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3.1. Overblikk
De siste smitteverntiltakene mot koronapande-
mien ble opphevet tidlig i 2022, og fastlandsøko-
nomien vokste kraftig fram til mars. Deretter flatet 
veksten ut, men den har tatt seg noe opp i august 
og september, se figur 3.1 og 3.2. Med oppgangen 
de siste månedene, er BNP Fastlands-Norge om 
lag tilbake på den langsiktige trendbanen for norsk 
økonomi slik den ble anslått i Konjunkturtenden-
sene 3/2022.

Den dempede utviklingen etter mars dekker over 
ulike forløp i deler av økonomien. Gjenåpningen la 
til rette for økt tjenestekonsum, og oppgang i flere 
tjenestenæringer. Samtidig har husholdningenes 
kjøp i utlandet vokst. Det har isolert sett gitt redu-
sert detaljhandel og momsinngang i Norge. Brutto-
produktet i offentlig forvaltning har økt, blant 
annet på grunn av høyere aktivitet i helsevesenet. 
Utviklingen i industrien har vært ujevn i 2022, men 
aktiviteten vokste i 3. kvartal. Sammen med opp-
gang i fiskeri og akvakultur, har det bidratt til vekst 
i tradisjonell vareeksport i kvartalet. Investerin-
gene i næringslivet har vært forholdsvis høye, og 
sammen med eksport har det trukket opp aktivite-
ten i  engroshandelen.

Sysselsettingen har vokst kraftig i 2022. Yrkes-
deltakelsen er høy, og arbeidsledigheten er lav. Det 
stramme arbeidsmarkedet har gjort det vanskeli-
gere for bedriftene å fylle ledige stillinger. Likevel 
fortsatte sysselsettingen å øke i 3. kvartal. Så langt 
i 2022 har antallet sysselsatte økt med 59 200 
personer.

Prisstigningen i økonomien, som startet i fjor og ble 
forsterket av krigen i Ukraina tidlig i 2022, fortsatte 
i 3. kvartal. Gassprisen nådde en ny topp i august. 

3. Nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2022
Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge 
vokste 0,8 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2022, målt i faste 2020-priser. Aktiviteten gikk ned i juli, 
men vokste i august, og 0,4 prosent i september. Volumet innen utvinning av råolje og naturgass økte 
også i kvartalet, og veksten i samlet BNP, medregnet petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart, ble 
1,5 prosent. Prisstigningen på petroleumsprodukter og ellers i økonomien fortsatte i 3. kvartal. Målt i 
løpende priser vokste samlet BNP 12,5 prosent i kvartalet. 

Det endelige nasjonalregnskapet for året 2020 ble publisert sammen med tallene for 3. kvartal 2022, og 
omtales i kapittel 4. 

Det førte til at Norges handelsoverskudd mot 
utlandet nok en gang ble rekordhøyt. Samtidig har 
prisstigningen generelt, og særlig på  energivarer, 
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isolert sett økt næringslivets kostnader ved pro-
duksjon og investeringer. Næringslivet ser ut til å 
ha kunnet velte kostnadsveksten over på utsalgs-
prisene i tilstrekkelig grad til at driftsresultatene 
samlet sett har vært gode, se figur 3.5. 

Konsekvensen er at norsk økonomi er inne i en 
periode med sterk vekst i mange priser. Prisen på 
bruttoproduktet for Fastlands-Norge, som er det 
bredeste målet på det innenlandske prisnivået, var 
6,5 prosent høyere i 3. kvartal 2022 enn i samme 
periode i fjor. 

Prisveksten reduserer kjøpekraften til hushold-
ningene. Når flere kommer i jobb øker inntektene, 
men dette motvirkes av at reallønna faller. I 3. kvar-
tal var avtalt månedslønn 4,1 prosent høyere enn 
samme kvartal i fjor, mens tolvmånedersveksten i 
Konsumprisindeksen (KPI) var 6,9 prosent i sep-
tember. Sammen med økte renteutgifter demper 
reallønnsnedgangen konsumetterspørselen.

For Norge er likevel den viktigste effekten av pris-
veksten det uvanlig store overskuddet på handels-
balansen som følger av økte eksportpriser på olje 
og gass. Anslagene for eksportprisene hittil i 2022 
er nå revidert betydelig opp. Målt i løpende priser 
var samlet BNP, inklusive olje- og gassutvinning, 
66,7 prosent høyere i 3. kvartal enn i begynnelsen 
av 2021, se figur 3.3. 

3.2. Tjenestenæringene 
Bruttoproduktet i de markedsrettede tjeneste-
næringene vokste samlet sett 1,2 prosent fra 2. til 
3. kvartal 2022, målt i faste 2020-priser. Tjenes-
tenæringene trakk opp BNP Fastlands-Norge 0,6 
prosentpoeng, og utgjorde dermed størstedelen 
av den samlede veksten på fastlandet i 3. kvartal, 
vist i figur 3.7. Veksten var bredt basert, men jevnt 
over mer dempet enn i 2. kvartal, like etter de siste 
pandemirestriksjonene ble opphevet.

Ett av de største bidragene til veksten i tjeneste-
næringene i 3. kvartal kom fra varehandelen, med 
en volumvekst på 1,5 prosent. Periodevis i 2020 
og 2021 var bruttoproduktet i næringen, og særlig 
innen detaljhandelen, historisk høyt. Så langt i 2022 
har derimot trenden i detaljhandelen vært negativ, 
inkludert i 3. kvartal. At bruttoproduktet i varehan-
delen likevel vokste i 3. kvartal skyldes i hovedsak 
at varesalgene til utlandet økte kraftig. Isolert sett 
trakk varehandelen opp BNP Fastlands-Norge 0,1 
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Boks 3.1. Varehandelen gjennom koronapandemien og gjenåpningen av samfunnet

Gjennom koronapandemien var varehandelen en næring 
som gikk mot strømmen. Mens aktiviteten i næringslivet jevnt 
over ble redusert av pandemiens begrensninger, steg brutto-
produktet i varehandelen til historisk høye nivåer.

Varehandelen omfatter både engros-, detalj-, og bilhan-
del. Handelsavansen på varesalg til utlandet inngår også i 
 næringen. Dermed leverer varehandelen til både innenlandsk 
næringsliv, offentlig forvaltning, husholdninger og eksport. 

Til tross for perioder med stengte butikker var det sær-
lig aktiviteten i detaljhandelen som vokste i 2020 og 2021. 
Reiserestriksjoner reduserte grensehandelen og øvrige kjøp 
i utlandet, slik at husholdningene brukte mer av sin inntekt i 
Norge. I tillegg førte de innenlandske smitteverntiltakene til 
store endringer i husholdningenes handlemønstre. Mange 
tjenester ble mindre tilgjengelige. Det førte til en vridning mot 
økte varekjøp i fysiske butikker og på nett. Husholdningene 
kjøpte blant annet mer mat- og drikkevarer, klær, møbler, 
hobbyartikler og sportsutstyr enn før pandemien. 

Siden varehandelen er tett knyttet til konsum i husholdnin-
gene, vil endring i varehandelen typisk sammenfalle med en 
endring i innbetalt moms på varer. En vridning fra tjeneste- til 
varekonsum gir lavere innbetalt moms på tjenester og høyere 
innbetalt moms på varer. Men når husholdningenes kjøp ble 
vridd i retning av mer innenlandsk varekonsum, ga det også 
høyere momsinngang, noe som trakk opp BNP.

Endelige tall viser at veksten i varehandelen trakk opp BNP 
Fastlands-Norge 0,5 prosentpoeng i 2020. I foreløpige tall for 
2021 er varehandelen anslått til å trekke opp 0,4 prosent-
poeng. Produktavgifter og -subsidier1 trakk samlet sett ned 
BNP Fastlands-Norge 0,3 prosentpoeng i 2020, men er anslått 
til å løfte BNP Fastlands-Norge 0,5 prosentpoeng i 2021. 

Åpningen av samfunnet har reversert eller dempet mange av 
forholdene som bidro til den høye aktiviteten i detaljhandelen 
i 2020 og 2021. Husholdningenes handlemønstre har vridd 
tilbake mot tjenester, og konsumet i utlandet har vokst. Figur 
1 viser at antall grensepasseringer mellom Norge og Sverige 
i 2022 nærmer seg nivåene før koronapandemien. Den histo-

1 Nasjonalregnskapsstørrelsen «Produktavgifter og -subsidier» er 
statens inntekter fra produktskatter, hovedsakelig moms, fratrukket 
eventuelle produktsubsidier.

risk høye aktiviteten i varehandelen under pandemien toppet 
seg midtveis i 2021. Deretter har trenden vært negativ.

Figur 2 viser forløpet i indeksert BNP for Fastlands-Norge 
de siste årene, med og uten varehandelsnæringen og netto 
produktavgifter. Figuren viser at fastlandsøkonomien, alt 
 annet likt, kom bedre gjennom pandemiårene 2020 og 2021 
på grunn av den sterke utviklingen i de innenlandske vare-
kjøpene. 

Figur 2 nyanserer også det økonomiske forløpet så langt 
i 2022. Januar 2022 representerer et lokalt bunnpunkt for 
BNP Fastlands-Norge, ettersom de siste smitteverntiltakene 
fortsatt gjorde seg gjeldende. Med den siste gjenåpningen tok 
fastlandsøkonomien seg opp fram til mars. Deretter kom en 
lengre periode med utflating av veksten fram til aktiviteten 
igjen økte i august og september. Holder man derimot vare-
handelen og netto produktavgifter utenfor, er det et entydig 
vekstbilde i den øvrige fastlandsøkonomien hver måned etter 
januar 2022. 
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prosentpoeng i 3. kvartal. Varehandelens utvikling 
siden 2020 omtales nærmere i boks 3.1. 

Kvartalet sett under ett var det videre vekst i 
overnatting og servering, kulturen, transport-
næringene og forretningsmessig tjenesteyting, 
som er tjenestenæringene pandemien rammet 
hardest. Veksttakten har riktignok avtatt betydelig, 
ettersom mye tapt aktivitet fra pandemien har blitt 
hentet inn. Sammenlagt trakk disse næringene opp 
BNP Fastlands-Norge om lag 0,2 prosentpoeng i 3. 
kvartal. Det var også vekst i finansnæringene, fag-
lig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, og i IKT- 
næringene, som trakk opp BNP Fastlands-Norge 
om lag 0,1 prosentpoeng hver.

Bruttoinvesteringene i tjenestenæringene er bereg-
net til en vekst på 2,3 prosent i 3. kvartal. Generelt 
anslås investeringene i tjenestenæringene å ha 
hatt god vekst det siste året. Etter sterk vekst hittil 
i 2022, falt investeringene i varehandelen 10,6 pro-
sent i 3. kvartal og dempet dermed den samlede 
veksten i investeringene. Utenom varehandelen 
er kildegrunnlaget for å beregne investeringene 
i tjenestenæringene begrenset, og de foreløpige 
 tallene må betraktes som usikre.

3.3. Industri og bergverk
Volumet i industrien vokste 1,4 prosent fra 2. og 
3. kvartal. Det trakk opp BNP Fastlands-Norge 0,1 
prosentpoeng. Aktiviteten var særlig høy i juli, etter 
perioder med driftsstans i noen industrinæringer 
i 2. kvartal. I lengre tid har industriproduksjonen 
vært begrenset av mangel på arbeidskraft, råstoff 
og andre innsatsvarer. I SSB sitt konjunkturbaro-
meter for industri og bergverk for 3. kvartal melder 
fremdeles en høy andel industriledere om slike 
utfordringer, men færre enn tidligere. Samtidig 
meldes det om redusert ordretilgang og svakere 
utsikter i tiden framover. Den konsumrettede 
industrien1  trakk opp mest i 3. kvartal, med en 
volumvekst på 2,1 prosent. Volumet i eksportrettet 
industri økte 1,3 prosent, mens leverandørindus-
trien vokste mer beskjedent, med 0,8 prosent.

1 Konsumrettet industri omfatter blant annet produksjonen 
av næringsmidler, tekstiler, trevarer og møbler. Eksportrettet 
industri omfatter blant annet produksjonen av metaller, mine-
raler, kjemiske og farmasøytiske varer, gummi, plast og papir. 
Leverandørindustrien omfatter blant annet produksjonen av 
metallvarer, maskiner og utstyr, transportmidler og plattfor-
mer.
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Figur 3.6. Bruttoprodukt i faste 2020-priser, utvalgte næringer. Volumindekser. Sesongjustert. Måned. Februar 2020 = 100
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https://www.ssb.no/energi-og-industri/industri-og-bergverksdrift/statistikk/konjunkturbarometer-for-industri-og-bergverk/artikler/Industrien venter svakt 4. kvartal
https://www.ssb.no/energi-og-industri/industri-og-bergverksdrift/statistikk/konjunkturbarometer-for-industri-og-bergverk/artikler/Industrien venter svakt 4. kvartal
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Vannkraftproduk sjonen trakk ned, ettersom fyl-
lingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var lav i 
kvartalet. Prisstigningen på elektrisk kraft fortsatte 
i 3. kvartal, slik at verdien av bruttoproduktet i 
næringen likevel vokste 19 prosent. Målt i volum 
gikk eksporten av elektrisk kraft ned. Likevel steg 
den løpende verdien av krafteksporten på grunn 
av svært høy prisstigning på det internasjonale 
markedet.

Bruttoproduktet i bygge- og anleggsnæringen har 
på det jevne hatt en negativ utvikling i 2022, men 
aktiviteten vokste i august og september. Likevel 
gikk bruttoproduktet ned 0,4 prosent samlet sett 
i 3. kvartal, sett i forhold til kvartalet før. SSB sin 
byggekostnadsindeks for boliger viser at kostnads-
økningen på byggematerialer fortsatte i 3. kvartal. I 
Norges Banks Regionalt Nettverk2 melder bedrifter 
innen bygg og anlegg at høye kostnader har ført til 
at en del planlagte prosjekter er blitt satt på vent. 
Næringen har slitt med mangel på arbeidskraft i 
lengre tid. Disse utfordringene har avtatt noe i 3. 
kvartal. 

Bruttoinvesteringene i annen vareproduksjon gikk 
ned 9,3 prosent i 3. kvartal. Et fall på hele 27 pro-
sent i investeringene innen elektrisk kraft utgjorde 
størstedelen av den samlede investeringsnedgan-
gen i annen vareproduksjon. Det var investering-
ene i produksjonsleddet for elektrisk kraft som 
trakk mest ned. Det kan sees i sammenheng med 
at flere store vindkraftprosjekter har blitt ferdigstilt, 
uten at like mange nye prosjekter har kommet til. I 
øvrige deler av annen vareproduksjon var utviklin-
gen i investeringene mer dempet.

3.5. Petroleumsvirksomhet og utenriks 
sjøfart

Volumet i utvinning av råolje og naturgass, inklu-
dert tjenester, vokste 7,1 prosent i 3. kvartal. Det 
trakk opp samlet BNP 0,8 prosentpoeng. Volum-
veksten skyldtes høyere aktivitet innen utvinning, 
særlig på grunn av høy oljeproduksjon i august og 
september.

Den kraftige prisveksten på råolje og naturgass 
fortsatte i 3. kvartal. Gassprisen steg i juli, fra et 
allerede rekordhøyt nivå. Prisnivået nådde en ny 
historisk topp sent i august, for så å gå noe ned i 
september. Samlet sett fra 2. til 3. kvartal vokste 

2 Norges Bank, Regionalt nettverk 2022/3

Kvartalet sett under ett kom det største positive 
bidraget i industrien fra bearbeiding av fisk, med 
en volumvekst på over 14 prosent. I øvrige deler av 
den konsumrettede industrien var vekstbildet mer 
avdempet. Innen eksportrettet industri viste pro-
duksjonen av kjemiske og farmasøytiske råvarer og 
preparater vekst. Størstedelen av veksten i leve-
randørindustrien skyldtes kraftig vekst i bygging av 
oljeplattformer og moduler. Det var nedgang i flere 
andre leverandørnæringer, deriblant produksjonen 
av elektrisk utstyr. 

Målt i løpende priser gikk bruttoproduktet i indus-
trien ned 1,1 prosent. Den svake utviklingen skyl-
des at prisen på industriens innsatsvarer vokste 
mer enn prisen på industriproduksjonen i kvarta-
let. Særlig prisstigningen på strøm bidro til dette.

Investeringene i industri og bergverk vokste 1,1 
prosent i 3 kvartal 2022. Siden 4. kvartal 2021 har 
investeringene i industrien vist sterk vekst, mens 
investeringene i bergverksdrift har tatt seg kraftig 
opp de siste to kvartalene. Investeringene vokste i 
både konsumrettet industri og i leverandørindus-
trien, men falt i eksportrettet industri. Investerings-
nedgangen i eksportrettet industri kommer etter 
høye investeringer knyttet til planlagt vedlikehold i 
raffineringsnæringen i 2. kvartal 2022.   

Med utarbeidelsen av endelig nasjonalregnskap for 
2020 er produktinnsatsen i industrien, og dermed 
også bruttoproduktet, betydelig revidert. På enkel-
te områder endres bildet av utviklingen i industrien 
fra 2020 til 2022. Revisjonene i industrien omtales 
nærmere i kapittel 4.2.

