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Abstract 

Det finanspolitiska ramverket definierades år 2007. Två av dess komponenter, överskottmålet 

och utgiftstaket, har däremot funnits längre. Dessa är till för att skapa ett budgetpolitiskt 

förhållningssätt till regeringen för att säkerställa sunda offentliga finanser. Denna motivering 

har dock förändrats över tid vilket skapar en otydlig bild om varför det finanspolitiska 

ramverket behövs.  

Hur har utvecklingen av det finanspolitiska ramverket sett ut? 

I uppsatsen studeras utvecklingen av det finanspolitiska ramverket i regeringens årliga 

vårpropositioner under perioden 1997 till 2010. Artiklar, rapporter och utvärderingar om 

överskottsmålet är även med för att skapa en bredare förståelse för diskussionen om det 

finanspolitiska ramverket. Dessa spänner en något längre tid än det här undersökta 

vårpropositionerna för att skapa en inblick i debatten om överskottsmålet. 

Nyckelord: Det finanspolitiska ramverket, överskottsmålet, utgiftstaket 
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1. Inledning 

Den svenska statsskulden har under de senaste tre decennierna skiftat kraftigt i förhållande till 

bruttonationalprodukten (BNP). I början av 1990-talet var Sveriges ekonomi i en djup kris. 

BNP föll under tre efterföljande år samtidigt som arbetslösheten steg. Krisen hade stor 

påverkan på de offentliga finanserna och år 1993 låg underskottet av den statliga budgeten på 

11.3 procent av Sveriges BNP. Till följd av underskottet i statsbudgeten steg Sveriges 

statsskuld från 41.2 procent till 73.3 procent under åren 1990 och 1996. För att motverka 

krisen sjösatte den dåvarande regeringen ett program för att stabilisera den svenska ekonomin. 

Programmet skulle gälla oberoende av vilken konjunkturcykel den svenska ekonomi befann 

sig i. Underskottet i budgeten minskade och år 2000 hade det omvandlats till ett överskott på 

3.6 procent av BNP.
1
 

Krisen ledde även till att ett finanspolitiskt ramverk infördes för  att förhindra framtida kriser 

av liknande art. Ramverket, som fortfarande gäller, består av fyra centrala punkter.
2
 

 Sveriges årsbudget ska vara toppstyrd. Med det menas att regeringen först bestämmer 

den totala statsbudgeten samt hur den ska vara fördelad. När budgeten är fastslagen 

går det inte att öka en specifik utgift utan att minska en annan i samma område. 

 Krav på att kommunsektorn ska ha budgetar i balans. Detta krav innebär att varje 

kommun och landsting ska budgetera för ett resultat i balans. De ska varken budgetera 

för under- eller överskott.  

 Krav på ett utgiftstak för staten. Enligt budgetlagen måste riksdagen föreslå ett 

utgiftstak för staten och pensionssystemet. Taket syftar till att fastställa de maximala 

utgifter regeringen får budgetera för. Utgiftstaket förnyas tre år i förväg.   

 Det ska finnas ett överskottsmål för den offentliga sektorn i Sverige. Regeringen är 

enligt lag skyldig att lämna en proposition för den offentliga sektorns sparande. 

Riksdagen har fastställt att överskottsmålet i den offentliga sektorn ska ligga på en 

procent av Sveriges BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.  

 

                                                
1 Lars Calmfors, "Sweden: Watchdog with a broad remit", i George Kopits, Restoring Public Debt 

Sustainability: The Role of Independent Fiscal Institutions (Oxford 2013), s.190-192. 
2 Finanspolitiska rådet, "Ds 2010:4 Utvärdering av överskottsmålet" (Stockholm 2010), s.62-65. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera motiven bakom överskottsmålet och utgiftstaket. För 

att underlätta i arbetet är det av vikt att särskilja på motiveringarna, deras teoretiska 

förankring samt hur de har förändrats över tid.  

1.2 Frågeställning 

Den grundläggande frågeställning jag vill behandla är hur diskussionen kring överskottsmålet 

har utvecklats över tid. Detta innebär att i större drag kartlägga den finanspolitiska debatten 

som har ägt rum om överskottsmålet. Vidare är det av intresse att undersöka om de finns 

någon forskning om påverkan av ett statligt budgetöverskott. För att besvara denna fråga 

krävs det ett antal underfrågor för att skapa en tydligare bild av de bakomliggande 

försanthållande till debatten. Dessa är som följer: 

 Hur är överskottsmålet definierat enligt den svenska regeringen i dess vårpropositioner 

1997-2010? 

