanseringar. De varuproducerande 

branscherna hade ett totalt bidrag om -0,15 procentenheter till BNP-

utvecklingen. 

Inom de tjänsteproducerande branscherna föll förädlingsvärdet på bred 

front och det totala bidraget till BNP-utvecklingen var -1,4 

procentenheter. De kraftigaste fallen skedde inom branscher som 

påverkades starkt av Covid-19 pandemin. Sammantaget för branscherna 

inom hotell och restaurang respektive branscherna för kultur, nöjen och 

fritid föll förädlingsvärdet med 39 respektive 17 procent i volym och 

bidrog till BNP-utvecklingen med -0,6 respektive -0,1 procentenheter. 

Branscherna för transport och magasinering, där bland annat luft- och 

järnvägstransporter ingår, föll sammantaget med 24 procent i volym 

och bidrog till BNP-utvecklingen med -0,9 procentenheter. Däremot 

utvecklades branschaggregatet för dataprogrammering och 

informationstjänster samt partihandelsbranschen relativt starkt och 

bidrog med att dämpa nergången med 0,3 respektive 0,2 

procentenheter.  

Offentliga myndigheters förädlingsvärde minskade och bidrog till BNP-

utvecklingen med -0,7 procentenheter. De statliga myndigheterna 

bidrog med att dämpa nedgången med 0,1 procentenhet medan 

primärkommunerna och regionerna bidrog till fallet med -0,3 respektive 

-0,5 procentenheter. 

Förädlingsvärdet i de tjänsteproducerande branscherna har åren 2011–

2019 haft starkare bidrag till BNP-tillväxten än förädlingsvärdet från de 

varuproducerande branscherna. År 2020 bidrar de tjänsteproducerande 

branscherna med ett historiskt stort negativt bidrag till BNP-

utvecklingen, se diagram nedan. De tjänsteproducerande branscherna 

utgör år 2020 dubbelt så stor andel av BNP som de varuproducerande 

branscherna.  
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Produktionssidans bidrag till BNP:s volymförändring procentenheter 

 
 

Totala lönesumman ökade med 0,8 procent 
Den totala lönesumman i svensk ekonomi var 2 010 miljarder kronor år 

2020. Uppgången jämfört med 2019 var 0,8 procent.  

Total lönesumma i hela ekonomin, förändring (procent) 

 

I näringslivet steg den totala lönesumman med 0,1 procent till 1 432 

miljarder kronor. I de varuproducerande branscherna var ökningen 0,5 

procent. I de tjänsteproducerande branscherna var lönesumman 

oförändrad. Störst var ökningen i de offentliga myndigheterna. 

Uppgången där var 2,7 procent. De kollektiva avgifterna för hela 

ekonomin ökade med 2,4 procent till 410 miljarder. Löneskatterna 

minskade med 4,5 procent till 439 miljarder, vilket kan förklaras av 

rabatter i samband med Corona Pandemin. 
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Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade pandemiåret 2020 för 

första gången sedan efterdyningarna av finanskrisen 2009. Nedgången 

på 1,3 procent som en följd av Corona Pandemin var mindre kraftig än   

den nedgång på 2,1procent som skedde under finanskrisen tio år 

tidigare. Många år av uppgång bröts. Men medelarbetstiden ökade med 

1,9 procent eftersom arbetade timmar minskade med 3,2 procent.  

Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal och volymförändring (procent) 
 

 
I näringslivet sjönk antalet sysselsatta med 1,8 procent 2020. Bakom 

nedgången stod främst tjänstebranscherna där antalet sysselsatta föll 

med 2,3 procent, samtidigt som antalet sysselsatta inom de 

varuproducerande branscherna minskade med o,8 procent. 

Tjänstebranscher som gick ovanligt kraftigt ner var företag inom sjö- 

och lufttransporter, hotellverksamhet, arbetsförmedling och 

resetjänster. Inom offentliga myndigheter var minskning svagare, 0,2 

procent. Statliga myndigheter inklusive socialförsäkring ökade med 1,6 

procent medan kommuner minskade med 0,6 procent. 

