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Rättelse av vissa beräkningar i Hållbarhetsrapporten 2018 

S2-INDIKATORN 

I samband med att arbetet med Hållbarhetsrapporten 2019 påbörjats har ett fel identifierats i 

beräkningarna i den förra rapporten (publicerad i februari 2018). Skatteintäkterna vid oför-

ändrade regler överskattades. Därmed överskattades även finansiellt sparande och nettoför-

mögenheten i offentlig sektor. Hållbarheten i de offentliga finanserna på lång sikt påverkas 

marginellt. Den beräknade indikatorn S2 var i det publicerade materialet −0,6 (−0,575), det 

vill säga det bedömdes finnas ett utrymme att försvaga det finansiella sparandet med 0,6 pro-

cent av BNP och samtidigt stabilisera nettoförmögenheten. Även i de reviderade beräkning-

arna uppgår indikatorn till −0,6 (−0,573), se tabell 1. S2 byggs upp av tre termer: (i) ränta på 

initial nettoskuld, (ii) effekten av primära underskott fram till 2100, samt (iii) effekten av pri-

mära underskott från och med 2101. Den första termen påverkas inte av felet. Utgångsläget 

har inte ändrats mellan det publicerade materialet och de nya beräkningarna som baseras på 

samma underlag som de som publicerades i februari 2018. Den andra termen är högre jäm-

fört med de publicerade beräkningarna. Det primära sparandet är mer negativt fram till 2060 

i de uppdaterade beräkningarna (tabell 1). I de publicerade beräkningarna var den andra ter-

men −0,002, i de reviderade beräkningarna är den 0,029. Den tredje och sista termen var i de 

publicerade beräkningarna −0,523 men är i de reviderade beräkningarna −0,551. För att be-

räkna den sista termen tar man det primära sparandet sista året och utgår ifrån att sparandet 

är på denna nivå relativt BNP i all oändlighet. Att denna term blir 0,030 högre kommer av att 

primärt finansiellt sparande 2100 är 0,030 procent av BNP högre i de reviderade beräkning-

arna.1 Den andra och tredje termen har alltså ändrats åt var sitt håll med i absoluta tal nästan 

lika mycket, det vill säga förändringen av dessa två termer tar ut varandra. 

Tabell 1 S2-indikatorn i publicerade samt reviderade beräkningar 

 

Publicerade 

beräkningar 

februari 2018 

Reviderade 

beräkningar 

oktober 2018 Skillnad 

(1) Ränta på initial nettoskuld -0,050 -0,050 0,000 

(2) Effekt av primära underskott −2100 -0,002 0,029 0,030 

(3) Effekt av primära underskott 2101- -0,523 -0,551 -0,028 

S2 = (1) + (2) + (3) -0,575 -0,573 0,003 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

                                                      

 

1 Hushållens finansiella sparande blir högre när felet rättas eftersom dessa får lägre skatt. Ett högre finansiellt sparande 

innebär lägre skulder/större tillgångar. Detta i sin tur gör att kapitalnettot för hushållen blir högre, vilket i sin tur gör att 

hushållen får betala mer i kapitalskatt. Framåt 2100 ger detta att den offentliga sektorns primära inkomster blir högre 

jämför med de publicerade beräkningarna. 
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SKATTEKVOT VID OFÖRÄNDRADE REGLER 

På grund av fel i beräkningarna i den rapport som publicerades i februari 2018 överskattades 

skatteinkomsterna vid oförändrade skatteregler. Utan felet skulle skattekvoten, med den in-

formation som fanns tillgänglig när rapporten skrevs, öka från och med 2020. Ökningen är 

långsammare än i de publicerade beräkningarna, men når framåt 2060 i princip samma nivå 

som i de publicerade beräkningarna (se diagram 1). Finansiellt sparande som procent av BNP 

är ca 1 procentenhet lägre från och med 2027. Till en början beror detta till störst del på ett 

lägre primärt finansiellt sparande men längre fram beror det i allt större utsträckning på ett 

lägre kapitalnetto (se diagram 2). Att kapitalnettot påverkas beror på att ett lägre primärt spa-

rande påverkar skuldutvecklingen och därmed kapitalutgifterna.2 

Diagram 1 Publicerade och reviderade beräkningar av vissa offentligfinansiella serier 

  

  

Anm. Med publicerad beräkning menas resultatet som publicerades februari 2018. I den reviderade beräkningen utgår vi 

från samma underlag som i beräkningarna som publicerats med den enda skillnaden att felet i beräkningarna är rättat. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Nettoförmögenheten faller i de reviderade beräkningarna och är 10 procent av BNP 2070 (se 

Diagram 2). Därefter stiger nettoförmögenheten och når 20 procent av BNP 2100. I de 

                                                      

 

2 I modellframskrivningen av den offentliga sektorns stockar påverkar det finansiella sparandet skuldstocken och inte 

tillgångstocken. 
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publicerade beräkningarna låg nettomögenheten i princip still på 30 procent fram till 2080 

för att därefter stiga mot 40 procent bortåt 2100. 

Diagram 2 Publicerade och reviderade beräkningar av nettoförmögenheten 

 

Anm. Med publicerad beräkning menas resultatet som publicerades februari 2018. I den reviderade beräkningen utgår vi 

från samma underlag som i beräkningarna som publicerats med den enda skillnaden att felet i beräkningarna är rättat. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

De beräkningar som redovisas ovan bygger på den information som fanns tillgänglig när den 

förra rapporten skrevs. Arbetet med Hållbarhetsrapporten 2019 pågår och resultaten väntas 

publiceras i februari 2019.  
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