3.4. Annen vareproduksjon
Samlet sett vokste næringsaggregatet annen vare-
produksjon 0,5 prosent i 3. kvartal, noe som trakk 
opp BNP Fastlands-Norge. Veksten skyldtes hoved-
sakelig økt aktivitet i primærnæringene, særlig i det 
tradisjonelle fisket. Volumet vokste 11,4 prosent 
sesongjustert, ettersom makrellfisket kom tidligere 
enn vanlig. Volumveksten i fiske og fangst trakk 
opp BNP Fastlands-Norge 0,1 prosentpoeng.

I elektrisitets- gass og varmtvannsforsyningen 
gikk det sesongjusterte volumet ned 3,4 prosent 
i 3. kvartal, noe som trakk ned BNP Fastlands-
Norge i underkant av 0,1 prosentpoeng. Kraft-
produksjonen var på 29,7 TWh i kvartalet, som 
er 9,1 prosent  lavere enn samme kvartal året før. 

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/byggekostnadsindekser/statistikk/byggjekostnadsindeks-for-bustader
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/byggekostnadsindekser/statistikk/byggjekostnadsindeks-for-bustader
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2022/32022/innhold/
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prisen på bruttoproduktet i utvinning av råolje og 
naturgass om lag 22 prosent. Siden begynnelsen av 
fjoråret har dermed prisen mer enn tredoblet seg. 
På grunn av den betydelige veksten på både pris og 
volum i kvartalet, vokste verdien av bruttoproduk-
tet i utvinningsnæringen over 32 prosent.

Investeringene i olje- og gassutvinning inkludert 
tjenester vokste 0,4 prosent i 3. kvartal. Høyere 
investeringer innen plattformer, rigger og moduler 
trakk opp. En investeringsnedgang på 11 prosent 
innen letevirksomheten dempet veksten. Likevel 
var bruttoproduktet i tjenester tilknyttet utvinning 
forholdsvis høyt, og falt kun 1,1 prosent i 3. kvartal, 
målt i faste 2020-priser. SSBs investeringsunder-
søkelse anslår at investeringene i petroleumsvirk-
somheten går ned i både 2022 og 2023, men den 
nyeste investeringstelling viser noe mindre fall enn 
i tidligere anslag.

3.6. Offentlig forvaltning

Produksjon i offentlig forvaltning
Bruttoproduktet i offentlig forvaltning vokste for 
andre kvartal på rad og økte 0,7 prosent fra 2. til 3. 
kvartal målt i faste priser. Veksten trakk opp BNP 
Fastlands-Norge 0,2 prosentpoeng. Aktiviteten økte 
både i stats- og kommuneforvaltningen. 

Bruttoproduktet i statsforvaltningen økte 0,9 
prosent i kvartalet. Oppgangen var bredt basert, 
men skyldtes særlig økt aktivitet i offentlig admi-
nistrasjon og helsetjenester. Justert for sesong- og 

kalendereffekter vokste bruttoproduktet i helse-
næringen gjennom hele kvartalet og økte sammen-
lignet med kvartalet før. Den siste tiden har helse-
foretakene jobbet for å hente inn etterslepet fra 
pandemien, ettersom en del normal aktivitet ble 
redusert i perioden. Flere helseforetak rapporterer 
om økt aktivitet i 3.kvartal. I likhet med tidligere i år 
pekes det fortsatt på store utfordringer med høyt 
sykefravær.

I kommuneforvaltningen økte bruttoproduktet 
0,5 prosent i 3. kvartal. Omsorgstjenester, barne-
hager og SFO bidro mest til oppgangen. Det var 
også vekst i kunstnerisk virksomhet, og i sports- og 
fritidsaktiviteter. Lærerstreiken som pågikk gjen-
nom store deler av kvartalet bidro til å trekke ned 
aktiviteten i den kommunale undervisningsnærin-
gen i 3. kvartal. 
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Figur 3.10. Konsum  i offentlig forvaltning (t.v.), statlig og 
kommunalt konsum (t.h.). Faste 2020-priser. Kvartal. 
Indeksert volumutvikling, 4. kvartal 2019 = 100 (t.v.) og 
prosentvis volumenrding fra foregående periode (t.h.)
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Figur 3.9. Bruttoprodukt i offentlig forvaltning(t.v.), statlig og 
kommunalt bruttoprodukt (t.h.). Faste 2020-priser. Kvartal. 
Indeksert volumutvikling, 4. kvartal 2019 = 100 (t.v.) og 
prosentvis volumendring fra foregående periode (t.h.)

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 3.8. Investeringer i fastlandsnæringer og 
petroleumsvirksomhet. Faste 2020-priser. Sesongjustert. 
Kvartal. Sesongjustert. Milliarder kroner

https://www.ssb.no/energi-og-industri/industri-og-bergverksdrift/statistikk/investeringer-i-olje-og-gass-industri-bergverk-og-kraftforsyning/artikler/%C3%98kt anslag p%C3%A5 oljeinvesteringene indikerer lavere fall i 2022
https://www.ssb.no/energi-og-industri/industri-og-bergverksdrift/statistikk/investeringer-i-olje-og-gass-industri-bergverk-og-kraftforsyning/artikler/%C3%98kt anslag p%C3%A5 oljeinvesteringene indikerer lavere fall i 2022
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Konsum i offentlig forvaltning
Samlet konsum i offentlig forvaltning falt 0,1 pro-
sent fra 2. til 3. kvartal, målt i faste priser og ligger 
dermed om lag på samme nivå som i 1. kvartal 
2022. Konsumet i offentlig forvaltning består både 
av egenproduksjon og av varer og tjenester som 
kjøpes fra privat sektor.

I statsforvaltningen steg konsumet 0,8 prosent i 3. 
kvartal. Veksten ble særlig drevet av økt konsum til 
helsetjenestene, som er den største konsumgrup-
pen i statsforvaltningen. Konsumet av helsetje-
nester økte for andre kvartal på rad etter en sterk 
pandemidrevet nedgang i 1. kvartal. Statlig konsum 
av undervisningstjenester og av omsorgstjenester 
trakk også opp.

Det kommunale konsumet gikk ned 1,0 prosent i 3. 
kvartal. Det skyldes en nedgang i konsumgruppen 
annet kollektivt konsum, som blant annet omfat-
ter tjenester tilknyttet administrasjon og forvalt-
ning, og kollektivtransport. Kommunalt konsum av 
helse tjenester trakk også ned. Omsorgstjenester 
bidro på den andre siden til å dempe nedgangen.

Investeringer i offentlig forvaltning
Bruttoinvesteringene i offentlig forvaltning vokste 
4,3 prosent i 3. kvartal. I statsforvaltningen steg 
bruttoinvesteringene hele 12,4 prosent. Den kraf-
tige investeringsveksten må sees i sammenheng 
med lave nivåer i de foregående kvartalene. Dette 
skyldes blant annet at donasjoner av militært mate-
riell til Ukraina trakk ned investeringene i 2. kvartal. 
I tillegg kom en kampflyleveranse i august, som 
løftet investeringene i 3. kvartal.

Etter en kraftig vekst tidligere i år, falt bruttoinves-
teringene i kommuneforvaltningen 6,0 prosent i 3. 
kvartal. Nedgangen skyldtes reduserte investerin-
ger i offentlig administrasjon, omsorgstjenester, 
barnehager og SFO, samt undervisningstjenester.

3.7. Arbeidsmarkedet

Sysselsetting og utførte timeverk

De foreløpige tallene for samlet sysselsetting og 
antall utførte timeverk økte med henholdsvis 0,5 
og 0,6 prosent i 3. kvartal. Sysselsettingen har 
økt siden 3. kvartal 2021, men vekstraten er av-
takende. Arbeidsmarkedet har vært stramt siden 
 gjenåpningen tidligere i år. Yrkesdeltagelsen er 
høy, og arbeidsledigheten er lav.

I Regionalt nettverk melder mange bedrifter om 
rekrutteringsproblemer, men utfordringene er 
mindre enn meldt ved forrige publisering i mai. 
Sysselsettingen blant ikke-bosatte lønnstakere har 
økt etter gjenåpningen av samfunnet. Statistikken 
Antall arbeidsforhold og lønn viser en årsvekst 
blant ikke-bosatte lønnstakere på 30 prosent fra 
3.kvartal 2021 til 3.kvartal 2022. Antallet var likevel 
over 9 prosent lavere enn i samme periode i 2019, 
før koronapandemien.

Både antallet sysselsatte og utførte timeverk vok-
ste i de fleste næringene i 3.kvartal. Den største 
økningen i både sysselsettingen og utførte time-
verk var i overnatting og serveringsvirksomhet, 
faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, og i 
kulturnæringene. Samlet sett økte antallet syssel-
satte med 15 500 personer i 3. kvartal, og disse tre 
næringene sto for om lag halve økningen. 

Selv om veksten i sysselsettingen og de utførte ti-
meverkene var bredt basert i 3. kvartal, var utviklin-
gen flat i varehandelsnæringen. Innen jordbruket 
og post- og distribusjonsvirksomhet gikk sysselset-
tingen og timeverkene ned i kvartalet. 

Lønn
Lønnssummen i nasjonalregnskapets tall var 7,9 
prosent høyere i 3. kvartal sammenlignet med 
samme periode i fjor. Det skyldes både at flere er i 
arbeid og at lønningene har økt. Tall fra den kvar-
talsvise lønnsstatistikken til Antall arbeidsforhold 
og lønn viser at avtalt månedslønn i 3. kvartal var 
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Figur 3.11. Sysselsatte og utførte timeverk. Kvartal. Prosentvis 
volumendring fra foregående periode (t.h.) og indeksert 
utvikling, 4. kvartal 2019 = 100 (t.v.)

https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2022/32022/innhold/
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn/artikler/na-er-det-hoyere-antall-jobber-enn-for-koronautbruddet
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn/artikler/lonnsveksten-tar-seg-opp
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men tok seg noe opp videre gjennom kvartalet. 
Nedgangen var bredt basert, men det var særlig 
lavere konsum av møbler, klær og sko som trakk 
ned. Konsumet av disse varene var høyt i 2020 og 
2021. Husholdningene kjøpte også mindre mat og 
alkoholholdige drikkevarer i kvartalet. Oppgang i 
bilkjøpene dempet nedgangen i varekonsumet.   

Husholdningenes boliginvesteringer falt 3,3 pro-
sent i 3. kvartal, etter en nedgang også i det fore-
gående kvartalet. Nedgangen kan sees i sammen-
heng med renteøkningene den siste tiden, og de 
høye materialkostnadene til boliger. 

3.9. Eksport og import
Norges samlede eksport vokste 17,4 prosent fra 
2. til 3. kvartal sesongjustert og målt i løpende 
priser. Importen økte 6,7 prosent. I 3. kvartal ble 
det eksportert varer og tjenester for 949 milliarder 
kroner, mens verdien av importen var 416 milliar-
der. Handelsoverskuddet på 532 milliarder kroner 
ble dermed nok en gang historisk høyt, og større 
enn hele kroneverdien av samlet import. Prisen på 
eksporten vokste mer enn prisen på importen, noe 
som ga bytteforholdsgevinster for norsk økonomi.

Energiknappheten i Europa har ført til svært høy 
prisvekst på energivarer siden 2021. Særlig den 
høye gassprisen har gitt betydelig verdiøkning på 
norsk eksport. I slutten av august ble gassprisen 
nok en gang rekordhøy. Den løpende verdien av 
petroleumseksporten vokste 23 prosent fra 2. til 
3. kvartal, og har tredoblet seg siden begynnelsen 

4,1 prosent høyere enn samme periode i fjor.3 For 
dem som har vært i samme jobb i over et år, var 
lønnsveksten på 5,4 prosent.

3.8. Husholdningene
Husholdningenes konsum økte 0,3 prosent fra 2. til 
3. kvartal, målt i faste priser. Konsumet gikk ned i 
juli, men tok seg gradvis opp videre gjennom kvar-
talet. Konsum i utlandet og konsum av tjenester til-
knyttet reiseliv var begrenset under koronapande-
mien, men drev veksten gjennom sommeren 2022. 
Nordmenns konsum i utlandet økte  nærmere 13 
prosent, men lå fortsatt på et lavere nivå enn før 
pandemien. Utlendingers konsum i Norge vokste 
7,7 prosent. 

Konsumveksten kom på tross av den høye prisstig-
ningen og renteøkningene den siste tiden, som iso-
lert sett har redusert husholdningenes kjøpekraft. 
Prisen på samlet konsum vokste 2,7 prosent fra 2. 
til 3. kvartal. Det var særlig høy prisvekst på elek-
trisitet, fritidstjenester samt matvarer og alkohol-
holdige drikkevarer. Prisen på samlet konsum steg 
gjennom kvartalet. I september viste konsumpris-
indeksen en årsvekst på 6,9 prosent siden samme 
periode i fjor. Tall for oktober viste en enda høyere 
tolvmånedersvekst, på hele 7,5 prosent. I løpende 
priser økte dermed konsumet i husholdningene 3,1 
prosent i 3. kvartal.

Målt i faste priser økte husholdningenes tjeneste-
konsum 1,4 prosent i 3. kvartal, særlig drevet av 
vekst i fritidstjenester. Fritidstjenestene økte i alle 
kvartalets måneder, og oppgangen var høyest i juli. 
Veksten var i stor grad drevet av konsum av pak-
keturer, som har ligget på svært lave nivåer siden 
koronapandemien begynte. Det var forholdsvis flat 
utvikling i resten av tjenestekonsumet.  

Gjennom koronapandemien var husholdningenes 
varekonsum rekordhøyt, men i 2022 har vare-
kjøpene falt kvartal for kvartal. I 3. kvartal fortsatte 
nedgangen, og varekonsumet falt samlet sett 
2,1 prosent. Varekonsumet var særlig lavt i juli, 

3 Lønnssum etter nasjonalregnskapets definisjon er summen 
av arbeidsgivernes utbetaling av lønn i løpet av kvartalet. Stør-
relsen omfatter hovedsakelig arbeidsgivers utbetaling av lønn 
til arbeidstakerne før skattetrekk, dette inkluderer dermed 
også overtidsbetaling, feriepenger, samt bonuser. Sykelønn 
betalt av arbeidsgiver er ikke inkludert. Avtalt månedslønn 
er en beregnet størrelse per kvartal. Den omfatter den faste 
lønnen (omregnet til månedslønn) utbetalt i midtmåneden 
av kvartalet. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre 
faste personlige tillegg er inkludert i lønnsbegrepet. Avtalt må-
nedslønn publiseres som gjennomsnitt per heltidsekvivalent.
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Figur 3.12. Konsum i husholdningene, vare- og 
tjenestekonsum (t.v.) Faste 2020-priser. Måned. Indeksert 
volumutvikling. Februar 2020 = 100 (t.v.) og prosentvis 
volumendring fra foregående periode (t.h.)

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen


11

 

betydelige aktivitetsøkningen på norsk sokkel i 
kvartalet. Det sesongjusterte volumet i den tradi-
sjonelle vareeksporten vokste hele 6,2 prosent, og 
var på sitt høyeste siden tidlig i 2021. Det var særlig 
industriprodukter som trakk opp. Eksporten av 
raffinerte oljeprodukter vokste, etter perioder med 
produksjonsstans i 2. kvartal. Eksportvolumet av 
elektrisk kraft gikk ned, noe som kan sees i sam-
menheng med den lave kraftproduksjonen i kvar-
talet. Volumveksten innen tjenesteeksporten var 
også høy i kvartalet, på 5,5 prosent. Størstedelen 
av veksten knyttet seg til eksport av oljetjenester, 
supply, luftfart og finansielle tjenester.

Både pris- og volumveksten på samlet import var 
mer dempet enn for eksporten i 3. kvartal. Den 
sesongjusterte volumveksten i importen var 2,9 
prosent. Volumet innen vareimporten økte 2,0 
prosent, trukket opp av bergverksprodukter og 
elektrisk kraft. Tjenesteimporten vokste 4,5 pro-
sent, særlig drevet av oljetjenester, reisetrafikk og 
transporttjenester, herunder luftfart. Prisen på 
samlet import steg 3,7 prosent i kvartalet. Elektrisk 
kraft, sjøfart og treforedlingsprodukter utgjorde 
store bidrag til prisøkningen på samlet import i 
kvartalet. En svekkelse av kronekursen på 2 pro-
sent bidro til en høyere prisvekst på importen målt 
i norske kroner.

3.10. Basisårskifte og revisjoner
Det foreløpige månedlige og kvartalsvise nasjonal-
regnskapet (MNR og KNR) tar utgangspunkt i nivå-
ene fra siste endelige årlige nasjonalregnskap (REA) 
og benytter indikatorer for å beregne utviklingen i 
ulike nasjonalregnskapsstørrelser. Nå som det år-
lige regnskapet for 2020 er ferdigstilt er regnskapet 
innarbeidet som grunnlag for denne publiseringen 
av MNR og KNR. 