Antalet arbetade timmar i näringslivet föll med 4,3 procent jämfört med 

2019. Senast arbetade timmar sjönk i näringslivet var 2012 och tidigare 

nästan lika kraftigt år 2009. Inom tjänstebranscher minskade antalet 

arbetade timmar med hela 4,8 procent medan varubranscherna 

minskade med 3,3 procent. Arbetade timmar i reklam, sport och 

kulturbranscher minskade. Inom offentliga myndigheter var minskning 

svagare 0,5 procent. Statliga myndigheter ökade med 2,8 procent medan 

kommuner minskade med 1,3 procent. 

Arbetsproduktiviteten inom näringslivet steg med 2,2 procent. 

Tjänstebranschernas arbetsproduktivitet ökade med 2,0 procent och 

varubranschernas med 2,7 procent. 
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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. Ibland har 

källstatistiken förändrats och därmed givit upphov till tidsseriebrott. 

Allt detta gör att tidsseriernas nivåer och utvecklingstal revideras 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.  

Värdet på BNP i löpande pris år 2020 har höjts från 4 952 mdkr vid 

första preliminära beräkningen till 5 039 mdkr vid den nu publicerade 

årsberäkningen. Det är en upprevidering med 87 mdkr. 

Volymutvecklingen, dvs. BNP-utvecklingen, för år 2020 har justerats 

upp med 0,6 procentenheter till -2,2 procent. BNP-deflatorn har höjts 

från 101,4 till 102,0. 

De största revideringarna från den allra första till den sista 

publiceringen härstammar från fasta bruttoinvesteringar, men även från 

hushållens konsumtionsutgifter. Orsaken till detta är skillnader i metod 

och underlag mellan kvartals- och årsberäkningarna. 

BNP enligt den senaste årsberäkningen och första beräkningen av summa fyra kvartal, 
volymförändring procent 

 
 

Sveriges finansiella sparande ökade under 2020 
Det finansiella sparandet för Sveriges totala ekonomi uppgick till 298 

mdkr under 2020 vilket var en ökning med 35 mdkr jämfört med 2019 då 

finansiellt sparande var 263 mdkr.  

Det finansiella sparandet för Sveriges totala ekonomi motsvarar de 

inhemska sektorernas nettolånebehov mot utlandet. Utrikessaldot för 
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varor och tjänster var 226 miljarder kronor under 2020 vilket 

tillsammans med primärinkomstsaldot och saldot av de sekundära 

inkomsterna gav en bytesbalans på 296 mdkr. Det finansiella sparandet, 

dvs. efter tillägg av kapitaltransfereringar och anskaffning minus 

avyttring och kontrakt, leasingavtal och licenser, var 298 mdkr.  

Finansiellt sparande per sektor, löpande priser (miljarder kronor) 
 Sektor 2017 2018 2019 2020 

S11 Icke finansiella bolag -146 -153 -124 -10 
S12 Finansiella bolag 20 -6 30 95 
    S121-123 Monetära finansinstitut -27 -45 -10 7 
    S124-127 Andra finansiella bolag 24 16 48 47 
    S128+129 Försäkringsbolag och 
pensionsinstitut 23 23 -8 42 

S13 Offentlig förvaltning 66 40 30 -136 
S14 Hushåll 183 242 322 343 
S15 HIO 5 5 4 5 
Samtliga inhemska sektorer 128 128 263 298 

Hushållens3 disponibla inkomst ökade mer än hushållens 

konsumtion 
Hushållens disponibla inkomster var 2 384 mdkr 2020, vilket var en 

ökning med 0,3 procent i löpande priser. Den reala disponibla 

inkomsten netto minskade med 0,5 procent jämfört med 2019.  

Komponenter i hushållens disponibla inkomster, löpande priser (miljarder kronor) 
 

 
 
Hushållens utgifter för inkomstskatter var 743 mdkr under 2020 vilket 

var en ökning med 0,9 procent i löpande priser jämfört med 2019. 

Sparandet var 443 mdkr under 2020 vilket innebär att sparkvoten 

uppgick till 17 procent. Jämfört med 2019 ökade sparkvoten med 1,3 

 

3 Alla uppgifter i denna text avser endast de egentliga hushållen, sektor 14. Denna sektor inkluderar 

inte HIO som finns som en egen sektor, S15. Internationellt ingår ofta S15 (HIO) tillsammans med S14 

vid jämförelser av variabler för hushållen.  
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procentenheter. Ökningen i sparande beror på att den disponibla 

inkomsten ökade medan konsumtionen minskade.  