 Existerar det några referenser till teoretiska studier kring ett överskottsmåls 

samhällsekonomiska påverkan? 

 Finns det några tydliga resultat av införandet av överskottsmålet? 

 Vad är de bakomliggande försanthållande som regeringen förhåller sig till vid 

motiveringen av överskottsmålet och utgiftstaket? 

 

 

1.3 Ekonomisk teori och politik 

Sveriges regering under 1930-talet använde sig av John Maynard Keynes makroekonomiska 

teori för att försöka motverka den finansiella krisen som då rådde.
3
 Teorin innehåller bland 

annat idéer om hur en regeringen kan dämpa konjunkturella svängningar med hjälp av en 

styrande finanspolitik.
4
 Regeringen under 1930-talet stödde sig alltså mot en ekonomisk-

teoretiskt förankrad verklighetsföreställning utvecklad av Keynes. Dåvarande finansminister 

Ernst Wigforss åberopade upprepande gånger Keynes teori vid riksdagsmotioner.
5
 

                                                
3
 Åke Holmberg, Åke Thulstrup, Historien efter 1914, (Stockholm 1981), s.59 

4 Artikel om keynesianism hämtad från Nationalencyklopedin 

<www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/keynesianism>, (16/5 2016) 
5 Åke Holmberg, Åke Thulstrup (1981), s.59 
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I förlängningen borde detta betyda att regeringen som införde överskottsmålet och utgiftstaket 

borde ha åberopat en ekonomisk teori för att stärka argumentationen samt framhäva 

effekterna dessa förväntas ha. Ett särskilt finanspolitiskt råd har inrättats, med uppgift att 

stödja regeringen i utformningen av finanspolitiken. Enligt rådet är det finanspolitiska 

ramverket ett medel för regeringen för att skapa en stabilare finanspolitik och stärka den 

ekonomiska situationen i Sverige.
6
  

Men hur och varför är inte helt tydligt. Särskilt oklart är motiveringarna till införandet av 

överskottsmålet och utgiftstaket. Att ett finanspolitiskt ramverk som är uppenbarligen är och 

har varit kraftigt samhällsförändrande kan lagstiftas utan att större möda lagts på att analysera 

hur det kan förväntas påverka det ekonomiska systemet förefaller ytterst märkligt. Flera 

forskare beskriver vikten av att ha ett finanspolitiskt system.
7
 Men vad de däremot inte gör är 

att relatera överskottsmål och utgiftstak till någon uttalad ekonomisk teori. Alltså: ett ramverk 

är bra men varför det är inget som man behöver motivera. Min utgångspunkt är den omvända. 

Den stora samhälleliga betydelsen av införandet av ramverket och då särskilt överskottsmålet 

och utgiftstaket innebär självklart att det är viktigt att ställa frågor om. Detta trots att det inte 

av någon anledning verkar vara väsentligt att legitimera målen med vetenskaplig forskning. 

 

1.4 Avgränsningar och källmaterial 

Denna studie kommer att behandla det finanspolitiska ramverket, hur det kom att bli 

definierat samt motiveringarna bakom det. För att avgränsa studien kommer jag att till största 

del behandla överskottsmålet, vilket är en del av det finanspolitiska ramverket. Detta görs 

genom att studera regeringens vårpropositioner från och med det att utgiftstaket blir 

introducerat, år 1997, fram till år 2010. Denna avgränsning ligger som grund för att identifiera 

utvecklingen av det finanspolitiska ramverk som idag existerar. Ytterligare avgränsningar 

ligger i att studera hur den politiskideologiska debatten har utspelats i stora drag. Alltså: vilka 

huvudsakliga argument för och emot överskottsmålet och utgiftstaket har framförts. Den 

första gruppen källor är bland annat ett diskussionsseminarium från Expertgruppen för Studier 

i Offentlig ekonomi, en rapport från den Internationella valutafonden, samt det 

Finanspolitiska rådets utvärdering av det finanspolitiska ramverket. Alla dessa källor är från 

institutioner som i någon mån kopplar till den svenska regeringen. Den andra gruppen källor 

                                                
6 Finanspolitiska rådet, "Ds 2010:4 Utvärdering av överskottsmålet" (Stockholm 2010), s.58. 
7 Se exempelvis Calmfors (2013); Boije et al. (2010) 
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som jag har valt ut är debattartiklar om, delar av eller det hela, finanspolitiska ramverket. 