Innarbeiding av 2020 som basis for beregningen 
kan påvirke resultatene i MNR/KNR på ulike måter. 
En effekt er via endret vekting av størrelser målt 
i faste priser. Det er et resultat av revisjonene i 
2020-tallene. Endringer kan også komme av at at 
fastpristallene nå uttrykkes i 2020-priser mot tid-
ligere 2019 priser. I tillegg vil også endrede kryss-
løpskoeffisienter i modellen som beregner endo-
gene størrelser (MNR-modellen) gi utslag.

En sentral del av prosessen er å avstemme 
 måneds- og kvartalstallene mot det endelige årlige 
regnskapet slik at årsveksten i regnskapene blir 

av 2021. Samlet var prisøkningen for eksporten 
11,1 prosent mot forrige kvartal. I tillegg til den 
høye gassprisen trakk blant annet elektrisk kraft 
og internasjonale fraktrater opp prisen på samlet 
eksport. Prisstigningen på tradisjonelle varer, altså 
uten petroleumsprodukter, var mer moderat, på 
0,9 prosent. Prisen på samlet tjenesteeksport steg 
1,4 prosent. 

Målt i faste priser vokste eksporten også markert 
i 3. kvartal. Det samlede eksportvolumet steg 
sesongjustert 5,7 prosent sett i forhold til nivået i 
2. kvartal. Volumet av råolje og naturgass vokste 
5,3 prosent. Det kan sees i sammenheng med den 
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Figur 3.14. Eksport og import. Løpende priser. Kvartal. 
Indeksert verdiutvikling, 4. kvartal 2019 = 100 (t.v.) og 
prosentvis verdiendring fra foregående periode (t.h.)
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Figur 3.13. Eksport og import. Faste 2020-priser. Kvartal. 
Indeksert volumutvikling, 4. kvartal 2019 = 100 (t.v.) og 
prosentvis volumendring fra foregående periode (t.h.)
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like. Differansen mellom de foreløpige årsanslage-
ne i MNR og KNR og de faktiske størrelsene i ende-
lig årsregnskap fordeles ut på månedene på en slik 
måte at man best mulig bevarer det eksisterende 
månedsforløpet fra det foreløpige regnskapet. De 
endelige årsregnskapstallene for 2020 viste større 
revisjoner i en del økonomiske størrelser mot 
tidligere publiserte tall enn normalt. Mer omfat-
tende arbeid enn vanlig har dermed blitt utført for 
å tilpasse månedsforløpet i MNR mot de endelige 
årstallene. 

Mange sammenhenger mellom de økonomiske 
størrelsene ble endret fra 2019 til 2020 på grunn 
av pandemien. Med 2020 som basisår er de nye 
sammenhengene innarbeidet i modellen. Dette har 
gitt utslag i revisjoner i 2021 og 2022. I tillegg har vi 
fått revisjoner som følge av at det er blitt innarbei-
det noen nye indikatorer. Det gjelder for bygg- og 
anleggsvirksomheten der vi nå har innarbeidet 
SSBs produksjonsindeks. Det er også innarbeidet 
en ny indikator til beregningen av husholdninge-
nes elektrisitetskonsum i Varekonsumindeksen og 
MNR. Tallseriene har i tillegg vært gjenstand for en 
mellomrevisjon, slik at enkelte størrelser nå er be-
regnet etter nye definisjoner. De nye definisjonene 
er blitt innarbeidet også bakover i tid slik at nivå og 
forløp i de tilbakegående tidsserier er noe endret. 
Dette omtales nærmere i kapittel 4.3.

Siden 2020 er et svært uvanlig år har enkelte tilpas-
ninger blitt gjort i beregningene til MNR. Vanligvis 
antas et fast forhold mellom produksjon og pro-
duktinnsats i faste priser i beregningene, basert 

på produktinnsatsen som andel av produksjonen 
i basisåret. Denne antakelsen skyldes at det ikke 
foreligger god korttidsinformasjon om de løpende 
kostnadene knyttet til alle innsatsfaktorer i de 
fleste næringer. På grunn av pandemiens omvelt-
ninger er produktinnsatsandelene i næringene 
langt mer endret mellom 2019 og 2020 enn mel-
lom vanlige år. Produktinnsatsandelen vil sannsyn-
ligvis også endre seg mye i 2021 og 2022. Derfor 
er antakelsen om faste koeffisienter for produkt-
innsatsen i MNR-modellen justert. Justeringene er 
innarbeidet i perioden fra sommeren 2021 til våren 
2022, og påvirker forløpet for bruttoproduktet i de 
næringene som var mest påvirket av pandemien.

Figur 3.15 viser sesongjustert vekst i Bruttonasjo-
nalprodukt for Fastlands-Norge med 2019 og 2020 
som basisår. I det store og hele er forløpet for-
holdsvis likt, tatt i betraktning de store bevegelsene 
vi så i regnskapet for 2020. Den største revisjonen 
finner vi i januar 2021, på -0,8 prosentpoeng. 
Revisjonen kommer i hovedsak av nedjustering av 
finans- og forsikringsvirksomhet, men også pro-
duktavgifter og -subsidier. Årsveksten fra 2020 til 
2021 er uendret på 4,1 prosent.

Figur 3.16 viser sesongjustert konsum i husholdnin-
gene med 2019 og 2020 som basisår. Det er større 
revisjoner i denne størrelsen, og flere endringer i 
størrelsesorden 1,5 til 2 prosentpoeng. Det er sær-
lig konsumet av passasjertjenester, fritidstjenester 
og nordmenns konsum i utlandet som gir de stør-
ste revisjonene. Dette er også konsumgrupper som 
har hatt store svingninger gjennom pandemien. Til 
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https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/bygg-og-anlegg/statistikk/produksjonsindeks-for-bygge-og-anleggsvirksomhet
https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/varehandel/statistikk/varekonsumindeksen
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tross for revisjonene på månedsbasis er årsveksten 
fra 2020 til 2021 kun revidert med 0,1 prosentpo-
eng, fra 4,7 til 4,8 prosent.

Konsumet i offentlig forvaltning med basisår 2019 
og 2020 er vist i figur 3.17. Også offentlig  konsum 
har en del revisjoner. Revisjonene kommer i all 
 hovedsak av endringer i forløpet for offentlig kon-
sum av helsestell, sosial trygd og velferd.  Veksten 
fra 2020 til 2021 er revidert ned fra 4,9 til 3,8 
prosent, men dette har i hovedsak å gjøre med at 
nedgangen i 2020 er snudd til en svak oppgang.
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4.1. Året 2020
Koronaviruset spredte seg raskt til store deler av 
verden tidlig i 2020. Fra 12. mars ble det innført 
vidtrekkende tiltak i Norge for å forebygge viruss-
mitten. I perioder omfattet restriksjonene blant an-
net stenging av skoler og barnehager, forbud mot 
tjenester med mye én-til-én kontakt, anbefalinger 
om sosial distansering, påbud om hjemmekontor 
for dem som kunne, og karantene ved innreise til 
landet. I tillegg tilpasset enkeltpersoner og fore-
tak seg for å redusere smitten. Mye økonomisk 
aktivitet stoppet opp, og myndighetene innførte 
støtteordninger for å dempe konsekvensene. For 
en mer detaljert beskrivelse av smitteverntiltak og 
økonomiske tiltak gjennom koronapandemien, se 
tekstboks 3.1 i Økonomisk utsyn over året 2021.

Etter det internasjonale tilbakeslaget utløst av 
oljeprisfallet i 2014, gikk Norge inn i en moderat 
oppgangskonjunktur fra slutten av 2016 som ebbet 
ut i andre halvår 2019. Da koronasjokket rammet 
norsk økonomi fra mars 2020, var landet altså al-

4.  Endelig nasjonalregnskap for 2020
Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt 2,8 prosent i fra 2019 til 2020, målt i faste 
2019-priser. Nedgangen er 0,5 prosentpoeng større enn anslått i foreløpig måneds- og kvartalsregn-
skap. Samlet BNP, medregnet petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart, gikk ned 1,3 prosent, men 
oljeprisen falt betydelig. Målt i løpende priser falt samlet BNP dermed 3,8 prosent. Det var flere store 
usikkerhetsmomenter i de foreløpige 2020-beregningene sammenlignet med normale år. Nå som ende-
lig nasjonalregnskap foreligger, vet vi omsider hvor store omveltninger koronapandemien forårsaket i 
sitt første år. Vi kjenner nå også flere detaljer fra den svært uvanlige årgangen. På enkelte områder er 
revisjonene betydelige, men det makroøkonomiske hovedbildet er i liten grad endret. 

lerede på vei inn i en konjunkturavmatning. Aktivi-
teten i økonomien falt brått og kraftig etter pan-
demien inntraff, og nådde bunnen i april. Smitten 
avtok, og tiltakene ble lempet på i de påfølgende 
månedene. Økonomien hentet seg kraftig inn gjen-
nom sommeren. Smitten økte igjen på høsten, og 
nye restriksjoner ble innført. Dermed avtok også 
innhentingen i norsk økonomi mot slutten av 2020. 
Ved utgangen av det første koronaåret var BNP 
Fastlands-Norge fortsatt kraftig redusert, sett i 
forhold til før pandemien. Nedgangen i fastlands-
økonomien i 2020 sett under ett er den dypeste i 
etterkrigstiden, og bevegelsene gjennom året var 
langt større enn det som vises i årstallet. Måneds- 
og kvartalsforløpet gjennom pandemien er vist i 
figur 3.1 og 3.2.

Noen deler av økonomien ble hardere rammet av 
koronapandemien enn andre. I figur 4.1 vises BNP 
målt i faste 2019-priser, med bruttoprodukt i 2019 
og 2020 fordelt på utvalgte økonomiske størrelser. 
Figuren viser at størstedelen av volumnedgangen i 
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Figur 4.1. BNP fordelt på utvalgte størrelser i 2019 og 2020. Faste 2019-priser. Milliarder kroner

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/okonomiske-analyser/okonomiske-analyser-1-2022/_/attachment/inline/3628d7e9-f7c5-4508-adbc-32db442cd815:a1e317718cc3df256b2eb40e8228223167ba743e/OA2022-1-utsyn.pdf
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kulturliv, ble særlig hardt rammet av pandemien. 
Samlet sett falt volumet i tjenestenæringene inklu-
dert boligtjenester 3,6 prosent i 2020. Det utgjorde 
hele 1,6 prosentpoeng av den samlede nedgangen 
i BNP Fastlands-Norge. Endelig nasjonalregnskap 
viser samme hovedbilde som de foreløpige tallene; 
aktiviteten i transportnæringene, overnatting og 
servering, kulturnæringene og forretningsmes-
sig tjenesteyting falt særlig kraftig. Volumet i flere 
tjenestenæringer med store innslag av det offent-
lige, som undervisning og helse, gikk også betyde-
lig ned, og beskrives nærmere under omtalen av 
offentlig forvaltning.

Flere tjenestenæringer har vært gjenstand for 
større revisjoner sett i forhold til foreløpige tall. 
Blant annet viser de endelige tallene et større fall i 
bruttoproduktet i overnatting og servering enn tid-
ligere anslått, mens nedgangen i forretningsmessig 
tjenesteyting ble vesentlig mindre. Varehandelen, 
som også tidligere var anslått til vekst i 2020, viser 
en enda kraftigere utvikling i de endelige tallene. 
Volumveksten i varehandelen ble 6,1 prosent i 
2020, og dempet nedgangen i BNP Fastlands-Norge 
hele 0,5 prosentpoeng. Revisjonene fra foreløpig til 
endelig regnskap omtales nærmere i kapittel 4.2.

Investeringene i tjenestenæringene utenom tjenes-
ter tilknyttet olje og gass utvinning endte med en 
nedgang på 2,8 prosent i de endelige 2020-tallene. 
Fallet er 0,7 prosentpoeng mindre enn tidligere 
anslått. Investeringsnedgangen var bredt basert, 
men det var særlig kraftig nedgang i investerin-
gene innen omsetning og drift av fast eiendom. 
Næringen hadde store salg av næringsbygg og 

fastlandsøkonomien skyldtes et kraftig fall i enkelte 
markedsrettede og offentlige tjenestenæringer. 
Bortfallet av grensehandel og reisetrafikk til ut-
landet, og den begrensede tilgangen på tjenester, 
førte samtidig til historisk høye varekjøp i innen-
landske butikker. Store deler av øvrig næringsliv 
og offentlig virksomhet tilpasset seg i større grad 
pandemiens begrensninger. Oljeprisen falt kraftig 
i 2020, men volumet i petroleumsvirksomheten 
vokste. 

Utviklingen i samlet tilgang i norsk økonomi (altså 
innenlandsk produksjon og import), og samlet an-
vendelse (altså eksport, realinvesteringer og kon-
sum), vises i figur 4.2 for 2019 og 2020 i løpende 
priser. Den løpende kroneverdien av fastlandspro-
duksjonen ble tilnærmet lik begge årene, men fallet 
i oljeprisen og lavere import førte til at samlet til-
gang i 2020 ble om lag 220 milliarder kroner lavere 
enn i 2019. Privat konsum målt i løpende priser ble 
redusert med 75 milliarder kroner under pande-
miens begrensninger, og det ble eksportert for 
om lag 100milliarder kroner mindre hver av både 
petroleumsprodukter og andre varer og tjenester. 
Anvendelsen i det offentlige, både til konsum og 
investeringer, holdt seg derimot forholdsvis høy 
gjennom koronaåret. Om lag 6 milliarder kroner av 
økningen i offentlig konsum skyldes at NRK fra og 
med 2020 regnes som del av offentlig forvaltning 
etter nasjonalregnskapets definisjoner.

Tjenestenæringene
Tjenestenæringer med aktivitet som forutsetter 
nærkontakt, som benytter mye utenlandsk arbeids-
kraft, eller med aktivitet tilknyttet turisme, reise- og 
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boliger i 2020, uten tilsvarende nyinvesteringer. Til 
tross for den generelle investeringsnedgangen i 
tjenestenæringene, var det jevnt over store inves-
teringer i software og hardware i 2020. Det kan 
sees i sammenheng med den digitale omstillingen 
av næringslivet som fant sted under pandemien. 
Digitaliseringen førte til at IKT-næringene hadde 
forholdsvis høy aktivitet i 2020. Investeringene i 
disse næringene vokste kraftig, og dempet den 
samlede nedgangen i tjenesteinvesteringene.

Industri og bergverk
Omveltningene under pandemien rammet også in-
dustrien. Reiserestriksjoner og karanteneregler ga 
knapphet på innleid utenlandsk arbeidskraft med 
spisskompetanse. Forstyrrelser i leverandørkjeder 
og fall i global etterspørsel rammet særlig ekspor-
trettede industrinæringer. Det bratte fallet i oljepri-
sen dempet ordreinngangen i leverandørindustrien 
til oljenæringen.

Utviklingen i flere industrinæringer er revidert bety-
delig i endelig regnskap. Foreløpige beregninger ga 
stort sett et riktig bilde for utviklingen i industripro-
duksjonen, men ny informasjon om produktinn-
satsen og den relative prisutvikling på produksjon 
og produktinnsats viser at industrien ble hardere 
rammet av koronapandemien enn tidligere anslått. 
Dette omtales nærmere i kapittel 4.2. Målt i volum 
viser endelige tall et fall i industrien på 5,3 prosent, 
noe som trakk ned BNP Fastlands-Norge 0,4 pro-
sentpoeng.

De endelige tallene viser også en annen utvikling 
enn tidligere beregnet i flere detaljerte industrinæ-
ringer. I leverandørindustrien til oljenæringen, hvor 
bruttoproduktet tidligere var anslått til å falle mer 
enn i øvrige deler av industrien, viser endelige tall 
en positiv utvikling. Bruttoproduktet i næringsmid-
delindustrien var tidligere anslått til vekst i 2020, 
men endelige tall viser en nedgang. I begge tilfeller 
er det hovedsakelig revisjoner i produktinnsatsen 
som endrer bildet.

Investeringene i industri og bergverk falt 17,3 
prosent i 2020. De endelige tallene viser at indust-
rinæringene utgjorde det største bidraget til det 
samlede fallet i fastlandsinvesteringene. Nærings-
områdene oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk 
industri bidro mest til investeringsnedgangen i 
industrien. Disse hadde riktignok et svært høyt in-
vesteringsnivå i 2019. Vekst i investeringene innen 

næringsmiddelindustrien, særlig bearbeiding og 
konservering av fisk, dempet fallet.

Annen vareproduksjon
Til forskjell fra de andre hovedaggregatene i fast-
landsøkonomien endte bruttoproduktet i annen 
vareproduksjon samlet sett med en volumvekst 
på 0,5 prosent i 2020. Aggregatet omfatter flere 
næringer som i liten grad ble påvirket av korona-
pandemien.

Volumet innen jord- og skogbruk falt sammenlagt 
5,0 prosent, målt i faste 2019-priser. I deler av jord-
bruket ble produksjonen rammet av knapphet på 
sesongarbeidere fra utlandet. Volumet i det norske 
fisket økte 6,7 prosent. Pandemiens begrensnin-
ger ga lavere etterspørsel etter fisk til norske og 
utenlandske restauranter, men etterspørselen var 
høy i dagligvaremarkedet. I akvakulturen, hvor mye 
av produksjonen selges i utlandet, vokste volumet 
hele 16,2 prosent, men salgsprisen falt kraftig.

Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning vokste 
5,4 prosent i 2020, målt i volum. Veksten skyldtes 
i all hovedsak rekordhøy produksjon av elektrisk 
kraft. Det var mye nedbør og høy fyllingsgrad i 
vannmagasinene. Strømprisen var på sin side 
historisk lav i 2020. Til tross for volumveksten, falt 
verdien av bruttoproduktet i elektrisitetsnæringene 
dermed hele 31,6 prosent.

Bygge- og anleggsvirksomheten ble hardere ram-
met av pandemiens begrensninger enn øvrige de-
ler av annen vareproduksjon. Planlagte prosjekter 
og oppdrag ble utsatt, og færre nye prosjekter kom 
til. I perioder stanset aktiviteten på byggeplasser. I 
tillegg skapte karanteneregler utfordringer, siden 
næringen vanligvis bruker mye innleid arbeidskraft 
fra utlandet. Bruttoproduktet i bygge- og anleggs-
virksomheten gikk ned 3,4 prosent i 2020. Fallet 
trakk ned BNP for Fastlands-Norge 0,2 prosentpo-
eng.

Investeringene i annen vareproduksjon gikk ned 
6,6 prosent i 2020. Fallet er 1,3 prosentpoeng 
større enn anslått i foreløpig regnskap. Størstede-
len av nedgangen skyldtes reduserte investeringer 
i bygge- og anleggsvirksomheten. I tillegg var det 
kraftig nedgang i investeringene i fiske og fangst. 
Nivået var høyt i 2019 på grunn av store investe-
ringer i fiskebåter. Endelige tall viser en beskjeden 
nedgang i investeringene i både produksjons- og 
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distribusjonsleddet for elektrisk kraft. Historisk var 
likevel kraftinvesteringene på et høyt nivå i 2020, 
på grunn av flere store vindkraftutbygginger. Revi-
sjonen i de endelige investeringstallene for annen 
vareproduksjon skyldes særlig at investeringene 
innen utvikling av byggeprosjekter viser mer ned-
gang enn anslått i foreløpig regnskap.

Petroleumsvirksomheten
Målt i volum vokste olje- og gassutvinningen på 
norsk sokkel hele 10,8 prosent i 2020, som er 0,2 
prosentpoeng mer enn i siste foreløpige beregnin-
ger. Utvinningen av salgbare standard kubikkmeter 
oljeekvivalenter (Sm3) steg fra 216 millioner Sm3 
i 2019 til 229 millioner Sm3 i 2020. Den kraftige 
utviklingen kom på tross av smitteverntiltak, 
perioder med streik og driftsstans, og et vedtatt 
produksjonskutt på norsk sokkel fra juni 2020. Den 
høye aktiviteten skyldes i hovedsak at 2020 var det 
første hele året med full produksjon i det nyåp-
nede Johan Sverdrup-feltet. 

Olje- og gassprisen falt på sin side 31,1 prosent i 
2020. Prisen falt kraftig i begynnelsen av året, både 
på grunn av priskrig mellom Russland og Opec, 
og på grunn av redusert global etterspørsel under 
koronanedstengingene. Prisen nådde en bunn på 
om lag 20 USD per fat i april, men steg gradvis til 
52 USD mot slutten av 2020. På grunn av prisfallet 
endte verdien av bruttoproduktet i utvinningsnæ-
ringen på 357 milliarder kroner, som er 26,4 pro-
sent, eller 128 milliarder kroner mindre enn i 2019.

Det ble investert 3,3 prosent mindre i utvinnings-
næringen i 2020 enn i 2019. Med fallet i oljeprisen 
gikk oppdragsmengden innen utvinning ned i en 
periode, men en gunstig skatteordning på oljein-
vesteringer, kalt oljepakken, ble vedtatt i juni 2020 
for å opprettholde investeringsnivået i næringen. 
I hovedsak var det feltutbygging og leteaktivitet 
som trakk ned petroleumsinvesteringene i 2020. Til 
tross for investeringsnedgangen, vokste bruttopro-
duktet og bruttoinvesteringene i tjenester tilknyttet 
olje- og gassutvinning. Dette er en næring som er 
følsom for større anskaffelser eller avgang av kapi-
talobjekter som borerigger og større maskiner. En 
enkelt anskaffelse kan generere stor volumendring. 
For 2020 er tallene også påvirket av at enheter er 
blitt flyttet fra sjøfartsnæringen til tjenester tilknyt-
tet olje og gass.  

Offentlig forvaltning
Bruttoproduktet i offentlig forvaltning gikk samlet 
sett ned 2,5 prosent i 2020, målt i faste priser. I 
foreløpig regnskap var nedgangen anslått til kun 
0,5 prosent. Den store revisjonen i offentlig forvalt-
ning står isolert sett for 0,6 prosentpoeng av revi-
sjonen i BNP Fastlands-Norge samlet sett. Offentlig 
administrasjon og forsvar var forholdsvis uanfektet 
av koronapandemien, men helse-, omsorgs-, og un-
dervisningstjenestene falt kraftig. Fra og med 2020 
er NRK regnet som del av offentlig forvaltning i 
nasjonalregnskapets definisjoner.1 I tidligere år var 
NRK sin aktivitet inkludert i den markedsrettede 
telekommunikasjonsnæringen. Isolert sett trekker 
flyttingen av NRK opp aktiviteten i offentlig forvalt-
ning med 0,5 prosentpoeng.

Mye normal aktivitet i helsetjenestene ble utsatt 
i 2020, både av hensyn til smittevern, og fordi 
helsepersonell ble satt i karantene.2 Det samlede 
volumet i de offentlige, private og ideelle helse-
tjenestene falt 9,4 prosent i 2020, mens pleie- og 
sosialtjenester gikk ned 2,9 prosent.

Barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjo-
ner måtte holde stengt eller redusere aktiviteten 
i periodene med høy smitte i 2020. Mye undervis-
ningen skjedde digitalt, særlig i kommuner med 
høyt smittetrykk, og for de eldre skoleelevene. 
Med dette gikk bruttoproduktet i undervisningstje-
nestene samlet sett ned 1,8 prosent, målt i volum. 
Barnehage og SFO falt hele 9,4 prosent.

Helse-, omsorgs-, og undervisningstjenester utgjor-
de over 17 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2019, 
dersom man inkluderer tjenestene som leveres 
av offentlige, markedsrettede og ideelle aktører. 
Det kraftige fallet i disse tjenestene utgjorde hele 
0,9 prosentpoeng av fallet i BNP Fastlands-Norge i 
2020.

Konsumet i offentlig forvaltning falt 0,5 prosent 
i 2020, målt i volum. Nedgangen ville vært 0,7 
prosentpoeng større uten flyttingen av NRK. Både 
innen stats- og kommuneforvaltningen falt konsu-
met av helse-, utdannings-, og omsorgstjenester 
kraftig. Innen offentlig administrasjon og forsvar 
var konsumutviklingen forholdsvis normal i 2020.

1 Se Amdal (2019) Omklassifisering av NRK. 
2 Se Monsrud (2020) Helse- og omsorgstjenester i nasjonalregn-

skapet under koronakrisen for en beskrivelse av utviklingen og 
de foreløpige beregningene.

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/omklassifisering-av-nrk
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/helse-og-omsorgstjenester-i-nasjonalregnskapet-under-koronakrisen
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/helse-og-omsorgstjenester-i-nasjonalregnskapet-under-koronakrisen
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ger. Dette økende importoverskuddet finansieres 
med rente- og utbytteinntektene i Statens pen-
sjonsfond utland.

Husholdningene
Pandemiens begrensninger førte til et fall på 6,4 
prosent i husholdningenes samlede konsum målt i 
faste priser. Nordmenns konsum i utlandet ble re-
dusert med hele 74,9 prosent. Økonomiske støtte-
ordninger sørget samtidig for at husholdningenes 
inntekt holdt seg forholdsvis høy i 2020. Hushold-
ningenes disponible realinntekt er foreløpig an-
slått til en vekst på 2,0 prosent. Husholdningenes 
sparing mer en doblet seg i 2020 sammenlignet 
med fjoråret, viser foreløpige beregninger for 2020. 
Endelige tall for 2020 publiseres i inntekts- og kapi-
talregnskapet 7. desember.

Pålegg fra myndighetene begrenset husholdnin-
genes tilgang på mange tjenester i 2020. I tillegg 
tilpasset husholdningene seg etter virussituasjonen 
for å unngå smitte. Samlet sett falt tjenestekonsu-
met 11,6 prosent. Konsumet av transporttjenester, 
både i Norge og til utenlandsreiser, og av hotell-, 
restaurant-, og kulturtjenester falt særlig kraftig.

Den begrensede tilgangen på norske tjenester og 
kjøp i utlandet førte til økt etterspørsel etter varer 
innenlands. Husholdningenes konsum av blant 
annet mat- og drikkevarer, hobbyartikler, kultur- og 
fritidsutstyr, kjæledyr, audiovisuelt utstyr, møbler 
og oppussing vokste kraftig. Husholdningenes 
innenlandske varekonsum vokste samlet sett hele 
7,2 prosent.

Bruttoinvesteringene i offentlig forvaltning gikk 
ned 1,1 prosent målt i faste priser. Investeringer i 
stats- og kommuneforvaltningen var lavere enn i 
2019, og utgjorde det største bidraget til nedgan-
gen. Investeringene i de offentlige helsetjenestene 
vokste derimot hele 12,4 prosent. 

Figur 4.3 viser utviklingen i privat, offentlig og 
samlet konsum som andel av BNP Fastlands-Norge 
siden 1990-tallet. Samlet konsum har ligget nokså 
stabilt på rundt 80 prosent av BNP Fastlands-Norge 
de siste 15 årene. Figuren viser at den private kon-
sumandelen faller i økonomiske nedgangsperioder, 
deriblant i finanskrisen i 2008, oljeprisfallet i 2014, 
og nå i pandemiåret 2020. Det offentlige konsu-
met ligger på sin side mer stabilt gjennom ned-
gangsperiodene. Den private konsumandelen har 
gradvis gått ned siden tidlig på 2000-tallet, mens 
det offentlige konsumet har vokst siden slutten av 
2000-tallet. 

I figur 4.4 vises utviklingen i private og offentlige 
investeringer som andel av BNP Fastlands-Norge, 
fordelt på husholdningenes boliginvesteringer, 
næringslivets investeringer på fastlandet, og inves-
teringene som går til norsk sokkel. Andelen av BNP 
som går til investeringer i offentlig forvaltning har 
vokst jevnt de siste ti årene, mens investeringene 
fra næringslivet toppet seg før finanskrisen. De 
totale konsum- og investeringsandelene summerer 
seg til mer enn 100 prosent av BNP Fastlands-Nor-
ge. Dette gjenspeiles i et underskudd på handels-
balansen utenom olje; det importeres flere varer 
og tjenester til Fastlands-Norge enn det eksporte-
res. Det gir rom for høyere konsum og investerin-
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https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap-inntekts-og-kapitalregnskapet
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Eksport og import
På grunn av det kraftige oljeprisfallet i 2020, ble 
kroneverdien av norsk olje- og gasseksport redu-
sert med 119,3 milliarder mellom 2019 og 2020. 
Samlet sett falt verdien av norsk eksport 15,4 pro-
sent, mens importen gikk ned 6,9 prosent. Norge 
gikk fra et handelsoverskudd på 85,8 milliarder 
kroner i 2019, til et underskudd på 32,3 milliarder 
i 2020. 2020 er det første året hvor Norge har hatt 
et samlet handelsunderskudd mot utlandet siden 
oljeprisfallet og bankkrisen på slutten av 80-tallet.

Figur 4.5 viser endringene i verdien av eksport og 
import mellom 2019 og 2020 fordelt på utvalgte ka-
tegorier. I Figuren fremkommer det at nedgangen i 
utenrikshandelen i 2020 i stor grad skyldes olje-
prisfallet og pandemiens konsekvenser for enkelte 
områder, mens øvrig import og eksport hadde en 
mer normal utvikling. Reiserestriksjonene i 2020 
førte til et kraftig fall i reisetrafikken på tvers av lan-
degrenser. Siden nordmenn vanligvis bruker langt 
mer penger på reiser til utlandet enn utlendinger 
bruker på reiser til Norge, gikk verdien av samlet 
tjenesteimport mer ned enn tjenesteeksporten. 

Tilførselen av tradisjonelle varer, altså utenom 
råolje og naturgass, ble mindre påvirket av pande-
miens omveltninger i 2020. Verdien av tradisjonell 
vareimport vokste, men eksporten gikk noe ned. 
Den svake utviklingen i den tradisjonelle vareek-
sporten skyldes i stor grad at prisen på raffinerte 
oljeprodukter falt. Sett bort fra råolje og naturgass 
har Norge sitt årlige handelsunderskudd vokst på 
det jevne i flere tiår, vist i figur 4.6. Underskud-
det på tradisjonelle varer og tjenester holdt seg 

tilnærmet likt mellom 2019 og 2020, på om lag 350 
milliarder kroner.

Målt i volum, altså justert for priseffekter, var det 
langt mindre nedgang i eksporten i 2020. Eksport-
volumet innen råolje og naturgass vokste hele 10,5 
prosent i 2020, ettersom produksjonen på norsk 
sokkel var høy gjennom året. Dermed ble volum-
fallet på samlet eksport kun 2,3 prosent i 2020. 
Importvolumet falt på sin side hele 9,9 prosent. 

Sysselsatte og utførte timeverk
Sammenlignet med øvrige nasjonalregnskaps-
størrelser er sysselsatte og utførte timeverk lite 
revidert i endelig regnskap. Smitteverntiltakene 
som gjorde seg gjeldende i 2020 førte til at mange 
sysselsatte ble helt eller delvis permittert i perio-
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der. I tillegg førte reiserestriksjoner og karantene-
regler til at mange sysselsatte på korttidsopphold 
ikke kunne jobbe i Norge. Året sett under ett falt 
antallet sysselsatte personer med 1,5 prosent, eller 
43 600 personer. Fallet skyldtes delvis bortfallet av 
utenlandsk arbeidskraft. Etter nasjonalregnskapets 
sysselsettingsdefinisjon er en arbeidstaker som er 
permittert på heltid regnes som sysselsatt inntil tre 
måneder etter startdato for permitteringen. Delvis 
permitterte regnes derimot alltid som sysselsatte. 
En arbeidstaker permittert på heltid medio mars 
faller dermed ut av sysselsettingsdefinisjonen i 
juni. Delvis permitterte regnes derimot alltid som 
sysselsatte.

Antallet utførte timeverk falt vesentlig mer enn 
sysselsettingen i 2020, med 2,2 prosent. Forskjel-
len mellom nedgangen i sysselsetting og timeverk 
kan i stor grad tilskrives de mange helt eller delvis 
permitterte som inngår i det samlede antallet sys-
selsatte. Det var særlig innen arbeidskraftintensive 
tjenestenæringer, som forretningsmessig tjenes-
teyting, herunder arbeidskrafttjenester, og over-
natting og servering, at både sysselsettingen og 
timeverkene falt.

4.2. Revisjoner i endelig 
nasjonalregnskap 2020

Det månedlige og kvartalsvise nasjonalregnskapet 
(MNR og KNR), som er nasjonalregnskapets kort-
tidsstatistikk for økonomisk utvikling i Norge, byg-
ger på foreløpige, indikatorbaserte beregninger. På 
grunn av de store omveltningene som pandemien 
forårsaket, var det flere usikkerhetsmomenter i de 
foreløpige 2020-beregningene enn i normale år. 
Det endelige nasjonalregnskapet som legges fram 
i denne publiseringen, baserer seg på utførlige 
regnskapsopplysninger fra næringslivet, både fra 
finansielle og ikke-finansielle foretak og virksom-
heter, og gir et mer detaljert og presist bilde av 
utviklingen i koronaåret 2020.

Noen hovedtall for revisjonene av realøkonomien 
fra foreløpig til endelig nasjonalregnskap er gitt i 
tabell 4.13. På grunn av enkelte tilbakegående end-
ringer i noen tallserier som følge av mellomrevi-
sjonen som er utført, inkluderer tabellen reviderte 
nivåtall både i 2019 og 2020. Disse tilbakegående 

3 Se Helliesen, Magnus (2019) Revisjoner i årlig nasjonalregnskap 
og Helliesen m.fl. (2020) Revisions in the Norwegian National 
Accounts for analyser av revisjoner i det årlige nasjonalregn-
skapet

revisjonene omtales nærmere i kapittel 4.3.  Brut-
tonasjonalproduktet, medregnet petroleumsvirk-
somhet og utenriks sjøfart, er oppjustert med 33,5 
milliarder kroner, til om lag 3597 milliarder i 2019. 
I 2020 er oppjusteringen på 51,2 milliarder, til 
3462 milliarder kroner. BNP for Fastlands-Norge i 
markedsverdi er oppjustert med 4 milliarder i 2019 
og drøyt 24 milliarder kroner i 2020, og er nå målt 
til om lag 3067 milliarder kroner både for 2019 og 
2020.