Hushållens sparkvot, inkl. respektive exkl. tjänstepensioner, procent  

 
 
Det finansiella sparandet under 2020 uppgick till 343 mdkr vilket 

resulterade i en finansiell sparkvot på 13,2 procent.  

Förbättrat sparande för bolagssektorerna  
Icke-finansiella bolag uppvisade ett negativt finansiellt sparande på      -

10 mdkr under 2020. Det var en förbättring mot 2020 då det finansiella 

sparandet uppgick till -124 mdkr. 

De finansiella bolagens finansiella sparande var 95 mdkr under 2020, 

vilket var en ökning med drygt 65 mdkr jämfört med 2019 då det 

finansiella sparandet var 30 mdkr. Under 2020 visade de monetära 

finansinstituten ett överskott i finansiellt sparande på 7 mdkr, andra 

finansiella bolag ett överskott på 47 mdkr och försäkringsbolag och 

pensionsinstitut ett överskott på 42 mdkr. 

Stort underskott för offentlig förvaltning till följd av 

pandemin 
Från att ha visat överskott i de offentliga finanserna fem år i följd vände 

finansiellt sparande till ett kraftigt underskott år 2020 till följd av 

coronapandemin. Underskottet uppgick till 136 miljarder kronor vilket 

motsvarade 2,7 procent av BNP. Det var framför allt den statliga sektorn 

som påverkades mycket av pandemin och de stödåtgärder som införts 

successivt. En betydande del av coronastöden var statsbidrag till 

kommuner och regioner. Bedömningen är att coronastöd uppgick till 

171 miljarder kronor under året. 
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Offentliga förvaltningens finansiella sparande per delsektor, nivå och förändring i 
löpande priser (miljarder kronor) 

  2019 2020 Utveckling* 

Total offentlig förvaltning 30 -136 -166 

Statlig förvaltning 69 -137 -207 

Sociala trygghetsfonder 6 -9 -16 

Kommunal förvaltning -45 11 +57 

…varav kommuner -33 -5 +28 

…varav regioner -12 16 +28 

* 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  

På inkomstsidan uppgick totala skatter, såsom de definieras enligt 

skattekvotsbegreppet där obligatoriska skatter och sociala avgifter 

ingår, till 2 138 miljarder kronor år 2020. Det motsvarade 42 procent av 

BNP. På utgiftssidan uppgick konsumtionsutgifterna, myndigheternas 

utgifter för sin verksamhet, till 1 332 miljarder kronor. Vilket var 26 

procent av BNP. Konsumtionsutgifterna ökade med 32 miljarder kronor 

jämfört med föregående år vilket motsvarade en ökning med 2,4 

procent. 

Att det statliga underskottet var relativt stort var väntat med tanke på 

de stödåtgärder som införts till följd av pandemin. Men även sociala 

trygghetsfonder redovisade ett relativt stort underskott. Orsaken var 

också kopplat till pandemin då många företag ställde in sina 

utdelningar under året. Utdelningarna är en betydande inkomstkälla för 

sociala trygghetsfonder. Kommunerna redovisade också ett underskott, 

men mer beskedligt än föregående år då både skatteinkomster och 

statsbidrag ökade. Regionerna redovisade ett överskott som till stor del 

förklaras av extrainsatta statsbidrag på grund av ökade behov av att 

hantera pandemin. Värt att nämna är att statsbidrag betalas ut stötvis 

medan högre kostnader hos kommuner och regioner kan finnas kvar 

under lång tid. 

Av coronastöden var tillskott till kommuner och regioner mest 

omfattande under året. Följt av kostnader för korttidspermittering, 

tillfälliga nedsättningar av arbetsgivaravgifter och ersättning för höga 

sjuklönekostnader.  
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Coronastöd år 2020, i löpande priser (miljarder kronor) 

  2020 

Stöd till kommuner och regioner 42 

Korttidspermittering 35 

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter 29 

Sjuklöner 18 

Förstärkt arbetslöshetsförsäkring 10 

Kapitaltillskott till statliga bolag 7 

Omställningsstöd 6 

Övrigt 24 

Totalt 171 

* Bedömning av SCB och Ekonomistyrningsverket.  
Uppgifterna i tabellen är avrundade. 

 

 


