
 

  Sida 
ALLMÄN ÖVERSYN 2019  1 (17) 
2019-08-29   
   

Nationalräkenskaper 
 

   

 

 

 

Allmän översyn i september 2019, år 1993-2016 

OFFENTLIGA FINANSER 

 

Bakgrund 

Ungefär vart femte år genomförs en översyn av nationalräkenskaperna 
benämnd Allmän översyn1.2 Revideringsbehov uppkommer löpande och 
för offentlig förvaltning finns möjlighet att revidera tidsserien i september 
varje år vilket gjorts de senaste åren. Det som skiljer vid en allmän översyn 
är att hela nationalräkenskaperna ändras vid samma tidpunkt och att även 
BNP-påverkande delar revideras.3 
 
Revideringsbehov kan uppstå till följd av ny och mer detaljerad 
datainsamling, nya statistiska metoder, ändrade krav från EU:s 
statistikmyndighet Eurostat, önskemål från användare av statistiken och 
så vidare. Diskussioner om förbättringar pågår ständigt. En del innebär 
tydligare och mer informativ redovisning utan att påverka några 
ekonomiska mått medan andra påverkar sparande och/eller skuld för 
offentlig förvaltning. 
 

Inledning 

I årets allmänna översyn, som publiceras i september 2019, kommer 
nedanstående områden att revideras för offentlig förvaltning. I flertal fall 
handlar det endast om omfördelning mellan kvartal, mellan ändamål/ 
COFOG, mellan instrument eller mellan olika transaktioner utan att 
påverka några ekonomiska mått. I andra fall påverkas konsumtion, 
investeringar, skattekvot, sparande och skuld. 
 
De mest omfattande förändringarna som sker är: 

- Omklassning av public service till att ingå i staten 
- Radio- och TV-avgift redovisas som skatt 
- Omklassning av Tio Hundra till att ingå i landsting/regioner 
- Ny redovisning för Kärnavfallsfonden 
- Omföring av elcertifikat via staten 
- Översyn av utdelningar och extraordinära utdelningar 

 
I redovisningen nedan framgår vad som påverkas och vilka perioder. Ingen 
rangordning. I revideringstabellen avseende reala nationalräkenskaper för 

                                                           
1 Längre tillbaka i tiden benämnd generalrevidering. 
2 För mer information om allmän översyn avseende hela nationalräkenskaperna: 
https://www.scb.se/contentassets/f5732d12d4fb4982a964e8468b93305f/i-host-forandras-bnp.pdf 
https://www.scb.se/contentassets/6ee2b14fc3134f0d95c5446e8af9143b/nr0001_2019k01_ti_a28ti1
902.pdf 
3 Enligt revideringspolicyn kan BNP revideras årligen givet att beloppen är av 
betydelse. Annars revideras endast finansiellt sparande. 

https://www.scb.se/contentassets/f5732d12d4fb4982a964e8468b93305f/i-host-forandras-bnp.pdf
https://www.scb.se/contentassets/6ee2b14fc3134f0d95c5446e8af9143b/nr0001_2019k01_ti_a28ti1902.pdf
https://www.scb.se/contentassets/6ee2b14fc3134f0d95c5446e8af9143b/nr0001_2019k01_ti_a28ti1902.pdf
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offentlig förvaltning som kommer att finnas tillgänglig vid publiceringen 
den 13 september återfinns punkternas numrering vilket gör att det 
kommer att gå att se exakta belopp per år per revidering. 

Revideringar av tidsserien i september 2019 

Sektorkoderna som nämns nedan är de som står i SCB:s Sektor-MIS från 
2014.4 Revideringar för reala nationalräkenskaperna för åren 1993-2016 
genomförs i SCB:s IT-system Dufo i version 201937. Motsvarande sker i 
Sektorräkenskaperna. Åren 1980-1992, som också berörs i allmän 
översyn, kommer att revideras och publiceras vid ett senare tillfälle. Dufo 
avser endast år 1993 och framåt. Revideringar i Finansräkenskaperna (FiR) 
avseende år 1995 och framåt samt kvartal 1996 och framåt genomförs 
inom ramen för produktionsomgång 2019kv2. 
 
