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0

Allmänna uppgifter

0.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
0.2

Nationalräkenskaper

Statistikområde

Statistikområde:
0.3

Nationalräkenskaper

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning
(2001:100) om den officiella statistiken.
0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation

Statistiska Centralbyrån

Postadress

Box 24 300, 104 51 Stockholm

Kontaktperson

Jenny Lunneborg

Telefon

010-479 44 42

E-post

fornamn.efternamn@scb.se

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation

Statistiska Centralbyrån

Postadress

Box 24 300, 104 51 Stockholm

Kontaktperson

Jenny Lunneborg

Telefon

010-479 44 42

E-post

fornamn.efternamn@scb.se

0.6
Uppgiftsskyldighet
National- och regionalräkenskaperna grundas på uppgifter från
andra statistikproducenter (huvudsakligen vid SCB, men också flera
statistikansvariga myndigheter (SAM)), administrativt material och
andra undersökningar. Information om uppgiftsskyldighet framgår
av respektive enskild undersökning. För underlag till officiell statistik
föreligger i regel uppgiftsskyldighet och detta regleras i lagen om den
officiella statistiken (SFS 2001: 99).
0.7

Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom
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särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
0.8
Gallringsföreskrifter
Särskilda gallringsföreskrifter finns inte. Resultaten långtidslagras.
0.9
EU-reglering
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr
549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och
regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen, RÅDETS
FÖRORDNING (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det
europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen.
0.10
Syfte och historik
Regionalräkenskaper är den regionala motsvarigheten till ett lands
nationalräkenskaper, det vill säga nationalräkenskaper med regional,
geografisk indelning. Regionalräkenskaperna omfattar
bruttoregionprodukter (BRP), uttryckta både i löpande priser och
som volymförändringstal, men även sysselsättning samt
lönesummor, fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla
inkomster, de tre sistnämnda uttryckta i löpande priser. BRP
beräknas från produktionssidan, dvs. som summan av regionens
förädlingsvärden. Beräkning av sysselsättning är ett viktigt
komplement och stöd till produktionsberäkningarna.
Arbetet inom SCB med att utveckla och producera
regionalräkenskaper påbörjades aktivt i oktober 1992 och år 1996
publicerades för första gången uppgifter om BRP för svenska
regioner. De svenska regionalräkenskaperna är sedan publiceringen i
december 2014 framställda enligt ENS2010 för perioden 2000 och
framåt. ENS2010 utgör den förordning enligt vilket alla
medlemsländer i EU ska beräkna sina national- och
regionalräkenskaper. För perioden 2000-2011 finns även serier enligt
den gamla förordningen ENS95 och redovisat enligt
näringsgrensindelningen SNI 2007. En sammanhängande tidsserie för
BRP i löpande priser finns även för perioden 1993-2008 i SNI 2002 och
beräknad i enlighet med ENS95. Samma längd på tidsserierna gäller
för sysselsättning och lönesummor, medan tidsserierna för fasta
bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster istället har
1995 som startår. Från och med december 2006 publicerar SCB även
uppgifter om volymförändring på regional nivå. Denna statistik
omfattar uppgifter om årlig procentuell volymförändring för BRP
(ENS2010) på länsnivå och täcker för närvarande perioden 2000-2014.
Årlig procentuell volymförändring för BRP beräknad enligt ENS95
finns för perioden 1993-2011, men tidsseriebrott förekommer mellan
åren 1999 och 2000.
0.11
Statistikanvändning
På europeisk nivå används regionalräkenskaper inom Eurostat för
analys av skillnader i ekonomisk utveckling mellan regioner. BRP per
capita uttryckt i köpkraftspariteter är ett viktigt underlag för
fördelning av medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, se Rådets
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förordning (EU) nr 1303/2013. Inom Sverige används
regionalräkenskaperna av bl.a. Finansdepartementet, länsstyrelser
och kommuner som underlag i budgetarbete och för
långtidsutredningarna samt löpande konjunkturanalys och
prognoser. Regionalräkenskaper används också av andra statliga
organ och myndigheter, privata organisationer och företag samt
tidningar och forskare som underlag för samhällsekonomisk analys
och bedömningar.
0.12
Upplägg och genomförande
Regionala räkenskaper är den regionala motsvarigheten till
nationalräkenskaper. BRP mäter den regionala ekonomins
produktion, mätt som summa förädlingsvärden för näringslivet
och offentliga myndigheter och hushållens icke-vinstdrivande
organisationer. Beräkning av lönesummor och sysselsättning
regionalt är ett viktigt komplement och stöd till
produktionsberäkningarna. Förutom BRP görs regionala
beräkningar av fasta bruttoinvesteringar och hushållens
disponibla inkomster. Vid framställning av regionalräkenskaper är
man beroende av nationalräkenskaper och regional statistik. Så
långt som möjligt används motsvarande statistikkällor för
regionalräkenskaperna som för NR i övrigt. Input i systemet är
såväl nationella tabeller som regional statistik.
0.13
Internationell rapportering
Årligen rapporteras uppgifter om regionala förädlingsvärden,
sysselsättning, investeringar samt disponibla inkomster till
Eurostat, på olika regionala nivåer enligt NUTS-klassifikationen
(Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques).
0.14
Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga förändringar är planerade i kommande undersökningar.