Nedgangen i BNP for Fastlands-Norge i 2020 målt 
i volum er nedjustert fra -2,3 prosent til -2,8 pro-
sent i denne publiseringen. I Økonomisk utsyn 
over 2020, som ble lagt fram av SSB i mars 2021 
ble nedgangen anslått til 2,5 prosent. Også i andre 
land er vekstratene for BNP blitt revidert for 2020. 
I Danmark er nedgangen justert fra -2,1 prosent 
til -2,0 prosent i siste publisering. Disse tallene er 
imidlertid ikke endelige og kan bli revidert ytterlige-
re. I Sverige er nedgangen revidert fra -2,9 prosent 
til -2,2 prosent i siste publisering, og i Storbritannia 
fra -9,3 til -11,0 prosent.

Den viktigste grunnen til at veksten i BNP Fast-
lands-Norge nå revideres ned er et mer omfat-
tende og detaljert beregningsopplegg for volumet 
i statlig og kommunal tjenesteyting i 2020. Som 
det framgår av tabell 4.1 er nivåtallene i løpende 
kroner lite endret for offentlig konsum både for 
2019 og 2020, mens volumendringen likevel er 
nedjustert fra 1,8 prosent til -0,5 prosent i denne 
publiseringen. Bruttoproduktet i offentlig forvalt-
ning er nedjustert fra -0,5 prosent til -2,5 prosent i 
endelig regnskap. 

Privat konsum endte med et fall på 6,4 prosent på 
årsbasis fra 2019 til 2020, mot anslått 6,3 prosent 
i tidligere beregninger. Varekonsumet og hushold-
ningenes kjøp i utlandet er nå noe oppjustert i 
verdi, mens tjenestekonsumet derimot er nedjus-
tert i omfang i forhold til tidligere publiserte tall.

Historisk har det vært en tendens til revisjoner opp 
på bruttoinvesteringene fra de foreløpige tallene 
fram til endelige tall. Som det framgår av tabell 
4.1 er samlede bruttoinvesteringer i fast realka-
pital satt opp med 18 milliarder kroner i 2020, og 
volumnedgangen på årsbasis fra 2019 til 2020 er 
dermed revidert opp fra et fall på 5,6 prosent til 
et noe mindre fall på 4,1 prosent i endelige tall. 
Boliginvesteringene utgjør om lag en tredjedel av 

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/382734?_ts=169d8871fc0
https://www.ssb.no/en/forskning/discussion-papers/revisions-in-the-norwegian-national-accounts
https://www.ssb.no/en/forskning/discussion-papers/revisions-in-the-norwegian-national-accounts
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/448431?_ts=17863d2f910
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/448431?_ts=17863d2f910
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hentet inn for å kvalitetssikre tallene. De foreløpige 
beregningene viste et forholdsvis presist bilde av 
utviklingen i produksjonen i detaljerte næringer. 
Likevel ble det store revisjoner på bruttoproduktet 
i enkelte næringer i endelig regnskap, som i stor 
grad skyldes revisjoner i produktinnsatsen. 

For mange næringer foreligger ikke gode datakilder 
til beregning av produktinnsatsen i foreløpige tall. I 
foreløpige beregninger legges det derfor jevnt over 
til grunn at produktinnsatsen utgjør en fast andel 
av produksjonen målt i faste priser. Dermed blir 
også bruttoproduktet en fast andel av produksjo-
nen, siden bruttoproduktet er definert som pro-
duksjon minus produktinnsats. I mange næringer 
legges det også til grunn i foreløpige beregninger 
at bruttoinvesteringene står i fast forhold til pro-
duksjonen, i mangel av god løpende informasjon. 
Antakelsen om faste produktinnsatsandeler var 
utfordrende i koronaåret 2020. Det var for eksem-
pel ikke sikkert at næringer som ble rammet av 
pandemien kunne redusere innsatsen av varer og 
tjenester i produksjonen i samme takt som omset-
ningsvolumet ble redusert.

Samlet for fastlandet utenom offentlig forvaltning 
har produktinnsats som andel av produksjon de 
siste årene holdt seg svært stabil på om lag 57 pro-
sent i løpende priser, og det gjelder også koronaå-

revisjonen, mens øvrige to tredjedeler er særlig 
knyttet til skip og båter og forskning og utvikling. 
Bruttoinvesteringene i industrinæringene i 2020 er 
revidert ned 4 milliarder kroner i forhold til tidli-
gere publiserte tall.

Videre er nivåtallene for eksport og import revidert 
både for 2019 og 2020. Eksport av råolje og natur-
gass er satt opp med henholdsvis 25 og 16 mrd. 
kroner i 2019 og 2020 som følge av innarbeiding av 
tall for mellomhandel med utlandet. Samlet import 
er nedjustert med 7 milliarder kroner i 2019 og i 
2020 er samlet import satt opp med 19 milliarder 
kroner. I hovedsak er det import av tjenester som 
er revidert opp i 2020.

Samlet for næringslivet utenom petroleum og 
utenom offentlig forvaltning, er reduksjonen i 
samlet verdiskaping i 2020 beregnet til om lag 
3 prosent målt i volum, som er nær uendret fra 
tidligere anslag. Det er imidlertid store revisjoner i 
enkeltnæringer.

Revisjoner i detaljerte næringer
Foreløpige nasjonalregnskap baserer seg på fram-
skrivinger av regnskapsopplysninger fra et basisår 
(siste endelige regnskapsår) med ulike korttidsindi-
katorer, for eksempel sysselsettingsdata fra a-
ordningen. I 2020 ble i tillegg alternative datakilder 

Tabell 4.1. Hovedtall for komponenter av bruttonasjonalproduktet. Milliarder kroner i løpende priser 

Reviderte  
nivåtall

Revisjon fra tidl. 
publisert

Volumøkning  i prosent  
fra 2019 til 2020

2019 2020 2019 2020 Revidert Tidl. publ
Endring i 

prosent poeng
Konsum i husholdninger 1 493,6 1 418,8 -0,1 -2,8 -6,4 -6,3 -0,1
Konsum i ideelle organisasjoner 85,5 85,1 0,0 6,7 -3,7 -11,7 8,0
Konsum i offentlig forvaltning 867,0 904,7 -0,7 -0,7 -0,5 1,8 -2,3

Bruttoinvestering i fast realkapital 957,8 949,7 0,0 17,7 -4,1 -5,6 1,5
Oljeutvinning og rørtransport 178,8 180,2 0,0 -1,3 -3,3 -4,1 0,8
Offentlig forvaltning 214,2 217,4 0,0 0,1 -1,1 -1,1 0,0
Boliger 196,8 199,1 0,0 6,3 -1,6 -4,0 2,4
Øvrig næringsvirksomhet 368,0 353,1 0,0 12,6 -7,5 -9,8 2,3

Eksport 1 318,0 1 115,0 25,7 15,3 -2,3 -1,2 -1,1
Råolje og naturgass 488,1 369,0 24,9 16,1 10,5 11,9 -1,4
Øvrig eksport 829,8 746,0 0,8 -0,8 -9,9 -8,5 -1,3

Import 1 232,1 1 147,3 -7,3 19,0 -9,9 -11,9 2,1
Bruttonasjonalprodukt 3 596,9 3 461,6 33,5 51,2 -1,3 -0,7 -0,6
BNP for Fastlands-Norge, markedsverdi 3 067,1 3 067,3 4,1 24,4 -2,8 -2,3 -0,5
BNP for Fastlands-Norge, basisverdi 2 668,4 2 663,4 4,1 24,2 -2,9 -2,4 -0,5

Offentlig forvaltning, bruttoprodukt 675,2 693,4 0,0 -0,4 -2,5 -0,5 -2,0
Utenom offentlig forvaltning, bruttoprodukt 1 993,2 1 970,0 4,1 24,6 -3,1 -3,0 -0,1

Industri og bergverk (bruttoprodukt) 232,2 234,5 5,6 5,6 -5,7 -2,5 -3,2
Annen vareproduksjon (bruttoprodukt) 357,9 332,5 -1,4 4,5 0,5 0,5 -0,1
Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt) 1 403,1 1 403,0 -0,2 14,5 -3,6 -4,0 0,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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bearbeides av nasjonalregnskapet for å beregne 
bruttoproduktet i mange næringer. Næringsklas-
sifiseringen av enhetene avgjøres basert på hoved-
aktiviteten i den gitte bedriften eller foretaket. Det 
forekommer at statistiske enheter gradvis endrer 
seg eller omorganiseres i så stor grad at enheten 
flyttes fra en næring til en annen. Slike enhetsflyt-
tinger endrer ikke samlet BNP, men flytting av 
mange enheter fra ett næringsområde til et annet 
vil gi brudd i detaljerte serier. I 2020 ble blant an-
net mange enheter flyttet fra næringsområdet sjø-
fart, til næringene utleie av skip og båter og tjenes-
ter tilknyttet olje- og gassutvinning. Utleienæringen 
er en del av næringsområdet forretningsmessig 
tjenesteyting. Alt annet likt gir populasjonsendrin-
gen økt aktivitet i forretningsmessig tjenesteyting 
og redusert aktivitet i innenriks sjøfart. 

4.3. Mellomrevisjonen i 2022
Nasjonalregnskapets vanlige produksjons- og 
revisjonssyklus for et gitt år begynner med forelø-
pige måneds- og kvartalstall for inneværende år, og 
ender med endelige nasjonalregnskapstall omtrent 
halvannet år etter regnskapsårets utgang. I tillegg 
innarbeides nye datakilder eller metoder i nasjo-
nalregnskapet med noen års mellomrom. Slike 
kvalitetsforbedringer inngår også i eldre tallserier 
for å unngå brudd, og gir dermed revisjoner også 
lengre bakover i tid. Forrige hovedrevisjon ble 
utført i 2019, og neste hovedrevisjon er planlagt 
til 2024. I forbindelse med publisering av endelig 
nasjonalregnskap for 2020, er imidlertid også en 
mellomrevisjon (en “ekstra” revisjonsrunde mellom 
to hovedrevisjoner) utført. 

De viktigste tilbakegående revisjonene i mellomre-
visjonen 2022 er:

• Forbedring av beregningene av vederlagsfrie 
banktjenester, såkalt FISIM (Financial Intermedia-
tion Services Indirectly Measured).

• Endret beregningsopplegg for sentralbankens 
aktivitet.

• Endret datagrunnlag og føringer for produksjons-
prosesser som går på tvers av landegrensene, 
der varene sendes over landegrensene uten 
skifte av eierskap (prosessering) og inntekter 
knyttet til kjøp og salg av varer i utlandet (mel-
lomhandel).

ret 2020. Derimot er det store variasjoner mellom 
enkeltnæringer, noe som gir betydelige revisjoner 
på et mer detaljert næringsnivå. For eksempel var 
både produksjonen, produktinnsatsen og brutto-
produktet i overnattings- og serveringsvirksomhe-
ten anslått til et fall på nær 30 prosent i foreløpige 
regnskap, noe som følger av antakelsen om faste 
koeffisienter. De endelige tallene viser et fall på 
nær 28 prosent på produksjonen, altså nokså nær 
det foreløpige anslaget. Produktinnsatsen gikk 
imidlertid kun ned 17,9 prosent, slik at nedgangen i 
bruttoproduktet endte på hele 38,3 prosent i ende-
lig regnskap. 

I varehandelsnæringen viser de endelige tallene at 
produktinnsatsen gikk kraftig ned i 2020. Dermed 
er bruttoproduktet og driftsresultatet i næringen 
vesentlig revidert opp i forhold til tidligere tall. 
Noen av de største kostnadskomponentene i vare-
handel er knyttet til det å ha åpne butikker, særlig 
for detaljhandel. Mye av revisjonen kommer derfor 
dels av at butikker tidvis måtte holde stengt, og 
det ble handlet mer over nett i 2020. Men noe av 
forklaringen ligger også i at deler av varehandelen 
har leieavtaler på eiendom som er knyttet opp mot 
omsetning i butikk. Når butikkene ble stengt og 
omsetningen flyttet til netthandel, falt blant annet 
andelen husleie i forhold til omsetning. 

I industrien er produktinnsatsandelen i løpende 
priser revidert ned i 2020 av flere årsaker. Fallet i 
bruttoprodukt har likevel økt fra 2,5 prosent til 5,3 
prosent i endelig regnskap (5,7 prosent medregnet 
bergverk, jf. tabell 4.1). Noe av forklaringen lig-
ger i at slike effekter kan oppstå når produktinn-
satsandelene er høye (over 70 prosent) og prisen 
på produktinnsats vokser mindre enn prisen på 
produksjonen. Dette bidrar til høy volumvekst i 
produktinnsats og større fall i bruttoproduktet (-5,3 
prosent) enn i produksjon (-2,2 prosent). For 2020 
gjør dette seg særlig gjeldende for næringsmiddel-
industrien. Andre årsaker til endrede produktinn-
satsandeler for industrien skyldes innarbeiding av 
prosesseringstjenester og mellomhandel i tallene, 
noe som omtales nærmere i kapittel 5. I tillegg har 
endret beregningsmetode for FISIM medført end-
ringer i produktinnsatsandelene generelt.

Enkelte revisjoner i 2020 kommer fra det jevnlige 
kvalitetsarbeidet som gjøres med å rydde i popu-
lasjonen i ulike næringer. Årsregnskap fra statis-
tiske enheter (bedrifter og foretak) aggregeres og 
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Revisjonene som angår banktjenester og sentral-
bankens produksjon omtales videre i dette kapit-
telet. Se kapittel 5 for omtale av mellomhandel og 
prosessering.

Revisjoner i sentralbankens aktivitet
Ved mellomrevisjonen i år er produksjon av sen-
tralbanktjenester skilt ut i to produkter. Som andre 
sentralbanker, har Norges Bank som oppgave å 
sikre prisstabilitet og finansstabilitet gjennom å 
drive med pengepolitikk og tilby relaterte tjenester 
til andre finansinstitusjoner. Norges Bank skiller 
seg fra andre sentralbanktjenester ved at den i 
tillegg er forvalter av Statens Pensjonsfond Utland 
(SPU), hvis eiendelene tilhører staten.

Sentralbanker behandles særskilt i FNs og Eu-
rostats retningslinjer for nasjonalregnskap. Til tross 
for at de inngår i markedsrettet sektor, regnes de 
som ikke-markedsrettet aktør. Derfor beregnes 
produksjonen som summen av kostnadene. Tidli-
gere ble hele produksjonen anvendt av finanssek-
torene bank, kredittforetak og tjenester tilknyttet 
finansiering og forsikringsvirksomhet.  

Ny føring etter mellomrevisjonen innebærer at 
Norges Banks forvaltning av SPU blir spesifisert 
som eget produkt som blir anvendt av statsforvalt-
ningen. I statsregnskapet har vi identifisert posten 
som tidligere var knyttet til uspesifisert bruk av 
varer og tjenester til å bli knyttet opp mot utgiftene 
Norges Bank får kompensert for å forvalte SPU.

Resterende kostnader knyttet til driften av Norges 
Bank blir knyttet til produksjon av sentralbanktje-
nester, som kan forstås som sentralbankens ordi-
nære virksomhet knyttet til pengepolitikk. Under 
Eurostats retningslinjer anvendes dette produktet 
som produktinnsats av bank- og kredittforetaks-
sektoren. Tidligere gikk anvendelse også til tjenes-
ter tilknyttet finansiering og forsikring. 

Konsekvensen av den nye føringen er at banker og 
kredittforetak får lavere produktinnsats og dermed 
høyere bruttoprodukt. Dette øker bruttonasjonal-
produktet. For året 2019 utgjorde endringen drøyt 
4 milliarder kroner.

I realiteten er Norges Bank selvfinansierende 
enhet, så produksjon av sentralbanktjenester og 
anvendelse av den i enkelte finanssektorer er be-
regnet og baserer seg ikke på reelle transaksjoner. 
For at overskuddet i inntekts- og kapitalregnskapet, 
målt ved nettofinansinvesteringene, ikke skal bli 
påvirket, blir det spesifisert en løpende overføring 
fra Norges Bank til sektorene som anvender sen-
tralbanktjenester tilsvarende det de har brukt på å 
anvende produktet. 

For å få konsistente tidsserier er det gjort bereg-
ninger tilbake til 2000. Utslaget på BNP vises i figur 
4.8.

Revisjoner i FISIM
Banker og kredittforetak får dels inntekter gjennom 
ulike gebyrer som priser tjenestene deres direkte, 
og dels gjennom fortjeneste på renter på utlån og 
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innskudd. Kostnadene ved bankenes virksomhet 
overstiger normalt gebyrinntektene. For ikke å 
undervurdere bruttoproduktet i denne næringen 
har en derfor «tydd til det kunstgrep å innføre en 
beregnet verdi for bankenes tjenesteyting»4. Veder-
lagsfrie banktjenester – Financial Services Indirectly 
Measured (FISIM) – er definert i FNs retningslinjer 
for nasjonalregnskap og presisert ytterligere av 
Eurostat.5 De beregnes som differansen mellom 
innskudds- og utlånsrenter og en referanserente, 
som vanligvis er landets kortsiktige interbankrente. 