 
STATEN (S.1311) 
 

1. Public service 

 
Omklassning av dels radio- och TV-avgiften från avgift till skatt, 
och dels omklassning av public service bolag till att ingå i statlig 
förvaltning. Påverkar främst statlig och offentlig konsumtion samt 
skattekvoten medan finansiellt sparande påverkas mindre. Många 
olika delar av NR påverkas av den här förändringen. Hela 
tidsperioden påverkas. Mer information finns publicerat på SCB:s 
webbplats: 
 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-
och-arsberakningar/produktrelaterat/Fordjupad-information/forandrad-
statistisk-redovisning-av-public-service-i-september-2019-pdf/ 

 
 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Ja 

 
 

2. Arlanda Infrastructure AB 

 
Bolaget omklassas till att ingå i statlig förvaltning. Bolaget 
ansvarar för Arlandabanan och alla koncessionskontrakt gentemot 
operatören A-Train. Påverkar främst historiska år i samband med 
att Arlandabanan byggdes, men alla år från 1995 påverkas. 
 

                                                           
4 https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/indelning-
av-institutionella-standarder/ 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/produktrelaterat/Fordjupad-information/forandrad-statistisk-redovisning-av-public-service-i-september-2019-pdf/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/produktrelaterat/Fordjupad-information/forandrad-statistisk-redovisning-av-public-service-i-september-2019-pdf/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/produktrelaterat/Fordjupad-information/forandrad-statistisk-redovisning-av-public-service-i-september-2019-pdf/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/produktrelaterat/Fordjupad-information/forandrad-statistisk-redovisning-av-public-service-i-september-2019-pdf/
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/indelning-av-institutionella-standarder/
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/indelning-av-institutionella-standarder/
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 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Ja 
 
 
3. Kärnavfallsfonden 

 
Enligt nya EU-krav ska avsatta medel i fonden samt utbetalningar 
från fonden inte bokföras som skatt respektive subvention utan 
bokföras som periodiseringsposter i Finansräkenskaperna. I reala 
NR tas avgiften/skatten bort och likaså utbetalda subventioner. 
Kapitalavkastning bokförs brutto med avdrag för administrations-
kostnader hos Kammarkollegiet. Påverkar hela tidsperioden. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Ja, troligen för äldre år 

 
 

4. Elcertifikat 

 
Enligt nya EU-krav har det blivit tydligare att elcertifikat ska 
omföras via staten. Det är staten som reglerar marknaden men 
sedan upp till elproducenter och elleverantörer att sköta köp och 
försäljning av dessa certifikat. Skapas en skatt som avser 
annullerade certifikat, subvention som avser tilldelade certifikat 
samt utlandstransferering avseende de certifikat som går till 
Norge (Sverige och Norge har ett gemensamt system). Påverkar år 
2003 och framåt. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Troligen inte 

 
 

5. Försäkringspremier 

 
Nästan alla statliga försäkringar sker genom Kammarkollegiet och 
är därför inomstatliga. Men det finns några få försäkringar som är 
externa och har historiskt baserats på gamla osäkra värden. 
Ekonomistyrningsverket har noterat ett konto som ska avse 
externa försäkringar vilket nu läggs in i NR istället för den gamla 
uppskattningen. Påverkar hela tidsperioden. 
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 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

6. Inlevererat överskott från Svensk Exportkredit 

 
Tillägg av inlevererat överskott från Svensk Exportkredit år 2012 
och 2013. Efterföljande år är redan ändrat sedan tidigare. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

7. Kvarhållna utdelningar 

 
Sedvanlig översyn och avstämning mellan nationalräkenskaper 
och Bytesbalansen. Resulterade i en revidering av både 
utdelningar från bolag tillräknad andelsägare i kollektiva 
investeringsfonden (D.4431) och kvarhållen utdelning tillräknad 
andelsägare i kollektiva investeringsfonder (D.4432). Men där den 
förstnämnda inte påverkar sparandet utan motjusteras inom 
vanliga utdelningar. Påverkar år 2002 och framåt. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

8. Lagerinvestering delas upp per ändamål 

 
Lagerinvestering har historiskt varit bokförd på ändamål/COFOG 
0490. Har ändrats och fördelats ut per ändamål baserat på ESV:s 
uppgifter. Påverkar inga totalbelopp utan bara ändamålsfördel-
ningen. Påverkar hela tidsperioden. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 
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9. Statligt beredskapslager 

 
Beredskapslager flyttas från förbrukning till beredskapslager för 
åren 2008-2015. Påverkar konsumtionsutgifter via förbrukningen. 
Ändringarna tar ut varandra och påverkar inte finansiellt 
sparande. 
 
