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 Revideringar av  
nationalräkenskaperna 

När den ordinarie beräkningen av det andra kvartalet publicera-

des rapporterade SCB för första gången nationalräkenskaperna 

enligt det nya regelverket ENS 2010. Justeringar gjorda till följd 

av omläggningen och andra historiska revideringar, innebär 

bland annat att den svenska BNP-nivån nu är drygt 5 procent 

högre. Då en stor del av revideringarna bygger på definitions-

mässiga förändringar bedöms dessa inte ha någon större eko-

nomisk betydelse eller inverkan på Riksbankens prognos. 

Ny definition av investeringar ger högre historisk BNP 

I och med publiceringen av nationalräkenskaperna det andra kvarta-

let gick SCB över till att rapportera enligt det nya regelverket ENS 

2010.11 Samtidigt reviderades nationalräkenskaperna, bland annat till 

följd av nya helårsberäkningar för 2012. 

Sammantaget har dessa förändringar inneburit att den historiska 

BNP-nivån är uppjusterad med i genomsnitt ungefär 5 procent (se 

diagram A1). Detta förklaras till stor del av att kostnader för forskning 

och utveckling (FoU) redovisas som investeringar enligt det nya re-

gelverket. En direkt följd av denna förändring är att investeringarnas 

andel av BNP nu är högre än tidigare (se diagram A2). Även en ny 

klassificering av kostnader för militär utrustning bidrar till upp-

justeringen, men i betydligt mindre omfattning. En annan konsekvens 

av dessa förändringar är att vinstandelen i ekonomin blir högre (se 

diagram A3). Detta då den högre BNP-nivån till stor del motsvaras av 

en ökad produktion i näringslivet samtidigt som antalet arbetade 

timmar inte har justerats. 

Nya beräkningar innebär lägre BNP-tillväxt 2012 och högre  
disponibla inkomster 

SCB har utöver omläggningen av nationalräkenskaperna genomfört 

en allmän översyn av nationalräkenskaperna, som bland annat inklu-

derar nya helårsberäkningar för 2012. Detta har inneburit att den 

historiska tillväxten i BNP är något annorlunda jämfört med tidigare, 

bland annat med relativt stora nedrevideringar av den inhemska 

efterfrågan under 2012 (se diagram A4). 

Då antalet arbetade timmar i princip inte har förändrats ger för-

ändringarna i BNP-tillväxten upphov till en lägre produktivitetstillväxt 

2010–2012 och en något högre produktivitetstillväxt under första 

halvåret 2014. Detta innebär samtidigt att tillväxten i arbetskostna-

den per producerad enhet har förändrats i motsatt riktning och är en 

dryg procentenhet högre 2012 men ungefär en halv procentenhet 

lägre det första halvåret 2014 (se diagram A5). 

En annan konsekvens av de nya beräkningarna är att hushållens 

disponibla inkomster är högre än tidigare (se diagram A6). Detta 

påverkar bland annat aggregerade mått som hushållens spar- och 

                                                         
11 Nationalräkenskaperna styrs av regelverket System of National Accounts (SNA) som utarbetas i FN:s regi. 
Regelverket uppdateras löpande och anpassas till den ekonomiska utvecklingen. Inom EU styrs nationalräken-
skaperna av ENS (Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet), vilket är en anpassning av SNA till 
europeiska förhållanden. 

Diagram A1. BNP 
Miljarder kronor, säsongsrensade data 

Källa: SCB 

Diagram A2. Fasta bruttoinvesteringar 
Procent av BNP i löpande priser 

Källa: SCB 

Diagram A3. Vinstandel i ekonomin 
Procent 

Källa: SCB 
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skuldkvot. Nya källor och metoder för beräkningarna av försäkrings-

sektorn har bidragit till att hushållens kapitalinkomster från både 

privat försäkringssparande och pensionssparande är högre. Även 

löneinkomsterna från utlandet är något uppjusterade. 

Revideringar till följd av nytt regelverk och allmän översyn har 
begränsad betydelse 

Omläggningen av nationalräkenskaperna utifrån det nya regelverket 

har inneburit definitionsmässiga förändringar som gett upphov till 

nivåförändringar i flera makroekonomiska variabler. Dessa föränd-

ringar påverkar i sig inte ekonomins funktionssätt. SCB:s allmänna 

översyn av nationalräkenskaperna har inte heller nämnvärt förändrat 

bilden av ekonomins konjunkturella utveckling, varför revideringarna 

sammantaget inte bedöms ha någon betydande inverkan på  

prognosen. 

 

Diagram A4. BNP 
Årlig procentuell förändring 

Källa: SCB 

Diagram A5. Arbetskostnad per producerad enhet 
Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data 

Källor: SCB och Riksbanken 

Diagram A6. Disponibel inkomst 
Miljarder kronor 

Anm. Löpande priser, uttryckt som fyra kvartals glidande summa. 

Källa: SCB 
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