Dessa ämnar belysa den aktuella debatten om överskottsmålet och utgiftstaket under 

respektive år. 

Studien syftar även till att söka identifiera om det existerade några ekonomisk-teoretiska 

förankringar som underlag för införandet av ett överskottsmål. Också detta görs genom att 

studera regeringens årliga vårpropositioner för att utröna om regeringen refererar till 

forskning när man motiverar av överskottsmålet. Valet av de årliga vårpropositionerna beror 

av ett antal faktorer. För det första innehåller de regeringens egna utförliga motiveringar av 

varför det finanspolitiska ramverket behövs, hur det hittills har fungerat samt vad det 

förväntas leda till i framtiden. För det andra är de årligen återkommande, vilket gör att man i 

dem kan förvänta sig förskjutningar. För det tredje är de mer lättarbetade än 

budgetpropositioner då de bland annat inte innehåller budgeteringen för alla utgiftsområden. 

Ytterligare är det vårpropositionen som lägger grunden för budgetpropositionens diskussion 

om bland annat överskottsmålet och utgiftstaket. Dessa kommer att underlätta att navigera den 

täta politiska debatten som har förts under de senaste två decennierna i svensk finanspolitik.  

2. Bakgrund 

Ett av de ursprungliga målen för införandet av överskottsmålet var att den offentliga sektorn 

under en högkonjunktur skulle bli av med sin finansiella nettoskuld.
8
 Överskottsmålet var, 

innan 1999 definierat som: "de samlade offentliga finanserna i stat, kommuner, landsting och 

det allmänna pensionssystemet ska gå med ett överskott på 2 procent av allt som produceras i 

landet (BNP) under en konjunkturcykel". Denna definition kom att ändras i Vårpropositionen 

2007. Den skrevs då om till att överskottsmålet skulle vara en procent av BNP.
9
 

I den Finansdepartementets rapport "Ds 2010:4 Utvärdering av överskottsmålet" jämför 

författarna staten med hushållen. De säger bland annat att: "det finns goda skäl att inte ha en 

för stor skuldsättning". Med detta menar de att liksom för hushållen bör staten inte ha en för 

stor skuldsättning. Författarna menar att en hög skuld bidrar till ökade räntekostnader på lånen 

och medför att staten tvingas bortprioritera investering i viktiga verksamheter. Ytterligare 

tillägger de att en hög skuld kan medföra en högre riskpremie, vilket ökar ränteutgifterna än 

mer. En annan faktor som spelar in är att en stor statsskuld kan medföra att allmänheten, med 

                                                
8 Finanspolitiska rådet, "Ds 2010:4 Utvärdering av överskottsmålet" (Stockholm 2010), s.62. 
9 Regeringen, "Regeringens proposition 2006/07:100. 2007 års ekonomiska  vårproposition" (Stockholm 2007), 

s.93 
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vilket menas framförallt den finansiella marknaden, börjar ifrågasätta de statliga finansernas 

långsiktiga hållbarhet. Författarna menar att detta kan visas bidra till makroekonomisk 

instabilitet men utvecklar inte hur och varför. Något som författarna uppmärksammar flertalet 

gånger, genomlöpande i texten, är problemet att dra några definita slutsatser. Bland annat 

beskriver de hur det är svårt, såväl teoretiskt som empiriskt, att avgöra vid vilken nivå de 

nämnda problemen ovan blir akuta.  

2.1 Utgiftstaket 

Utgiftstaket blev introducerat 1997 som en ny regel till budgetpropositionen. Regeln innebär 

att regeringen måste komma med ett förslag på hur stor kommande budgetar planeras vara. 

Utgiftstaket omfattar utgifterna för bland annat pensionssystemet men exkluderar 

statsskuldsräntorna på grund av att regeringen ansåg att de inte kunde påverka ränteutgifterna. 

Som tidigare nämnts bestäms taket för ett visst budgetår tre år i förväg av riksdagen. Beslutet 

kommer som svar på regeringens inlämnade budgetproposition för ett visst år. Den 

obligatoriska regeln att utgiftstaket måste specificeras i treårsintervall är ett beslut Riksdagen 

har gjort i enlighet med ett regeringsförslag. Vidare är taket definierat nominellt. Detta 

betyder att det bestäms som ett fast belopp i kronor för de maximala utgifterna över tre år. 