De vederlagsfrie banktjenestene leveres både til 
husholdninger, næringslivet og offentlig forvalt-
ning, og i tillegg er det eksport og import av disse 
tjenestene. Den delen som belastes næringslivet 
behandles i nasjonalregnskapet som produktinn-
sats, slik at høyere FISIM for gitt produksjon slår ut 
i lavere bruttoprodukt. Fra 1974 til 2006 ble denne 
produktinnsatsen i det norske nasjonalregnskapet 
ikke fordelt på næringer, men ble behandlet som 
en uspesifisert produktinnsats som trakk ned brut-
tonasjonalproduktet målt til markedspriser. I tråd 
med Eurostats retningslinjer ble produktinnsatsen 
fordelt på næringer i 2006, med tilbakegående revi-
sjon av tidsseriene6.

Beregningene av vederlagsfrie banktjenester har 
blitt oppdatert i forbindelse med omlegging av 
finansinstitusjonenes innrapportering av data 

4 Norges offisielle statistikk XI.185. Nasjonalregnskap 1938 og 
1948-1953.

5 SNA 2008 og ESA 2010.
6 Brathaug og de (2006): Reviderte nasjonalregnskapstall 1970-

2005: Ny føring av banktjenester hever nivået på BNP. Økono-
miske analyser 6/2006.

i 2018. Det gjør at Statistisk sentralbyrå nå kan 
fordele denne typen produktinnsats mer nøyaktig 
enn tidligere. Mens en tidligere fordelte basert på 
næringenes samlede produksjon, gjøres fordelin-
gen nå ut fra de enkelte næringenes beholdnin-
ger av lån og innskudd. Grunnet begrensninger i 
datagrunnlaget er beregningene foreløpig bare ført 
tilbake til år 2000. 

Frie banktjenester til næringslivet er i hovedsak 
knyttet til lån. Det er typisk kapitalintensive nærin-
ger som har mye lån, men i tillegg vil finansierings-
formen kunne variere fra næring til næring. Frie 
banktjenester beregnes for næringer som finansi-
erer seg med banklån, og ikke for næringer som for 
eksempel benytter obligasjonslån. 

De reviderte tallene innebærer at en større del av 
de frie banktjenestene belastes eiendomsnæringen 
og jordbruket, og en mindre del belastes industri-
en. Konsekvensen er at bruttoproduktet reduseres 
i næringene der FISIM øker, mens det øker i næ-
ringene som tilordnes mindre FISIM. Siden annen 
produktinnsats og lønnskostnader er uendret, slår 
dette ut i driftsresultatet. Samlet bruttoprodukt i 
næringslivet (og dermed bruttonasjonalproduktet) 
påvirkes ikke.

For industrien innebærer dette at eierandelen øker 
noe, og at lønnsandelen reduseres. Figur 4.9 viser 
utslagene for industrien sett under ett for perio-
den 2012-2019. Lønnsandelen reduseres typisk 
med 2-3 prosentpoeng disse årene. Det innebærer 
at lønnsandelen i industrien kommer nærmere 
lønnsandelen i næringslivet for øvrig.
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5.1. Bakgrunn for revisjonene
En liten, åpen økonomi som den norske er sterkt 
påvirket av handel og andre former for kontakt 
med andre land. Stadig flere norske virksomheter 
er involvert i produksjonsprosesser som skjer på 
tvers av landegrensene, blant annet ved at kjerne-
produksjon settes ut til leverandører i utlandet. 

Statistikk og nasjonalregnskap for Norge, skal 
dekke aktivitet i norsk økonomi og transaksjoner 
mellom Norge og utlandet. Internasjonale selska-
per opererer gjerne på tvers av landegrensene, 
med kunder og/eller eierskap i flere land. I nasjo-
nalregnskapet (NR) må tallfesting av aktivitet være 
konsistent med tallfesting av eksport og import og 
andre transaksjoner, og vi ønsker også at nasjonale 
tall skal være sammenlignbare med tilsvarende tall-
størrelser for andre land. I Norge er dessuten tall i 
utenriksregnskapet (UR) samordnet med tall i NR. 

Utformingen av norske nasjonalregnskapstall er 
basert på prinsippene i internasjonale manualer 
for utarbeiding av nasjonalregnskap; System of Na-
tional Accounts (SNA) og European System of Accounts 
(ESA). Dagens versjoner, 2008 SNA og ESA 2010 er-
stattet de tidligere versjonene 1993 SNA og ESA95 
og er på ny gjenstand for en oppdatering1. ESA 
2010 (som ESA95) er lovpålagt for Norge å følge 
som en del av EØS-avtalen. For UR er det en egen 
manual, Balance of Payments and International 
Investment Position Manual (BPM6), der dagens 
versjon BPM6 skal være i overensstemmelse med 
2008 SNA og ESA 2010.

Et grunnleggende prinsipp i SNA, ESA og BPM er at 
tallfesting av alle eiendeler og transaksjoner skal 
baseres på økonomisk eierskap2. Det betyr at når 
en eiendel skifter eier, skal verdien av transaksjo-

1 Oppdatert SNA er planlagt publisert i 2025.
2 Økonomisk eierskap vil i praksis oftest følge juridisk eierskap.

5. Mellomhandel og prosessering i nasjonalregnskapet
Økt globalisering har ført til at stadig flere norske virksomheter er involvert i produksjonsprosesser som 
skjer på tvers av landegrensene. Forretningsmodellene gir utfordringer med korrekt tallfesting som er 
konsistent på tvers av ulike statistikker og mellom land. Internasjonale retningslinjer knyttet til tall
festing av vareproduksjon på tvers av landegrensene ble endret for noen år siden. Nasjonalregnskapets 
tallserier er nå revidert bakover i tid, basert på nytt tallgrunnlag for eksport og import og i tråd med 
internasjonale retningslinjer. Endringene påvirker først og fremst seriene for eksport og import av varer 
og tjenester.

nen som finner sted tallfestes. I tidligere manualer 
var det et unntak fra denne regelen når det gjaldt 
tallfesting av aktivitet knyttet til produksjon av 
varer, og derav varestrømmer, som gikk på tvers av 
land. I stedet fulgte man en produktstrømsmodell 
som innebar at verdien av vareproduksjonen skulle 
tallfestes der aktiviteten faktisk foregikk. Verdien 
av fysiske varestrømmer ut og inn av et land måtte 
dermed også tallfestes, selv om det faktisk ikke 
fant sted noe eierskifte. Dette unntaket fra hoved-
regelen ble fjernet i siste versjon av manualene. I 
stedet følges prinsippet om økonomisk eierskap 
nå også for produksjonsaktivitet som finner sted 
på tvers av landegrensene.  Verdiskapingen knyt-
tet til vareproduksjonen fordeles mellom Norge og 
utlandet etter tilsvarende prinsipper som i sel-
skapsregnskapene. Andre land har hatt tilsvarende 
utfordringer som Norge med korrekt tallfesting 
av globale forretningsmodeller. På bakgrunn av 
diskusjoner i internasjonale fagmiljøer er det utfor-
met en internasjonal håndbok om temaet global 
produksjon: UNECE (2015). Mange land, deriblant 
land i EU, har nå innarbeidet de nye prinsippene 
i sine nasjonalregnskap og utenriksregnskap. For 
eksempel innarbeidet Danmark reviderte tall for 
første gang høsten 2016, noe som også førte til en 
oppjustering av landets BNP, se Danmarks Statistik 
(2015)3 og Danmarks Statistik (2019)4. 

Revisjonen som nå gjennomføres i det norske 
nasjonalregnskapet er et resultat av et langsiktig 
arbeid for systematisk å få på plass et mer utfyl-
lende tallmateriale5. 

3 Danmarks Statistik (2015): Statistisk krydstjek giver behov for 
revision af betalingsbalancen

4 Danmarks Statistik (2019): Større Økonomisk fremgang end 
hidtil beregnet, NYT fra Danmarks statistikk 7. November 2019 
Nr. 407.

5 Se blant annet Evensen, Trude Nygård (2015): Goods sent 
abroad for processing and merchanting in the Norwegian 
national accounts, Documents 2015/2, Statistics Norway.

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
https://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/Guide_to_Measuring_Global_Production__2015_.pdf
https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=formid&fo=revisionbb--pdf&ext=%7b2%7d
https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=formid&fo=revisionbb--pdf&ext=%7b2%7d
http://\\aw-file01.ssb.no\ssb\Organisasjon\A200\S210\15.LCU\Publisering\Publisering mellomrevisjonen 18 nov 2022\Større økonomisk fremgang end hidtil beregnet
http://\\aw-file01.ssb.no\ssb\Organisasjon\A200\S210\15.LCU\Publisering\Publisering mellomrevisjonen 18 nov 2022\Større økonomisk fremgang end hidtil beregnet
https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/goods-sent-abroad-for-processing-and-merchanting-in-the-norwegian-national-accounts
https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/goods-sent-abroad-for-processing-and-merchanting-in-the-norwegian-national-accounts
https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/goods-sent-abroad-for-processing-and-merchanting-in-the-norwegian-national-accounts
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Prosessering
Vi har et «standardeksempel» på prosessering 
når en oppdragsgiver i et land A inngår en avtale 
om å få produsert varer på en fabrikk i land B 
(oppdragstaker)8. Selskapet i land A sender (inn-
sats)varer ut av landet for bearbeiding i land B, 
mens de bearbeidede varene returneres til land A. 
Alternativt kjøpes innsatsvarene fra andre produ-
senter i utlandet, mens ferdigvarer selges direkte 
til kunder i utlandet.  Så lenge selskapet i land A 
har eierskap til den viktigste innsatsvaren som 
bearbeides, både før bearbeiding starter, gjennom 
bearbeidingsprosessen og etter bearbeiding, frem 
til salg til kunde, kalles organisasjonsmodellen for 
prosessering. Siden det er selskapet i land A som 
står for salget, regnskapsfører selskapet i sin helhet 
salgsinntekter for ferdigvaren, samt utgifter til kjøp 
av innsatsvarer og -tjenester knyttet til produksjon 
og salg av varene. 

Enheten i land B som står for den fysiske produk-
sjonen mottar inntekt i form av en godtgjørelse for 
vareproduksjon fra oppdragsgiver, altså en form 
for industriell tjenesteproduksjon. Siden varene 
som bearbeides er sendt fra oppdragsgiver, har 
ikke fabrikken i land B utgifter til kjøp av varene 
som bearbeides, men kan ha utgifter til andre inn-
satsfaktorer som energi til produksjonsprosessen, 
rengjøringsmidler, eventuelt mindre sentrale deler 
til varen som produseres, etc. I tillegg kommer 
lønnskostnader og kapitalslit knyttet til maskiner, 
bygninger eller annen realkapital. 

I Norge har vi både selskaper med 

a. prosessering i utlandet – som innebærer at 
norsk selskap har satt ut hele eller deler av 
produksjonen til fabrikker i utlandet. 

b. prosessering i Norge – som innebærer at nor-
ske fabrikker produserer varer for utenlandsk 
oppdragsgiver. I regnskapet til norsk selskap 
føres salgsinntekter i form av en prosesserings-
tjeneste. 

Både produsenter som i hovedsak driver med 
prosessering av varer for andre og produsenter 
som har satt ut produksjonen av industrivarer til 
andre skal klassifiseres som industrinæring, med 

8 Et norsk selskap kan som oppdragsgiver i stedet eller også 
sette ut produksjon til et annet selskap i Norge. Omtalen i 
dette kapitlet er imidlertid avgrenset til produksjonsprosesser 
som foregår på tvers av landegrensene.

5.2. Prinsipper knyttet til tallfesting av 
norsk produksjonsaktivitet

Norsk økonomisk aktivitet

Norsk produksjon avgrenses av hvilke produk-
sjonsenheter som betraktes som hjemmehørende 
i norsk økonomi. På dette området er det ingen 
endring i de internasjonale retningslinjene: Som 
hovedregel skal alle statistiske enheter6 som driver 
aktivitet på norsk økonomisk territorium i ett år el-
ler mer betraktes som norske.

Dersom et norsk selskap7 ønsker å flytte eller ut-
vide sin aktivitet til et annet land, kan dette gjøres 
ved å opprette et datterselskap (juridisk enhet) i 
dette landet. Hele eller deler av den opprinnelige 
produksjonen i Norge, eventuelt ny aktivitet, legges 
til datterselskapet. Datterselskapet regnskapsfører 
alle utgifter og inntekter knyttet til produksjonspro-
sessen og har regnskapsplikt og skatteplikt til det 
landet der datterselskapet er lokalisert. Da har vi 
at datterselskapet i utlandet ikke blir regnet som 
hjemmehørende i norsk økonomi, og i NR blir ikke 
produksjonsaktiviteten i datterselskapet regnet 
med som norsk produksjonsaktivitet. Direkte eier-
skap i utlandet påvirker derfor ikke BNP, men vil gi 
opphav til transaksjoner til og fra utlandet i form av 
utbytte mv., som berører utenriksbalansen, Norges 
bruttonasjonalinntekt (BNI) og disponibel inntekt 
for Norge.

Et norsk selskap kan også sette bort hele eller deler 
av produksjonen til en fabrikk i utlandet, men med 
avtaler som sikrer fortsatt økonomisk eierskap 
til produksjonsaktiviteten, gjennom eierskap til 
varene som bearbeides gjennom hele produksjons-
prosessen. I henhold til oppdaterte internasjonale 
retningslinjer blir imidlertid produksjonsaktivitet 
knyttet til denne aktiviteten regnet med som norsk 
produksjonsaktivitet. Internasjonale retningslinjer 
for nasjonalregnskap beskriver to hovedmodeller 
for produksjon av varer som kan foregå på tvers av 
landegrensene; prosessering og mellomhandel.

6 Foretak, virksomheter
7 Prinsipper for nasjonalregnskap beskriver de statistiske enhe-

tene foretak og virksomhet. Foretak vil i flest tilfeller være det 
samme som juridisk enhet, men i noen tilfeller må to eller flere 
juridiske enheter innen samme konsern knyttes sammen for å 
denne en meningsfull økonomisk enhet. Et foretak kan deles 
inn i flere virksomheter i samme land, basert på ulik regional 
fordeling eller faktisk aktivitet. I denne artikkelen nyttes videre 
betegnelsen selskap, som er en mer upresis beskrivelse av 
juridisk enhet, foretak eller virksomhet, men i denne sammen-
hengen dekkende nok.
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en mer detaljert inndeling bestemt av hvilken type 
varer som produseres. I praksis kan et selskap 
organisere ulike deler av produksjonen forskjel-
lig, eksempelvis ved å kombinere egenproduksjon 
med å sette ut deler av produksjonen i form av 
prosessering og/eller i form av avtaler som faller 
inn under fabrikkløs produksjon/mellomhandel (se 
neste avsnitt). 

Mellomhandel 
Mellomhandel er inntekter fra kjøp og salg av varer, 
uten at det er noen form for bearbeiding av varene 
det gjelder (altså ordinær handel), men der både 
kjøp og salg foregår utenfor landets grense. 

Fabrikkløs vareproduksjon føres likt med mellom-
handel i dagens manualer, men kan i praksis arte 

seg som en variant av prosessering. Begrepet fa-
brikkløs vareproduksjon er her knyttet til tilfeller der 
et selskap i Norge har eierskap til design, rettighe-
ter og styrer produksjonsprosessen, men overtar 
eierskapet til varene fra fabrikken som produserer 
varene først etter at varene er produsert. 

Aktører som i hovedsak driver med mellomhandel 
klassifiseres i næringen agentur og engroshandel, 
unntatt med motorvogner.  Det samme gjelder sel-
skaper som i hovedsak driver fabrikkløs varepro-
duksjon. I tillegg kan selskaper i andre næringer ha 
biinntekter fra mellomhandelsavanse. 

I henhold til tidligere internasjonale prinsipper 
skulle eksport av mellomhandel føres som en avan-
setjeneste. I følge retningslinjene som gjelder i dag 

Boks 5.1. Tallgrunnlag for revisjonene knyttet til prosessering og mellomhandel

Tall for eksport og import i nasjonalregnskapet (NR) og 
utenriksregnskapet (UR) er i hovedsak basert på statistikk 
for henholdsvis utenrikshandel med varer (UHV) og uten-
rikshandel med tjenester (UHT): 

UHV er i hovedsak basert på deklareringer til Tollvesenet 
for fysiske varestrømmer som krysser norsk tollgrense.  
Varebevegelser det ikke er knyttet eierskifte til skal ifølge 
dagens retningslinjer ikke inngå som eksport og import i 
NR og UR. Ved bruk av tall fra UHV som kilde for eksport 
og import i NR og UR må derfor tall fra statistikken kor-
rigeres før bruk i NR og UR. 