 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

10. Återställande av tillfälliga justeringar 

 
Bolagiserad folktandvård har under en period tillfälligt justerats i 
nationalräkenskaperna genom att bokas som transferering. På så 
sätt har finansiellt sparande sedan tidigare blivit rätt utan att 
påverka konsumtionsutgifter trots att det rätta vore att ändra 
ingående poster inom konsumtionen. Bolagiserad folktandvård 
flyttas till sociala naturaförmåner. På samma sätt sker en justering 
till följd av tre tidigare utflyttade stiftelser som sedan 2010 inte 
längre är statliga. Justeras på lämplig post inom konsumtions-
utgifterna. Påverkar åren 1999 och framåt. 
 
 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

11. Kvartalsfördelning för inlevererade överskott från monopol 

 
Rättning av felaktig kvartalsfördelning avseende inlevererade 
överskott från monopol. Bokförs som produktskatter. Avser åren 
1998-1999 och påverkar endast kvartalsfördelningen. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja, men endast kvartal 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

12. EU-stöd avseende FoU 

 
EU-stöd för forskning och utveckling har omklassats från att 
tidigare bokförts som statlig försäljning till att bokföras som 
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investeringsbidrag i likhet med andra EU-stöd. Påverkar år 1999 
och framåt. 
 
 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

13. Allmänna arvsfonden 

 
Historiskt har utbetalningar från fonden bokförts som betalningar 
till hushåll. Men sedan 50/60-talet har det bara varit möjligt för 
ideella organisationer att ta emot stöd från fonden. Innebär 
omklassning från hushåll till hushållens icke-vinstdrivande 
organisationer som mottagare. Påverkar hela tidsperioden. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

14. Översyn av motsektor för delar inom sociala förmåner 

 
För åren från 2014 och framåt har redan ersättningar och 
bostadskostnader för asylsökanden ändrats till att bokföras som 
sociala förmåner till utlandet istället för till hushåll. Nu ändras de 
historiska åren före 2014 på motsvarande sätt. 
 
Aktivitet- och sjukersättning och garanti- respektive efterlevande-
pension har delats upp på motsektor hushåll, EU och övriga 
världen för åren 1993-2002 på samma sätt som tidigare gjorts för 
efterföljande år. Påverkar inte totalt utbetalda medel från staten. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

15. Subventioner till vissa lärosäten 

 
Lärosäten som bedriver utbildning på uppdrag av Myndigheten 
för yrkeshögskolan får subventioner från myndigheten. Dessa 
subventioner ska inte vara övriga produktionssubventioner utan 
produktsubventioner. Det vill säga en ren flytt utan påverkan på 
sparandet eller på utbetalda subventioner totalt sett. Men 
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påverkar produkträkenskaperna eftersom subventionstyperna 
påverkar på olika sätt. Påverkar år 2000 och framåt. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

16. Ändring av ändamål för PPM-ränta 

 
Byte av ändamål/COFOG från 1020 till 0170 avseende ränta på 
tillfällig förvaltning av premiepension som placeras hos Riksgälden 
under en övergångsperiod innan pengarna placeras i de fonder 
hushållen valt. Påverkar år 1995 och framåt. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

17. Sektorbyte avseende kommunal fastighetsavgift 

 
Förtydligande av regelverket innebär att staten som har 
beslutande över både skattebasen och skatteuttaget är den sektor 
som ska stå som första mottagare av kommunal fastighetsavgift. 
Följt av en transferering på motsvarande belopp till slutmot-
tagarna som är kommunerna. Innebär alltså en omföring via 
staten. Påverkar år 2008 och framåt. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