1

Innehållsöversikt

Vid publiceringstillfället i december 2016 publiceras definitiv statistik
för år 2014 och preliminärstatistik för år 2015. Statistik levereras från
diverse källor och bearbetas på regional nivå. Den undersökta
populationen är 290 kommuner och 8 riksområden. Den definitiva
beräkningen omfattar fem variabler (förädlingsvärde, löner,
sysselsättning, disponibel inkomst samt fasta bruttoinvesteringar).
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Undersökta populationer och variabler

Undersökt population

Undersökt variabel

Namn

Referenstid

Namn

Referenstid

290 kommuner

2014

Förädlingsvärde

2014

Löner
Sysselsättning
Disponibel inkomst
8 riksområden
1.2

Fasta
bruttoinvesteringar

Redovisade populationer och storheter

Redovisad
population

Indelning i
Redovisad
redovisnings- storhet
grupper

290
kommuner

Kommuner

Förädlingsvär 2014
de

Län

Lönesummor

Miljon
er
kronor

Sysselsättning

Medel
antal

Disponibel
inkomst

Miljon
er
kronor

Fasta
bruttoinvester
ingar

Miljon
er
kronor

8
riksområden

Riksområde

Redovisad
storhets
referenstid

Statistisk Måttt mått
enhet
Summa

1.3
Utflöden: statistik och mikrodata
Statistiken publiceras på årsbasis (vanligtvis i december) och
tillgängliggörs på SCB:s webbplats. Regionalräkenskaper för ett
definitivt år (t-2 år) samt ett preliminärt år (t – 1 år) publiceras vid
varje ordinarie publicering. En statistiknyhet som redogör för
resultaten släpps vid publiceringen av statistiken i december.

Publiceras på SCB:s webbplats i ett antal tabeller som belyser de
indelningar som finns. Uppgifter finns per kommun, län samt vad
gäller investeringar per riksområde.
1.4
Dokumentation och metadata
Nationalräkenskaper finns i övrigt i nationella årliga respektive
kvartalsvisa sammanställningar. Årsvisa nationalräkenskaper utgör
grunden för de regionala uppgifterna. Källorna utgörs i första hand
av SCB-statistik.
NR0105_DO_2014_SN_161215.docx
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Nationalräkenskapernas kontosystem skall innefatta alla
ekonomiska transaktioner i landet. Nationalräkenskaperna
beskriver inom ramen för ett slutet kontosystem produktionen och
dess användning, inkomstbildning, inkomstomfördelning och
inkomstanvändning, kapitalbildning samt transaktioner med
utlandet. I NR-systemet ingår också så kallade tillgångs/användningstabeller och härledda input-/outputtabeller. Där
sker en uppdelning av tillgång (svensk produktion och import)
och användning på olika varor och tjänster.
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK).
Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS).
Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus).
Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats,
www.scb.se/NR0105.

2

Uppgiftsinsamling

Regionala räkenskaper baseras, förutom på NR-data, på statistik från
flera olika statistiska undersökningar.
Andra källor än NR-data är:
• Befolkningsregistret
• Bostads- och hyresundersökningen
• Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
• Ekonomisk kalkyl för skogsbrukssektorn
• Energistatistik
• Fastighetstaxeringsregistret
• Fiskestatistik
• FoU-statistik
• Företagens ekonomi
• Försäkringskassan
• Hamn- och sjöfartsstatistik
• Inkomst- och taxeringsregistret
• Kommunala räkenskapssammandrag
• Luftfartsstatistik
• Lönesummestatistik
• Nätföretagens resultaträkningar
• Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
• Trafikverket
• Transportstyrelsen
2.1
Ram
Hänvisning görs till respektive statistisk undersökning som utgör
källan. I de slutliga beräknade och avstämda siffrorna ska hela den
svenska ekonomin, definierad i ENS2010, täckas in.
2.2
Urval
Se 2-2.1. Se respektive statistisk undersökning.
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2.3
Mätinstrument
Se 2-2.1. Se respektive statistisk undersökning.
2.4
Insamling
Se 2-2.1. Se respektive statistisk undersökning.
2.5
Databeredning
Uppgifter från ämnesenheter skickas i form av Exceltabeller eller
hämtas direkt från databaser. Data bearbetas och sammanställs
vidare i Excel eller SAS samt indateras i en sql-databas. I
databasen kan uppgifter också sammanställas i enlighet med
önskade indelningar enligt rådande nomenklatur.

3

Statistisk bearbetning: antaganden och
beräkningsformler

De regionala nationalräkenskaperna har naturligtvis sin grund
(både begreppsmässigt och siffermässigt) i nationalräkenskaperna.
Summa län blir summan för riket, summa bransch ska också ge
samma tal i de båda systemen. Underlagen för de regionala
beräkningarna utgör därför indikatorer för andelar av exempelvis
fasta bruttoinvesteringar för fördelning på riksområden.
Avstämningen av de stora aggregaten i NR-systemet utförs i Prior,
vilket belyses i dokumentationen av de nationella beräkningarna.

4

Slutliga observationsregister

4.1
Produktionsversioner
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Statistikens slutliga observationsregister
Register
Nationalräkenskaper

Registervariant
Regionalräkenskaper

Registerversion
2014

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i
MetaPlus), finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och
värdemängder m.m. Dokumentationen finns på
www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av namnen på
Register, Registervariant och Registerversion som finns angivna i
ovanstående tablå.
4.2
Arkiveringsversioner
Inga registerversioner har ännu arkiverats.
4.3
Erfarenheter från denna undersökningsomgång
Inga särskilda erfarenheter finns från denna undersökningsomgång.
Arbetet har gått enligt plan.
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