UHT er en utvalgsundersøkelse blant norske ikke-finan-
sielle foretak. Prosessering og mellomhandelsavanse har 
vært blant tjenestene rapportørene har blitt bedt om å 
oppgi, men rapporteringen har historisk sett vært antatt 
å være mangelfull når det gjelder disse tjenestene. Fra og 
med 1. kvartal 2019 ble rapporteringen utvidet til også å 
dekke kjøp og salg av varer i utlandet (eksport og import 
som ikke krysser norsk grense), og veiledningen ble også 
endret. Navn på undersøkelsen ble samtidig endret til 
Utenrikshandel med tjenester samt kjøp og salg av varer 
utenfor Norge. I tillegg til import av ulike tjenester blir 
rapportørene nå bedt om å oppgi eksport og import 
av varer som er knyttet til bearbeiding i utlandet, samt 
mellomhandel (brutto salg og innkjøpskostnader). Dette 
datagrunnlaget er nå tatt i bruk. 

Den viktigste kilden for beregning av endelige årstall for 
aktivitet i ulike næringer i NR er strukturstatistikk (se næ-
ringenes økonomiske utvikling (NØKU)). Statistikken byg-
ger på rapportering til Skatteetaten (næringsoppgaver), 
samt på noen ekstra opplysninger hentet inn gjennom 
undersøkelsen Omsetning, kostnader og investering (OKI) 
blant et utvalg enheter i populasjonen. Regnskapsopplys-
ninger som ligger til grunn i NØKU stemmer overens med 

dagens føringsprinsipper for prosessering og mellomhan-
del. Tall for noen selskaper med prosessering i Norge for 
utenlandske selskap har imidlertid vært justert i statistik-
ken, i tråd med tidligere internasjonale retningslinjer. 
Som del av revisjonsprosessen er disse justeringene nå 
reversert. 

Mye av arbeidet med tallgrunnlaget i Statistisk sentralbyrå 
har vært knyttet til å identifisere norske selskaper med 
organisasjonsmodeller som innebærer produksjon på 
tvers av landegrensene. I Virksomhets- og foretaksregis-
teret til Statistisk sentralbyrå er det innført merking av 
selskaper med produksjon på tvers av landegrensene. 
Slike selskaper kan dermed inkluderes i utvalget til UHT 
og informasjonen kan brukes også til annen kvalitetssik-
ring av statistikk. Mye av kartleggingen er foretatt i regi av 
Gruppen for kvalitetssikring av data for store komplekse 
enheter, (Large Case Unit (LCU)). Arbeidet i LCU går blant 
annet ut på å sammenholde rapporterte opplysninger for 
enkeltselskaper til ulike registre/statistikker, for å sikre 
konsistens på tvers av statistikkene og i NR. Produksjon 
på tvers av landegrensene har vært en viktig årsak til in-
konsistens i rapporterte data for enkeltselskaper. Der det 
er oppdaget vesentlig avvik har gruppen søkt å avdekke 
årsak(er) til avvikene og etablere korrekte og konsistente 
tall i statistikkgrunnlaget, ofte gjennom møter og/eller an-
nen dialog med selskapene det gjelder.

En del av kartleggingsarbeidet knyttet til identifisering av 
enheter med produksjon på tvers av landegrensene, og 
forberedelser til revisjonen av NR knyttet til prosessering 
og mellomhandel, er finansiert av Eurostat gjennom et 
grantsprosjekt. Dette er nærmere omtalt i en rapport 
levert Eurostat (tne, thm, ywb, 23. December 2020: Impro-
ving Existing Data Sources for Goods for Processing and 
Merchanting). 

https://www.ssb.no/utenriksokonomi/utenrikshandel/statistikk/utenrikshandel-med-varer
https://www.ssb.no/innrapportering/utenrikshandel-med-tjenester-samt-kjop-og-salg-av-varer-utenfor-Norge
https://www.ssb.no/innrapportering/utenrikshandel-med-tjenester-samt-kjop-og-salg-av-varer-utenfor-Norge
https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/virksomheter-og-foretak/statistikk/naeringenes-okonomiske-utvikling
https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/virksomheter-og-foretak/statistikk/naeringenes-okonomiske-utvikling
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skal eksport og import knyttet til mellomhandel 
føres brutto som 

• Salg av spesifisert vare (eksport)

• Innkjøpskostnad av spesifisert vare (negativ 
eksport)

5.3. Revisjoner fra innarbeiding av 
mellomhandel og prosessering i 
nasjonalregnskapet

Revisjoner knyttet til norske selskaper med 
prosessering i utlandet

Globaliseringen av produksjonsprosesser blant 
norske selskaper skjøt fart på 1990- og 2000-tal-
let. Men det finnes også selskaper som har hatt 
vareproduksjonen i utlandet allerede fra selskapet 
startet opp sin aktivitet. Siden statistikkgrunnlaget 
til NR hele tiden har vært basert på regnskapsopp-
lysninger som er i tråd med dagens retningslinjer, 
gir overgangen til nytt regelverk i praksis ingen 
revisjon i beregnet aktivitet for disse selskapene. 

Imidlertid er seriene for eksport og import knyttet 
til norske selskapers produksjon i utlandet revidert: 

• Norske selskapers salgsinntekter fra varer produ-
sert i utlandet som selges i utlandet (varer som 
ikke krysser norsk grense) er lagt til eksport av 
varer. For året 2019 var oppjusteringen på 23,3 
milliarder kroner. 

• Norske selskapers utgifter til kjøp av innsatsvarer 
til produksjonen i utlandet (varer som ikke krys-
ser norsk grense) er lagt til import av varer. For 
året 2019 var oppjusteringen på 10,5 milliarder 
kroner. 

• Verdier knyttet til varebevegelser til og fra Norge, 
som det ikke er knyttet eierskifte til, skal fjer-
nes.  I praksis er det kun funnet grunnlag for å 
justere noe av eksporten som er relatert til varer 
som sendes ut av Norge for videre bearbeiding i 
utlandet.

• Utgifter til prosesseringstjenester, det vil si 
betaling til fabrikker i utlandet som bearbeider 
varene, er lagt til import.9 For året 2019 er utgif-
ter til prosesseringstjenester revidert opp med 
1,4 milliarder kroner. 

9 Tidligere tall i NR og UR inkluderte noe import av prosesse-
ringstjenester, så beløpet er kun justert basert på ny informa-
sjon.

Revisjoner knyttet til prosessering i Norge 
Det finnes også fabrikker i Norge som produserer 
varer på oppdrag for utenlandske selskaper. Disse 
har noen fellestrekk: Produksjonen er energiin-
tensiv, og fabrikkene ligger ved kysten med tilgang 
til havn, slik at varene enkelt kan skipes til og fra 
fabrikkanleggene. Revisjonen er knyttet til produk-
sjon av metaller. Det finnes også prosessering for 
utenlandske selskaper i andre industrinæringer, 
men tall for disse selskapene har ikke tidligere 
blitt justert. For årgangen 2019 er produksjon og 
produktinnsats justert ned med samme beløp, 
drøyt 19 milliarder kroner, slik at bruttoproduktet 
er upåvirket10. I tilbakegående serier påvirker end-
ringene verditall i løpende priser og prisendring, 
mens årlige volumendringer er uendret. 

For året 2019 er samlet vareeksport knyttet til pro-
sessering i Norge justert ned med 30,5 milliarder 
kroner. Samlet vareimport knyttet til prosessering i 
Norge er justert ned med 21,1 milliarder. Dette gir 
isolert sett en nedjustering av netto eksport på 9,4 
milliarder kroner. Verdien av tjenesteeksporten var 
allerede inkludert i statistikkgrunnlaget og langt på 
vei tatt med i NR, men er oppjustert med 3,1 mil-
liarder kroner. 

Revisjoner knyttet til mellomhandel
Rapporteringer for mellomhandelsavansen har 
inngått i statistikkgrunnlaget til NR og UR også tid-
ligere, men etter omleggingen av UHT (se boks 5.1) 
fra og med 2019 har flere selskaper på eget initiativ 
startet med rapportering av inntekter og utgifter 
knyttet til kjøp og salg av varer i utlandet uten bear-
beiding (mellomhandel). Bak de største rapporte-
ringene finnes produsenter innen utvinning av olje 
og gass (som driver oljetrading) og industri. Tall fra 
de største rapportørene er kvalitetssikret gjennom 
møter med rapporterende selskaper. 

Samlet sett er netto vareeksport knyttet til mel-
lomhandel oppjustert med 35,5 milliarder kroner. 
Siden avanseproduksjonen knyttet til mellom-
handel i prinsippet allerede inngår i beregningene 
i nasjonalregnskapet, fører ikke revisjonen til en 
prinsipiell endring av bruttoproduktet i næringene. 
En gjennomgang av datagrunnlaget for bereg-
ning av produksjon og bruttoprodukt i næringen 
utvinning av råolje og naturgass, viste imidlertid at 

10 En mindre justering av produktinnsats og bruttoprodukt for 
næringen produksjon av metaller skyldes revisjonen av FISIM, 
og ikke revisjonen knyttet til prosessering.
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lert sett gitt en oppjustering av netto eksport på 32 
milliarder kroner i 2019. Siden de ulike revisjons-
elementene trekker i ulik retning, er effekten større 
på enkeltserier enn på totalstørrelsene. Seriene for 
eksport og import av metaller er nedjustert, mens 
(netto) eksport av en del andre varegrupper er jus-
tert opp. Figur 5.1 viser imidlertid at makrotallene 
for eksport og import relativt sett ikke er vesentlig 
berørt. 

Figur 5.2 viser at forløpet over tid, målt i faste 
priser, ikke er vesentlig endret i forhold til tidligere 
publiserte tall. Revisjonene i verdi gir i stedet utslag 
i form av revisjon i årlige prisendringer i berørte 
serier.

denne aktiviteten ikke var fanget opp. Verdien av 
denne aktiviteten er derfor nå lagt til. Det fører til 
økt produksjon og bruttoprodukt i denne nærin-
gen, og også til en oppjustering av BNP. 

Bruk av nytt datagrunnlaget fra UHT ga også opp-
hav til revisjoner av eksport og import knyttet til 
tjenester som reparasjoner og installasjoner. Dette 
er tilgang og/eller anvendelse i langt flere næringer 
enn de som er knyttet til revisjonene relatert til 
prosessering og mellomhandel.

Revisjoner i makrotall 
Revisjonen knyttet til innarbeiding av oppdaterte 
internasjonale prinsipper og nytt datagrunnlag 
knyttet til prosessering og mellomhandel har iso-
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Figur 5.1. Revisjoner i eksport og import, millioner kroner, løpende priser, 2019
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Figur 5.2a. Utvikling i eksport, 1970-2020. Faste priser, 
1970=100
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Tabell 5.1. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2020 priser. Millioner kroner

Ujustert Sesongjustert

2020 2021  20:4  21:1  21:2  21:3  21:4  22:1  22:2  22:3
Konsum i husholdninger og ideelle 
organisasjoner 1 503 954 1 571 900 386 337 367 340 378 897 405 114 423 827 406 031 421 020 422 950
  Konsum i husholdninger 1 418 834 1 486 262 364 487 348 966 359 212 381 731 399 731 383 252 397 212 398 571
    Varekonsum 731 521 773 663 195 860 187 077 195 210 197 607 198 318 185 325 184 998 181 060
    Tjenestekonsum 671 351 698 371 169 966 163 096 164 916 179 639 188 797 187 878 195 787 198 499
    Husholdningenes kjøp i utlandet 33 088 30 449 2 952 1 863 1 566 9 086 20 886 18 829 26 250 29 588
    Utlendingers kjøp i Norge -17 126 -16 221 -4 291 -3 069 -2 480 -4 602 -8 270 -8 780 -9 824 -10 577
  Konsum i ideelle organisasjoner 85 120 85 638 21 850 18 375 19 685 23 383 24 096 22 779 23 808 24 379
Konsum i offentlig forvaltning 904 650 949 404 232 359 232 048 235 674 240 909 241 158 236 498 236 719 236 532
  Konsum i statsforvaltningen 449 755 473 508 116 139 114 673 116 724 120 037 122 418 117 206 118 704 119 681
    Konsum i statsforvaltningen, sivilt 396 335 418 662 102 592 101 101 103 102 106 313 108 485 103 102 104 546 105 533
    Konsum i statsforvaltningen, forsvar 53 420 54 847 13 547 13 572 13 622 13 724 13 933 14 103 14 157 14 148
  Konsum i kommuneforvaltningen 454 895 475 895 116 221 117 375 118 950 120 871 118 740 119 293 118 016 116 851

Bruttoinvestering i fast realkapital 949 737 938 658 237 473 233 402 234 078 234 958 236 169 244 280 244 854 245 884
  Utvinning og rørtransport 180 158 176 328 44 708 42 294 44 723 44 956 44 466 40 160 41 819 41 994
  Utenriks sjøfart 16 515 1 126 3 872 1 535 -160 -168 -83 70 153 1
  Fastlands-Norge 753 064 761 204 188 892 189 572 189 515 190 170 191 786 204 050 202 881 203 890
    Næringer 336 575 350 959 85 274 86 284 87 749 86 928 89 990 100 614 102 154 102 673
      Tjenester tilknyttet utvinning 6 326 6 002 1 294 1 007 1 397 1 441 2 174 1 491 1 171 1 353
      Andre tjenester 205 695 221 756 55 227 52 382 53 956 57 176 58 321 67 947 71 163 72 899
      Industri og bergverk 44 003 46 798 9 644 12 218 11 592 10 797 12 117 12 811 13 266 13 411
      Annen vareproduksjon 80 551 76 403 19 109 20 677 20 804 17 514 17 379 18 364 16 554 15 010
    Boliger (husholdninger) 199 082 205 137 51 104 51 051 52 399 49 705 52 011 52 243 50 104 48 429
    Offentlig forvaltning 217 407 205 108 52 513 52 237 49 367 53 536 49 785 51 193 50 624 52 788
Bruttoinvestering i verdigjenstander 166 161 23 10 30 65 55 73 79 77
Lagerendring og statistiske avvik 135 375 125 742 38 010 29 322 25 932 28 321 29 111 44 119 49 246 53 085
Bruttoinvestering i alt 1 085 278 1 064 562 275 438 262 734 260 040 263 344 265 334 288 472 294 178 299 046

Innenlandsk sluttanvendelse 3 493 882 3 585 866 894 102 862 121 874 610 909 366 930 319 931 001 951 917 958 527
Etterspørsel fra Fastlands-Norge  
(ekskl. lagerendring) 3 161 668 3 282 507 807 588 788 960 804 086 836 192 856 770 846 579 860 620 863 371
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 1 122 057 1 154 512 284 872 284 285 285 041 294 445 290 942 287 691 287 343 289 319

Eksport i alt 1 114 985 1 175 965 276 094 281 287 289 668 305 239 301 629 288 497 296 667 313 564
  Tradisjonelle varer 410 625 429 579 104 672 105 241 110 173 107 424 104 533 101 373 103 514 109 944
  Råolje og naturgass 369 020 379 606 89 370 90 887 95 088 101 128 94 373 91 073 92 037 96 881
  Skip, plattformer og fly 9 605 20 368 1 292 1 783 3 461 8 716 6 409 1 612 577 659
  Tjenester 325 734 346 400 80 760 83 373 80 942 87 969 96 311 94 435 100 536 106 077

Samlet sluttanvendelse 4 608 867 4 761 831 1 170 188 1 143 408 1 164 278 1 214 606 1 231 947 1 219 498 1 248 584 1 272 091

Import i alt 1 147 292 1 166 966 289 120 270 777 280 212 300 076 314 021 308 195 325 710 335 026
  Tradisjonelle varer 737 032 779 268 194 400 185 095 194 536 199 389 196 346 192 908 199 587 203 940

  Råolje og naturgass 17 191 15 218 4 164 3 474 6 019 2 542 3 094 2 755 2 687 2 753
  Skip, plattformer og fly 44 118 36 807 8 303 6 825 7 231 11 257 11 494 8 119 6 413 6 096
  Tjenester 348 951 335 673 82 253 75 383 72 425 86 888 103 086 104 414 117 023 122 237

Bruttonasjonalprodukt (markedsverdi) 3 461 575 3 594 865 877 206 872 631 884 066 914 530 917 927 911 302 922 874 937 065
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 
(markedsverdi) 3 067 339 3 193 195 782 150 774 424 785 602 807 929 818 299 814 415 824 575 831 335

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 394 236 401 670 95 056 98 207 98 464 106 601 99 628 96 887 98 299 105 730
Fastlands-Norge (basisverdi) 2 663 415 2 773 689 678 071 672 742 682 456 701 339 710 803 708 747 718 268 725 693

  Fastlands-Norge utenom offentlig  
  forvaltning 1 969 992 2 045 466 500 482 495 311 502 385 516 714 524 732 525 614 532 992 539 076
    Industri og bergverk 234 527 243 407 60 135 61 265 61 422 61 456 61 270 61 951 61 605 62 470
    Annen vareproduksjon 332 493 342 760 84 165 84 546 85 600 85 659 85 954 88 007 87 580 88 053
    Tjenester inkl. boligtjenester 1 402 972 1 459 299 356 182 349 500 355 363 369 600 377 507 375 657 383 807 388 553
  Offentlig forvaltning 693 423 728 222 177 588 177 431 180 071 184 625 186 071 183 133 185 276 186 617
Produktavgifter og -subsidier 403 924 419 506 104 080 101 682 103 146 106 589 107 496 105 668 106 307 105 643