Regeringen måste enligt budgetlagen undvika att utgifterna överstiger taket. Det existerar 

dock en så kallad budgeteringsmarginal om regeringen stöter på oförutsedda extrautgifter.
10

  

Utgiftstakets syfte är, enligt Finanspolitiska rådet, att för regeringens skull skapa en bättre 

översikt och kontroll över statens utgifter. Det syftar till att underlätta för den offentliga 

sektorn att uppnå överskottsmålet på en procent av BNP. Ytterligare är det även ett krav som 

motverkar kortfristigt finanspolitiskt handlande då taket utgör en nominell ekonomisk gräns 

som inte får överskridas. Detta betyder i förlängningen att den sittande regeringen inte kan 

göra, exempelvis, kortsiktiga skattesänkningar utan måste inräkna dessa i treårsintervaller.
11

  

Det Finanspolitiska rådet anser sannolikt att utgiftstaket har underlättat för regeringen att 

uppnå överskottsmålet. Vidare menar rådet att utgiftstaket kan ha bidragit till att den 

offentliga sektorns utgifter som andel av BNP successivt minskat under det första decenniet 

på 2000-talet. Rådet påpekar dock några problem med taket och dess implementering:
12

  

 Utgiftstaket har i praktiken oftast specificerats över kortare perioder än tre år. 

                                                
10

 Regeringen, "Regeringens proposition 1996/97:150", 1997 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 1997), 

s.95, s.101. 
11 Finanspolitiska rådet, "Ds 2010:4 Utvärdering av överskottsmålet", (Stockholm 2010), s.63-64 
12 Finanspolitiska rådet, "Finanspolitiska rådets rapport 2008", Svensk finanspolitik  (Stockholm 2008), s.77-78. 
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 Det har varit otydligt hur utgiftstaket är framtaget. 

 Rollen av utgiftstaket har undergrävts genom olika åtgärder för att tillåta ökade 

utgifter, utan att man överstiger dess gräns. 

 Budgeteringsmarginalen, som definierades för konjunkturmässigt oväntade utgifter, 

har ofta utnyttjats till andra saker. Ett exempel på en sådan användning är införandet 

av nya reformer. 

2.2 Överskottsmålet 

Överskottsmålet började som ett underskottsmål. År 1993 satte den borgliga regeringen upp 

kvantitativa mål för budgeten. Målet var att den offentliga sektorns strukturella underskott, 

med avskrivna konjunktureffekter, skulle vara noll fem år senare. Vid regeringsskiftet 1994 

omformulerade den nya regeringen underskottsmålet till att underskottet skulle vara mindre 

än tre procent av BNP 1997 och noll 1998. Två år efter regeringsskiftet, 1996, beslutade 

riksdagen att underskottsmålet skulle vara ett överskottsmål i den offentliga sektorn. Detta 

mål blev mer väldefinierat i Vårpropositionen 1997, där den offentliga sektorns finanser 

skulle sluta i ett genomsnittligt överskott av två procent av BNP över en konjunkturcykel. 

Överskottsmålet implementerades gradvis från och med 2001 och gällde fram till 

Vårpropositionen 2007. Förändringen var en nedskrivning av överskottsmålet till en procent 

av BNP. Detta skedde på grund av att EU:s statistikorgan bestämde att pensionssystemet inte 

skulle redovisas i den offentliga sektorns finanser. År 2007 uppgick Sveriges 

premiepensionssystem till cirka en procent av BNP.
13

 

2.3 Analys av material och metod 

Att studera överskottsmålet kommer framförallt handla om att dyka ned i en långdragen och 

lågintensiv politisk debatt. Liksom alla debatter finns det ofta fler ståndpunkter än två vilket 

ökar problematiken med denna studie. I det valda huvudsakliga källmaterialet - regeringens 

ekonomiska vårpropositioner - finns mer eller mindre tydliga avspeglingar av vilka argument 

som var gångbara vid olika tidpunkter. De motiveringar som förs fram i propositionerna kan 

alltså delvis ses som ett inlägg i en debatt. 

