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FAKTA 
 
Prognoser på offentlig konsumtion 

Det preliminära årsutfallet på offentlig konsumtion i nationalrä-
kenskaperna är sedan november 2007 i stor utsträckning endast 
en demografisk framskrivning av föregående års utfall. Det 
definitiva utfallet syftar till att mäta den verkliga volymen och 
även med beaktande av kvaliteten i produktionen (se vidare, 
fördjupning i Konjunkturläget, januari 2008, ”Ny metod för att 
beräkna offentliga sektorns produktion och konsumtion”). För 
att fånga upp den verkliga aktivitetsnivån i svensk ekonomi har  
Konjunkturinstitutet därför valt att i huvudprognosen för of-
fentlig konsumtion försöka att förutse det definitiva utfallet (se 
vidare, fördjupning i Konjunkturläget, juni 2008, ”Prognos på 
offentlig konsumtion”).  

Konjunkturinstitutet gör dock även en prognos på det pre-
liminära utfallet som redovisas löpande i Konjunkturläget. Pro-
gnosen på det preliminära utfallet baseras delvis på prognosen 
på det definitiva utfallet. Detta är en följd av att för drygt 
70 procent av landstingens konsumtion antas, i det preliminära 
utfallet, volymutvecklingen vara samma som i föregående års 
definitiva utfall, vilket kräver att man gör en uppskattning av 
föregående års definitiva utfall.  
 
 

Diagram 80 Fasta bruttoinvesteringar 
Årlig procentuell förändring  
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Fasta bruttoinvesteringar 

ÖKNINGSTAKTEN FÖR DE FASTA 

BRUTTOINVESTERINGARNA FALLER 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Investeringarna det andra kvartalet 2008 var 3,9 procent högre 
jämfört med motsvarande period i fjol, vilket var den lägsta ut-
vecklingen sedan första kvartalet 2004. Den svaga utvecklingen 
förklaras främst av svaga maskin- och bostadsinvesteringar. I 
genomsnitt har bruttoinvesteringarna vuxit med ca 7,5 procent i 
årstakt mellan första kvartalet 2004 och första kvartalet 2008. De 
starka bruttoinvesteringarna har därmed dragit upp investering-
arna från ca 16,4 procent av BNP 2004 till ca 18,9 procent av 
BNP 2007. 

Diagram 81 Investeringar 
Procent av BNP, löpande priser 
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Den starka investeringsutvecklingen som pågått i flera år 
bromsar nu in i takt med att konjunkturen dämpas. Inbroms-
ningen av konjunkturen är snabb och företagen drar ner på inve-
steringstakten ytterligare. Nedgången i de totala investeringarna 
mildras dock av de offentliga myndigheternas investeringar som 
antas växa relativt kraftigt under prognosperioden, främst på 
grund av stora infrastrukturinvesteringar. Sammantaget bedöms 
de fasta bruttoinvesteringarna öka med 4,2 procent 2008, vilket 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

 

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2008 (Konjunkturinstitutet)