18. Borttagande av omföring av transferering från hushåll till HIO 

 
Förändring av metod vad gäller uppdelning av transfereringar och 
mottagande sektorer. Historiskt har en omföring skett från hushåll 
till hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Efter 
utredning framkom att det inte finns några bevis för att en sådan 
omföring ska ske per automatik. Arbetet har bedrivits i anslutning 
till en större översyn av flöden till och från myndigheter, HIO och 
övriga statliga enheter. Påverkar år 2001 och framåt. 
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 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

19. Ändring av ändamål för ersättning för höga sjuklönekostnader 

 
Byte av ändamål/COFOG från 0112 till 0412 avseende ersättning 
för höga sjuklönekostnader. Ersättningen ska inte vara kopplad till 
Skatteverkets ändamål utan till arbetsmarknadsåtgärder. Påverkar 
år 2016 och framåt. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

20. Avkastningsskatt 

 
Översyn av fördelning mellan de ingående delarna inom avkast-
ningsskatt år 2016 medan total avkastningsskatt är oförändrad. 
Ny metod för uppdelning mellan de olika delarna. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

21. Inkomstskatt, reviderad motpartsredovisning 

 
Nya uppgifter från Bytesbalansstatistiken avseende 
motpartsredovisning gentemot utlandet samt indirekt icke-
finansiella bolag som motjusteras med motsvarande belopp. Ny 
metod för att beräkna inkomstskatt för finansiella bolag 
respektive motsvarande motjustering för icke-finansiella bolag. 
Ingen påverkan på statens siffror, bara omfördelning av 
motpartsredovisning. Påverkar år 2003 och framåt. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 
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22. Moms på konsumtion och investeringar 

 
Moms på konsumtion och investeringar revideras upp. Beror 
främst på att enheter klassats in i offentlig förvaltning, där public 
service-bolagen har de överlägset största momsbeloppen. 
Påverkar hela tidsperioden. 
 
 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

23. Ändrad kvartalsfördelning av mervärdesskatt 

 
Översyn och förbättrad kvartalsfördelning av mervärdesskatt 
(moms) för historiska år på 90-talet. Påverkar inte årssiffror. 
 
 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja, men endast kvartal 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

24. Upprättning av asylboendekostnader 2013 

 
Belopp som avser Migrationsverkets hyra av asylboendeplatser 
har flyttats från insatsförbrukningen till sociala naturaförmåner år 
2013. 
 
 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

25. Övriga revideringar av konsumtion och investeringar 

 
Utöver de revideringar som nämnts ovan för statlig förvaltning, 
har det även gjorts en del revideringar som påverkar totala 
konsumtions- och investeringsutgifter av mindre grad. Exempel på 
sådana revideringar är upprättningar av ändamål/COFOG, 
upprättning av produktgrupper, revideringar av index eller 
korrigeringar på grund av ny indata. Påverkar hela tidsperioden. 
 
 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 
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26. Upprättning av motpartsfel stat/hushåll för CSN:s lånestockar 

 
Upprättning av ett motpartsfel. Intern konsolidering mot stat 
istället för motpart hushåll. Påverkar år 2014-2017. 
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Reala NR Nej, FiR Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 
KOMMUNER (S.13131) 
 

27. Dubbelborttagning av den särskilda löneskatten  

 
Den särskilda löneskatten har dragits bort dubbelt i beräkningen 

av sociala avgifter åren 2009-2015. 

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

28. Upprättning av löner 

 
Löner år 2012 ändras på grund av att fel semesterlöneskuld 

tidigare dragits bort. 

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

29. Upprättning av beräkning av sociala naturaförmåner 

 
Beräkning avseende sociala naturaförmåner rättas upp. 

Revideringen är endast en omfördelning mellan sociala 

naturaförmåner och insatsförbrukning. Påverkar år 2012 och 

framåt. 
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 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

30. Omklassificering av Tio Hundra AB 

 
Tio Hundra AB är ett offentligt ägt bolag som har klassats om och 

ingår framöver i offentlig förvaltning.  Denna omklassificering 

innebär att den del som tidigare bokförts som sociala 

naturaförmåner istället bokförs som en transferering inom den 

offentliga förvaltningen. Påverkar år 2006 och framåt. 

