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Specificering av vissa tillämpningar inom
Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar
– NR0103 – av SCB:s revideringspolicy
Vid beräkning av kvartal 1 år t:
Kvartal 1-4 år t-1 får revideras.

Vid detta kvartal byts referensår vilket ger förändringar i de
volymutvecklingstal som redovisas i BNP-beräkningarna.
Vid beräkning av snabben år t:
Vid snabbenberäkningen för andra kvartalet revideras inga
tidigare perioder.
Vid beräkning av kvartal 2 år t och årsberäkning t-2:
Tidigare kvartal år t får revideras.

Kvartal år t-2 och t-1 får revideras som en följd av att
årsberäkningar för år t-2 genomförts. Kvartal år t-4 och t-3 får
revideras som en följd av anpassning av tidsserierna till en ny nivå
år t-2.
Dessutom får hela tidsserien tillbaka revideras till följd av
förändringar som påverkar EDP.
Vid beräkning av kvartal 3 år t:
Tidigare kvartal år t får revideras.

Kvartal år t-1 får revideras till följd av preliminär årsstatistik för
offentlig konsumtion, produktion och offentligt sparande
inkommit. Kvartal t-2 och t-1 får revideras till följd av
betalningsbalansens reviderade uppgifter avseende
avkastning/direktinvesteringar år t-2 och t-1.
Vid beräkning av kvartal 4 år t:
Tidigare kvartal år t får revideras. Kvartal år t-1 får revideras om
revideringar har skett i betalningsbalansen samt i taxeringsutfallet.

För reala sektorräkenskaperna får EDP-påverkande variabler
revideras för hela tidsserien.
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Säsongrensade uppgifter
Säsongrensade värden uppdateras vid varje kvartalsberäkning för
hela perioden från och med 1993.
Undantagsregel
Fel i tidigare beräkningar
Hanteras i enlighet med SCB:s rutiner för felhantering
Andra extraordinära revideringar
Revideringsbehov kan uppstå av flera olika orsaker, t ex revideringar
i primärstatistiken, utarbetande av nya modeller, implementering av
ny eller annan källa, revideringar som berör produkträkenskaperna
och påverkar EDP m.m. Om revideringsbehov för kvartal och år som
är låsta inkommer så kan dessa efter särskilt beslut låsas upp för att
göra en ny beräkning. Alla betydande extraordinära revideringar ska
anslås på hemsidan senast 2 veckor innan publicering. Beskrivningen
på hemsidan ska ange vad som kommer att revideras, tidsperiod och
orsaken till revideringen.
Internationell rapportering
Vid en revidering ska alla berörda internationella leveranser
uppdateras.

