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Revideringar i 
Finansräkenskaperna 
september 2019 

Bakgrund 
Revideringsbehov uppkommer löpande för Finansräkenskaperna och i 
september varje år finns möjlighet att revidera hela tidsserien, vilket 
gjorts de senaste åren. Revideringsbehov kan uppstå till följd av ny 
och/eller mer detaljerad datainsamling, nya statistiska metoder, 
ändrade krav från EU:s statistikmyndighet Eurostat, önskemål från 
användare av statistiken eller dylikt. Diskussioner om förbättringar 
pågår ständigt. En del innebär tydligare och mer informativ redovisning 
utan att påverka några ekonomiska mått, medan andra påverkar 
finansiella tillgångar, skulder, finansiell förmögenhet och/eller 
finansiellt sparande.  

I samband med beräkningen av andra kvartalet 2019 har årsstatistik och 
kvartalsstatistik reviderats för åren 1996-2018. Hushållens tillgångar i 
utlandsregistrerade fonder har reviderats från och med 2012. Ny källa 
för dessa tillgångar är Betalningsbalansen. Hushållens 
bostadsrättsandelar har reviderats tillbaka till 2003 med ny statistik för 
antal nybyggda bostadsrättsandelar. Det har även införts en beräkning 
för de pensionstillgångar som hushåll som flyttat utomlands tagit med 
sig. Fördelningen mellan försäkringsbolags och pensionsinstituts 
finansiella tillgångar har reviderats från och med 2009. Sektor utland 
har reviderats från och med första kvartalet 2017 med ny information 
från Betalningsbalansen samt en ny beräkning av transaktioner i 
onoterade aktier. Det har även gjorts flera revideringar av offentlig 
förvaltning till följd av allmän översyn. Mer detaljerad beskrivning av 
dessa revideringar följer nedan. 
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Revideringar av utlandsregistrerade fonder 

Hushållens tillgångar i utlandsregistrerade fonder har reviderats från 
och med 2012 avseende ställningsvärden, med data från 
betalningsbalansen. Betalningsbalansen har en undersökning som 
halvårsvis tar in uppgifter för hushållens ägande i utlandsregistrerade 
fonder. Transaktioner från och med 2012 är prickade då det inte finns 
någon tillförlitlig källa för dessa transaktioner.  

Den nya statistikkällan fångar bättre hur stor del av förvaltarregistrerat 
innehav som hushållen äger. Hushållens förvaltarregistrerade innehav 
har ökat sedan införandet av investeringssparkonto.  

Revideringar av bostadsrättsandelar 

Hushållens tillgångar i andra ägarandelar (bostadsrättsandelar) har 
reviderats tillbaka till 2003. Ny statistik för antal nybyggda 
bostadsrättsandelar har blivit tillgänglig och därmed skattas inte längre 
antalet nybyggda bostadsrättsandelar utifrån totala antalet nybyggda 
lägenheter. Utöver detta har även uppgifter för totalt bostadsbestånd 
baserat på lägenhetsregistret blivit tillgängligt från 2013.  

Revideringar av försäkringsbolag/ pensionsinstitut 

I samband med den allmänna översyn som gjorts av 
nationalräkenskaperna, har försäkringsbolagens/ pensionsinstitutens 
skulder och transaktioner avseende pensionsrätter (F63) mot hushållen 
reviderats. Revideringen beror på att en ny sektor, utlandet, lagts till 
som innehavare (motsektor) av pensionsrätter. Revideringar och 
införandet av ny innehavare av pensionsrätter har skett från och med 
1996. Fördelningen mellan försäkringsbolags och pensionsinstituts 
finansiella tillgångar har reviderats från och med 2009. Det är framför 
allt aktier och fonder som reviderats. Aktier har reviderats från och med 
2017 med data direkt från aktieägarstatistiken. Fonder har reviderats   
från och med 2009, där investeringsfondsstatistiken i större 
utsträckning använts som källa för uppdelningen mellan 
försäkringsbolag och pensionsinstitut.  

Revideringar av sektor utlandet 

Med anledning av bland ny information från Betalningsbalansen, samt 
en ny beräkning av transaktioner i onoterade aktier, så har det 
finansiella sparandet för sektor utlandet reviderats från och med första 
kvartalet 2017 med relativt stora belopp.  

Revideringar av Offentlig förvaltning 

I samband med ordinarie beräkning av andra kvartalet 2019 och 
uppdateringar i enlighet med revideringspolicyn har också en allmän 
översyn av tidsserien genomförts.  
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Översynen innefattar i år också en implementering av förändringar med 
anledning av 2019 års upplaga av Manual on Government Deficit and 
Debt vilket har betydelse för bl.a. redovisningen av elcertifikat och 
utdelningar. 

Utfallet av allmän översyn för BNP och sektorräkenskaper publicerades 
redan den 13 september och nu publiceras utfallet av allmän översyn 
för finansräkenskaperna. 

Staten (S.1311) har uppdaterats för hela tidsserien 

• Sedvanlig kvartalsvis uppdatering i enlighet med huvudkällan 
(ESV) för perioden 2017-2019kv2 

• Allmän översyn av hela tidsserien till följd av omklassning av 
enheter till statlig population (t.ex. public service), justerad 
redovisning av Kärnavfallsfonden och elcertifikat m.m. 

Kommunal förvaltning (S.1313) har reviderats avseende 

• Borttag av dubblett avseende kommunernas affärsverksamhet 
• Kommunala bolag har klassats till kommunal förvaltning 
• Revidering av extraordinära utdelningar 
• Upprättning av bidrag från Sveriges Kommuner och Landsting 
• Kvarhållna utdelningar 

Sociala trygghetsfonder (S.1314) har reviderats avseende 

• Revidering av extraordinära utdelningar 

Mer detaljerad information om revideringarna av offentliga finanser 
finns här: 

Fördjupad information om revideringar av offentliga finanser  

Mer information om utfall kvartal 2 2019 och revideringar av BNP och 
sektorräkenskaper  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/produktrelaterat/Fordjupad-information/i-september-2019-revideras-tidsserien-for-offentliga-finanser-pdf/
https://www.scb.se/publikation/36223
https://www.scb.se/publikation/36223