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

31. Borttag av en dubblett avseende affärsverksamheten 

 
En dubblett avseende förbrukning på affärsverksamhet har tagits 

bort år 2011. Denna borttagning har påverkat driftsöverskott för 

kommunerna. 

 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

32. Omfördelning mellan byggreparationer och övrig förbrukning 

 
Uppgiften avseende husbyggnads-, anläggnings- (med mera) 

entreprenader har inte använts till fullo vid beräkning av 

byggreparationer. Beräkningen har nu gjorts om. Påverkar år 2005 

och framåt. 

 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 
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33. Omfördelning mellan ändamål/COFOG 

 
Beräkning avseende äldreomsorg och funktionshindrade har setts 

över och det har skett en omfördelning mellan ändamål/COFOG. 

Påverkar år 2000 och framåt. 

 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

34. Tidigare omklassning av bolag 

 
Vid omklassning av bolag har man bokat konsumtionspåverkande 

värden på en fiktiv transfereringskod i nationalräkenskaperna för 

att erhålla korrekt finansiellt sparande. Men för att konsumtions-

utgifter ska bli rätt flyttas de aktuella beloppen till rätt poster. 

Påverkar åren 2000-2015.  

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

35. Tidigare omklassning av bolag bakåt i tiden 

 
Bolagen som tidigare endast klassats in i offentlig förvaltning i 

samband med årsberäkningar vid en given tidpunkt har nu även 

klassats in bakåt i tiden. Påverkar år 1996-2015. 

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Ja 

 
 

36. Revidering av bidrag 

 
Bidrag från Sveriges kommuner och landsting år 2012 har rättats 

upp vilket påverkar konsumtion för kommunalförbunden.  

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 
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37. Omfördelning  

 
Driftsöverskott år 2015 för kommunalförbund har rättats upp. De 

har tidigare redovisats som en fiktiv transferering för att redovisa 

rätt finansiellt sparande men ändras nu till korrekt redovisning. 

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

38. Upprättning av NP.1 

 
Upprättning av anskaffning minus avyttring av naturresurser för 

åren 2012, 2014 och 2015. 

 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

39. Upprättning av konsumtion och sparande för teatrar 

 
Nya uppgifter avseende teatrar som ingår under övriga 

kommunala enheter har tagits in avseende år 2016. 

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

40. Revidering av extraordinära utdelningar 

 
Tilläggsmanualen Manual on Government Deficit and Debt har 

ändrats och numera ska koncernresultatet vid genomförande av 

super dividends test5 användas. Påverkar år 2013 och framåt. 

                                                           
5 Testet innebär att en utdelning behöver rymmas inom föregående års 
utdelningsbara resultat. Gör det inte det ska utdelningen ses som extraordinär 
och inte påverka finansiellt sparande utan istället bokföras som finansiell post 
inom Finansräkenskaperna. 
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 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 
LANDSTING OCH REGIONER (S.13132) 
 

41. Omklassificering av Tio Hundra AB 

 
Tio Hundra AB är ett offentligt ägt bolag som har klassats om och 

ingår framöver i offentlig förvaltning.  Omklassificeringen innebär 

att den del som tidigare bokförts som sociala naturaförmåner 

istället bokförs som en transferering inom den offentliga 

förvaltningen. Påverkar år 2006 och framåt. 

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Ja 

 
 

42. Omklassificering av övriga bolag 

 
Ytterligare offentligt ägda bolag har klassats om och ingår 

framöver i offentlig förvaltning.  Omklassificeringen innebär att 

den del som tidigare bokförts som en subvention numer bokförs 

som en transferering inom den offentliga förvaltningen. Även 

konsumtionen påverkas av att bolagen flyttats in i offentlig 

förvaltning. Påverkar år 2013 och framåt. 