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 5.2. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2020-priser. Prosentvis endring fra foregående kvartal

Ujustert Sesongjustert

2020 2021  20:4  21:1  21:2  21:3  21:4  22:1  22:2  22:3
Konsum i husholdninger og ideelle  
organisasjoner -6,2 4,5 0,9 -4,9 3,1 6,9 4,6 -4,2 3,7 0,5
  Konsum i husholdninger -6,4 4,8 1,0 -4,3 2,9 6,3 4,7 -4,1 3,6 0,3
    Varekonsum 7,2 5,8 2,4 -4,5 4,3 1,2 0,4 -6,6 -0,2 -2,1
    Tjenestekonsum -11,6 4,0 1,1 -4,0 1,1 8,9 5,1 -0,5 4,2 1,4
    Husholdningenes kjøp i utlandet -74,9 -8,0 -34,4 -36,9 -15,9 480,2 129,9 -9,8 39,4 12,7
    Utlendingers kjøp i Norge -67,5 -5,3 41,8 -28,5 -19,2 85,6 79,7 6,2 11,9 7,7
  Konsum i ideelle organisasjoner -3,7 0,6 -0,6 -15,9 7,1 18,8 3,0 -5,5 4,5 2,4
Konsum i offentlig forvaltning -0,5 4,9 2,1 -0,1 1,6 2,2 0,1 -1,9 0,1 -0,1
  Konsum i statsforvaltningen 0,3 5,3 2,5 -1,3 1,8 2,8 2,0 -4,3 1,3 0,8
    Konsum i statsforvaltningen, sivilt 0,0 5,6 2,7 -1,5 2,0 3,1 2,0 -5,0 1,4 0,9
    Konsum i statsforvaltningen, forsvar 2,8 2,7 0,8 0,2 0,4 0,7 1,5 1,2 0,4 -0,1
  Konsum i kommuneforvaltningen -1,3 4,6 1,7 1,0 1,3 1,6 -1,8 0,5 -1,1 -1,0

Bruttoinvestering i fast realkapital -4,1 -1,2 1,0 -1,7 0,3 0,4 0,5 3,4 0,2 0,4
  Utvinning og rørtransport -3,3 -2,1 2,0 -5,4 5,7 0,5 -1,1 -9,7 4,1 0,4
  Utenriks sjøfart -17,7 -93,2 -23,5 -60,3 .. .. .. .. 118,2 -99,6
  Fastlands-Norge -3,1 1,1 1,4 0,4 0,0 0,3 0,8 6,4 -0,6 0,5
    Næringer -5,3 4,3 5,9 1,2 1,7 -0,9 3,5 11,8 1,5 0,5
      Tjenester tilknyttet utvinning 45,3 -5,1 -0,1 -22,2 38,8 3,1 50,9 -31,4 -21,4 15,5
      Andre tjenester -2,8 7,8 13,7 -5,2 3,0 6,0 2,0 16,5 4,7 2,4
      Industri og bergverk -17,3 6,4 -11,1 26,7 -5,1 -6,9 12,2 5,7 3,5 1,1
      Annen vareproduksjon -6,6 -5,1 -3,5 8,2 0,6 -15,8 -0,8 5,7 -9,9 -9,3
    Boliger (husholdninger) -1,6 3,0 4,2 -0,1 2,6 -5,1 4,6 0,4 -4,1 -3,3
    Offentlig forvaltning -1,1 -5,7 -7,2 -0,5 -5,5 8,4 -7,0 2,8 -1,1 4,3
Bruttoinvestering i verdigjenstander -60,7 -3,0 -55,2 -56,2 196,1 119,2 -15,2 31,8 7,9 -1,9
Lagerendring og statistiske avvik 5,2 -7,1 3,2 -22,9 -11,6 9,2 2,8 51,6 11,6 7,8
Bruttoinvestering i alt -3,2 -1,9 1,2 -4,6 -1,0 1,3 0,8 8,7 2,0 1,7

Innenlandsk sluttanvendelse -3,9 2,6 1,3 -3,6 1,4 4,0 2,3 0,1 2,2 0,7
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. 
lagerendring) -3,9 3,8 1,4 -2,3 1,9 4,0 2,5 -1,2 1,7 0,3
Etterspørsel fra offentlig forvaltning -0,6 2,9 0,2 -0,2 0,3 3,3 -1,2 -1,1 -0,1 0,7

Eksport i alt -2,3 5,5 0,6 1,9 3,0 5,4 -1,2 -4,4 2,8 5,7
  Tradisjonelle varer -0,8 4,6 2,8 0,5 4,7 -2,5 -2,7 -3,0 2,1 6,2
  Råolje og naturgass 10,5 2,9 -4,5 1,7 4,6 6,4 -6,7 -3,5 1,1 5,3
  Skip, plattformer og fly -32,5 112,1 -48,6 38,0 94,1 151,8 -26,5 -74,9 -64,2 14,2
  Tjenester -19,1 6,3 5,5 3,2 -2,9 8,7 9,5 -1,9 6,5 5,5

Samlet sluttanvendelse -3,5 3,3 1,1 -2,3 1,8 4,3 1,4 -1,0 2,4 1,9

Import i alt -9,9 1,7 1,1 -6,3 3,5 7,1 4,6 -1,9 5,7 2,9
  Tradisjonelle varer -2,7 5,7 2,8 -4,8 5,1 2,5 -1,5 -1,8 3,5 2,2
  Råolje og naturgass -7,3 -11,5 8,5 -16,6 73,3 -57,8 21,7 -11,0 -2,5 2,5
  Skip, plattformer og fly 13,0 -16,6 -31,6 -17,8 6,0 55,7 2,1 -29,4 -21,0 -4,9
  Tjenester -23,5 -3,8 1,7 -8,4 -3,9 20,0 18,6 1,3 12,1 4,5

Bruttonasjonalprodukt (markedsverdi) -1,3 3,9 1,2 -0,5 1,3 3,4 0,4 -0,7 1,3 1,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 
(markedsverdi) -2,8 4,1 2,0 -1,0 1,4 2,8 1,3 -0,5 1,2 0,8

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 7,3 1,9 -5,5 3,3 0,3 8,3 -6,5 -2,8 1,5 7,6
Fastlands-Norge (basisverdi) -2,9 4,1 2,1 -0,8 1,4 2,8 1,3 -0,3 1,3 1,0
  Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning -3,1 3,8 2,2 -1,0 1,4 2,9 1,6 0,2 1,4 1,1
    Industri og bergverk -5,7 3,8 3,6 1,9 0,3 0,1 -0,3 1,1 -0,6 1,4
    Annen vareproduksjon 0,4 3,1 3,3 0,5 1,2 0,1 0,3 2,4 -0,5 0,5
    Tjenester inkl. boligtjenester -3,6 4,0 1,8 -1,9 1,7 4,0 2,1 -0,5 2,2 1,2
  Offentlig forvaltning -2,5 5,0 1,7 -0,1 1,5 2,5 0,8 -1,6 1,2 0,7
Produktavgifter og -subsidier -1,6 3,9 1,7 -2,3 1,4 3,3 0,9 -1,7 0,6 -0,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 5.3. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindekser. 2020=100

Ujustert Sesongjustert
2020 2021  20:4  21:1  21:2  21:3  21:4  22:1  22:2  22:3

Konsum i husholdninger og ideelle 
organisasjoner 100,0 102,9 100,2 102,1 102,1 103,2 104,0 104,2 106,4 109,2
Konsum i offentlig forvaltning 100,0 102,4 98,9 102,1 102,1 101,0 103,9 107,4 108,4 109,5
Bruttoinvestering i fast kapital 100,0 103,8 101,5 101,8 102,6 104,1 106,5 107,4 110,1 111,2

  Fastlands-Norge 100,0 104,6 101,4 102,2 103,2 105,0 107,8 108,2 110,9 112,2
Innenlandsk sluttanvendelse 100,0 102,3 96,8 99,1 101,7 110,5 97,0 102,6 109,9 116,7
Etterspørsel fra Fastlands-Norge 100,0 103,1 100,1 102,1 102,4 103,0 104,8 106,0 108,0 110,0
Eksport i alt 100,0 149,1 111,3 128,2 133,9 124,7 206,3 252,0 245,8 273,0

  Tradisjonelle varer 100,0 113,2 98,2 106,2 108,0 112,0 126,9 143,1 146,3 147,6
Samlet sluttanvendelse 100,0 113,9 100,2 106,2 109,7 114,0 123,7 137,9 142,2 155,2
Import i alt 100,0 104,0 99,4 101,5 102,8 104,2 107,0 113,1 117,5 121,9

  Tradisjonelle varer 100,0 105,3 98,9 102,5 103,0 106,1 109,0 117,1 123,3 128,3
Bruttonasjonalprodukt (markedsverdi) 100,0 117,1 100,9 107,7 111,9 117,3 129,5 146,3 150,9 167,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 
(markedsverdi) 100,0 102,9 99,8 101,9 102,2 102,6 105,0 107,0 108,1 109,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 5.4. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindeks. Prosentvis endring fra foregående kvartall

Ujustert Sesongjustert
2020 2021  20:4  21:1  21:2  21:3  21:4  22:1  22:2  22:3

Konsum i husholdninger og ideelle 
organisasjoner 1,6 2,9 0,3 1,9 0,0 1,0 0,8 0,1 2,2 2,6
Konsum i offentlig forvaltning 4,9 2,4 -1,1 3,2 0,0 -1,1 2,8 3,3 0,9 1,1
Bruttoinvestering i fast kapital 3,4 3,8 1,4 0,3 0,9 1,4 2,3 0,9 2,5 1,0

  Fastlands-Norge 3,1 4,6 1,2 0,8 1,0 1,7 2,7 0,4 2,6 1,2
Innenlandsk sluttanvendelse 3,5 2,3 -8,5 2,4 2,7 8,6 -12,2 5,8 7,2 6,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge 2,9 3,1 0,1 2,0 0,3 0,6 1,8 1,1 1,9 1,8
Eksport i alt -13,4 49,1 48,6 15,2 4,5 -6,9 65,5 22,1 -2,5 11,1

  Tradisjonelle varer -3,5 13,2 4,2 8,1 1,7 3,8 13,3 12,8 2,2 0,9
Samlet sluttanvendelse -1,1 13,9 1,7 6,0 3,3 3,9 8,5 11,5 3,1 9,2
Import i alt 3,3 4,0 0,9 2,2 1,2 1,4 2,6 5,7 3,8 3,7

  Tradisjonelle varer 4,3 5,3 -0,5 3,6 0,6 2,9 2,8 7,4 5,3 4,1
Bruttonasjonalprodukt (markedsverdi) -2,5 17,1 2,0 6,7 3,9 4,8 10,4 13,0 3,2 10,7
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 
(markedsverdi) 2,8 2,9 -0,2 2,1 0,3 0,3 2,4 1,9 1,0 0,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 5.5.  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Måned. Faste 2020-priser.  
Prosentvis volumendring fra foregående periode 

Feb.  
2022

Mar.  
2022

Apr.  
2022

Mai  
2022

Juni  
2022

Juli  
2022

Aug.  
2022

Sep.  
2022

Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 1,3 2,9 1,1 0,1 0,6 -0,9 1,0 0,9
   Konsum i husholdninger 0,9 3,0 1,1 0,1 0,6 -1,0 1,0 1,0
     Varekonsum -2,7 3,1 -0,7 -0,8 -0,1 -2,8 1,0 1,0
     Tjenestekonsum 4,7 2,1 1,0 0,0 0,6 0,4 0,6 0,6
     Husholdningenes kjøp i utlandet 12,4 11,5 18,0 6,2 5,7 2,6 4,0 3,6

     Utlendingers kjøp i Norge 28,9 5,5 1,2 -3,6 4,1 4,3 2,1 1,1
   Konsum i ideelle organisasjoner 8,8 1,2 0,5 0,0 1,4 0,6 1,0 0,7
Konsum i offentlig forvaltning 0,1 -0,2 0,2 0,0 0,0 -0,4 0,3 0,3
   Konsum i statsforvaltningen -0,1 0,0 0,9 0,3 0,5 -0,1 0,5 0,6
       Konsum i statsforvaltningen, sivilt -0,2 0,0 1,0 0,3 0,6 -0,1 0,5 0,6
       Konsum i statsforvaltningen, forsvar 0,6 0,2 -0,1 0,4 -0,3 -0,2 0,1 0,5
   Konsum i kommuneforvaltningen 0,4 -0,5 -0,6 -0,3 -0,4 -0,7 0,1 0,0

Bruttoinvestering i fast realkapital 1,1 4,0 -3,8 2,6 -1,9 -2,2 6,8 -3,9
   Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering) -4,2 5,6 2,2 0,8 -2,7 2,9 -0,6 -1,7
   Utenriks sjøfart (bruttoinvestering) -325,9 67,7 -58,6 322,1 -57,2 -79,2 -318,9 -157,9
   Fastlands-Norge (bruttoinvestering) 2,1 3,7 -4,9 2,9 -1,7 -3,2 8,4 -4,4
       Næringer (bruttoinvestering) 6,4 4,9 -5,8 5,0 -2,7 -5,9 13,1 -4,3
         Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering) -3,8 15,0 -30,4 5,7 1,6 7,1 5,7 2,7
         Andre tjenester (bruttoinvestering) 10,0 5,4 -5,3 7,6 -3,9 -6,7 18,7 -5,8
         Industri og bergverk (bruttoinvestering) -1,5 0,9 3,4 0,3 -0,7 1,8 -0,5 0,1
         Annen vareproduksjon (bruttoinvestering) 0,3 5,0 -11,9 -1,9 0,6 -9,7 1,4 -0,9
       Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering) -1,5 5,4 -7,3 1,2 -1,1 -1,6 -3,0 1,6
       Offentlig forvaltning (bruttoinvestering) -2,0 -0,5 -0,4 0,4 -0,1 0,7 10,6 -9,7
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander 73,6 9,7 -13,0 0,9 0,5 -0,5 -1,8 -2,6
Lagerendring og statistiske avvik -6,8 -49,5 88,0 0,1 2,9 13,8 -9,2 -3,0
Bruttoinvestering i alt -0,4 -5,4 4,8 2,2 -1,1 0,5 3,7 -3,8

Innenlandsk sluttanvendelse 0,5 -0,5 2,0 0,7 -0,1 -0,4 1,7 -0,7
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring) 1,2 2,2 -0,6 0,7 -0,1 -1,3 2,5 -0,5
Etterspørsel fra offentlig forvaltning -0,2 -0,3 0,1 0,1 0,0 -0,2 2,1 -1,6

Eksport i alt 5,8 5,6 -3,6 1,7 -0,1 1,8 3,8 2,2
   Tradisjonelle varer (eksport) 6,4 2,4 -1,0 -0,8 0,1 0,6 6,6 3,8
   Råolje og naturgass (eksport) 7,0 12,3 -11,3 6,8 -3,2 2,0 4,1 1,2
   Skip, plattformer og fly (eksport) 45,3 395,4 -85,5 18,4 -5,9 -3,7 -27,3 145,0
   Tjenester (eksport) 3,9 -0,2 4,6 -0,3 2,5 2,9 0,9 1,1

Samlet sluttanvendelse 1,7 0,9 0,6 1,0 -0,1 0,2 2,2 0,0

Import i alt 3,8 0,1 2,6 2,6 0,0 -0,6 4,6 -1,4
   Tradisjonelle varer (import) 3,1 -2,4 2,8 1,0 1,9 -1,1 2,4 0,5
   Råolje og naturgass (import) 10,5 34,5 -19,3 10,1 -25,7 -10,5 44,1 14,1
   Skip, plattformer og fly (import) 31,2 23,9 -51,7 100,2 -52,2 -18,5 187,5 -67,1
   Tjenester (import) 3,3 2,1 8,0 1,1 1,7 1,3 1,9 1,0

Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi1 1,0 1,2 -0,1 0,4 -0,1 0,4 1,3 0,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi1 0,9 1,4 -0,2 0,0 0,5 -0,1 0,7 0,4

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart2 1,6 -0,6 0,4 4,0 -5,2 5,1 6,1 1,7
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi 0,9 1,3 0,0 0,0 0,5 0,1 0,8 0,4
   Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 
(bruttoprodukt) 1,2 1,7 -0,4 0,1 0,7 0,0 0,8 0,3
     Industri og bergverk (bruttoprodukt) -1,8 -0,4 2,2 -3,2 1,0 3,9 -3,3 0,8
     Annen vareproduksjon (bruttoprodukt) 1,8 2,2 -3,2 0,8 0,5 -1,3 2,8 -1,8
     Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt) 1,6 1,9 -0,1 0,4 0,7 -0,3 1,0 0,7
   Offentlig forvaltning (bruttoprodukt) -0,1 0,3 1,1 -0,2 0,0 0,2 0,6 0,5
Produktavgifter og -subsidier 1,3 2,2 -1,3 -0,2 0,6 -1,4 0,5 0,4
1 Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi. 
2 Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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