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Ja 

 
 

43. Upprättning av bidrag från Sveriges kommuner och landsting 

 
Upprättning av bidrag år 2015 från Sveriges kommuner och 
landsting. Dessa bidrag bokförs framöver som statsbidrag då 
Sveriges kommuner och landsting ses som en mellanhand som 
distribuerar bidraget. 
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 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

44. Upprättning av bidrag till bolag i Landstingsförvaltningen 

 
Upprättning av erhållna bidrag till bolag i Landstingsförvaltningen 
som påverkar övriga transfereringar år 2014.  
 
 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 

45. Upprättning av volymmått 

 
I samband med översyn av volymmåtten för hälso- och sjukvård 
rättades några mindre fel från och med år 2015. Även år 2012-
2014 påverkas och har rättas vid detta tillfälle.   
 
 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 
SOCIALA TRYGGHETSFONDER (S.1314) 
 

46. Översyn av utdelningar och extraordinära utdelningar 

 
Tilläggsmanualen Manual on Government Deficit and Debt har 

ändrats och numera ska koncernresultatet vid genomförande av 

super dividends test6 användas. Påverkar år 2014 och framåt. 

 Påverkar konsumtion Nej 
 Påverkar sparandet Ja 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 
 
 
 

                                                           
6 Se punkt 40. 
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47. Uppdelning av ändamål/COFOG inom konsumtionen 

 
För Sociala trygghetsfonder sker en uppdelning av konsumtionen 

på två COFOG (10.2 respektive 10.9) jämfört med att tidigare 

bokförts på ett enda (10.9). Detta då AP-fondernas och delar av 

Pensionsmyndighetens arbete klassificeras som administration 

och drift av pensionssystem, och därmed bör redovisas under 

ändamålet ålderdom (10.2). I samband med det införs även 

volymmått för den delen av produktionen som klassas som 

individuell produktion från och med år 2002, vilket därmed 

påverkar produktion och konsumtion i fasta priser. 

 Påverkar konsumtion Ja 
 Påverkar sparandet Nej 
 Påverkar bruttoskuld Nej 

 
 
Övriga revideringar som kan påverka Finansräkenskaperna (FiR) 

Uppgifter om påverkan på instrument samt sparande/skuld i FiR bör 
betraktas som preliminära och kan komma att ändras till publiceringen av 
kvartal 2. Ytterligare revideringar kan tillkomma i FiR såsom till exempel 
översyn av: 
 

- De kvartalsvisa nettoskatteperiodiseringarna i FiR för äldre år. Det 
påverkar enbart kvartalsfördelningen av finansiellt sparande i FiR 
men inte årsuppgifterna. Maastrichtskulden påverkas inte. 

- Maastrichtskulden år 2001 och eventuellt bakåt till följd av brister 
i konsolideringen mellan finansräkenskaper och Maastricht med 
avseende på obligationer. 

- Diverse upprättningar med avseende på konsolideringar, fel och 
så vidare. 

 
 
Övrigt 
 
Allmän översyn innefattar i år en implementering av förändringar med 
anledning av 2019 års upplaga av Manual on Goverment Deficit and Debt 
(manualen finns här: MGDD 2019 ). Det är framför allt omföringar av 
elcertifikat via staten samt en översyn av utdelningar och extraordinära 
utdelningar som är en direkt effekt av manualändringen. För enstaka 
(andra) länder kan förändringarna vara större även för villkorade lån 
såsom studielån, värdering av skuldinstrument samt militära utgifter. EU:s 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-19-007?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fmanuals-and-guidelines


   Sida 

 
 17 

(17) 
   
   

 
 
 
 
statistikmyndighet Eurostat förväntar sig att länder inför de största 
förändringarna till september 2019 men att mindre förändringar kan dröja 
till publiceringen av kvartal 4 nästa år och den så kallade EDP-
rapporteringen i april 2020. 
 
 
Publicering av reala nationalräkenskaper sker den 13 september 2019.  
 
Publicering av Finansräkenskaper sker den 24 september 2019. 
 
År före 1993 publiceras vid ett senare tillfälle. De revideringspunkter ovan 
som även påverkar åren 1980-1992 är: 
 

- Public service 
- Kärnavfallsfonden 
- Arvsfonden 
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