Det kommer därför att vara av vikt att bearbeta texterna i en argumentationsanalys för att 

studera hur diskussionen om överskottsmålet har förändrats över tid. Man kan därigenom 

förhoppningsvis kartlägga huruvida argumenten är ideologiskt, politiskt eller ekonomisk-

teoretiskt förankrade. Undersökningen av olika texter syftar således till att komma åt 

                                                
13 Finanspolitiska rådet, (2008), s.112-113. 
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bakomliggande föreställningar. Med detta menas att identifiera argumenten och 

sakförhållandena som ledde till att överskottsmålet och utgiftstaket antogs, som en del av det 

finanspolitiska ramverket.  Det är med andra ord nödvändigt att mer djuplodande studera 

motiveringarna och de med dessa förbundna försanthållande av olika slag som är kopplade till 

det finanspolitiska ramverket. I synnerhet gäller detta för dess centrala delar: överskottsmålet 

och utgiftstaket. När jag letar efter dessa motiveringar i exempelvis vårpropositionerna är det 

framförallt i ett kapitel som heter något i stil med "Offentliga finanser". Kapitlet behandlar 

överskottsmålet och utgiftstaket och inleds ofta med någon form av motivering till dessa. Det 

är dock inte alltid som motiveringarna skrivs ut i klartext och det gäller då att försöka 

behandla dessa likvärdigt med de propositioner där det görs. 

En problematik med motiveringarna bakom överskottsmålet och utgiftstaket i 

vårpropositionerna kan vara vilken typ av motivering det är. Med detta menas om 

motiveringarna bakom överskottsmålet föreligger vara rent politiska, ideologiska, 

ekonomiskt-politiska eller av annan form. Däremot är motiveringarnas typ inte i sig 

avgörande för undersökningen då den dels ska klarlägga vilka de är - oavsett typ - dels 

identifiera eventuella förändringar av motiveringarna i vårpropositionerna. Jag har alltså sökt 

efter alla argument för (eller emot i den utsträckning några sådana existerar) oberoende av hur 

de är formulerade. Exempelvis finns det en hel uppsättning med argument som säger att 

överskottsmålet är bra därför och därför men man kan också hitta tillfällen när det bara slås 

fast som en absolut sanning att det är något bra i sig.    

Det är även av vikt att diskutera vilka aktörer som har publicerat artiklar och rapporter som 

ligger till underlag för undersökningen i denna uppsats. Exempelvis publicerade Lars 

Calmfors skrev "Sweden: Watchdog with a Broad Remit" år 2013. Då hade han tidigare varit 

ordförande i det Finanspolitiska rådet mellan åren 2007-2011.
14

 Likaså har John Hassler en 

koppling till det Finanspolitiska rådet då han för nuvarande sitter som ordförande i rådet.
15

 

Detta kan skapa en viss problematik i undersökningen då de flesta aktörer har en koppling till 

det Finanspolitiska rådet, Finansdepartementet och alltså i förlängningen regeringen. En del 

av denna problematik består av att deras ståndpunkter eventuellt färgar exempelvis det 

Finanspolitiska rådets debattinlägg som kommer att behandlas likvärdigt i undersökningen. 

                                                
14 Det Finanspolitiska rådets hemsida under fliken "Tidigare ledarmöter och medarbetare", internetsida 

<http://www.finanspolitiskaradet.se/ledamoterochmedarbetare/tidigareledamoterochmedarbetare.4.426fdc95149

2f491dc4db53b.html>, hämtad 2016-06-05.  
15 Det Finanspolitiska rådets hemsida under fliken "Ledarmöter", internetsida  

<http://www.finanspolitiskaradet.se/ledamoterochmedarbetare/ledamoter.4.3dc0d3a412bc4ba245f800013906.ht

ml>, hämtad 2016-06-05. 
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Jag vill dock göra gällande att det är intressant att särskilja på dessa aktörer då jag ämnar 

studera utvecklingen av motiveringarna bakom överskottsmålet och utgiftstaket. Detta oavsett 

om vissa aktörer ingår i det Finanspolitiska rådet eller ej. Det kan även skapa en möjlighet att 

tydligare se en utveckling i debatten om det finanspolitiska ramverket. Det är även så att 

denna grupp aktörer är utnämnda experter inom området och ska bistå regeringen med råd om 

hur exempelvis ett finanspolitiskt ramverk borde följas upp.  

Undersökningen är strukturerad efter en tvådelad kronologisk ordning. Den första delen av 

undersökningen behandlar regeringens vårpropositioner från och med år 1997 till och med år 

2010. Vårpropositionen från 1998 är inte inkluderad på grund av dess likhet med 1997 års 

vårproposition. Den andra delen av undersökningen behandlar, i kronologisk ordning, några 

artiklar och rapporter från bland annat ekonomer och institutioner. Materialet är tidsmässigt 

mer utspritt för att försöka belysa förändringar i diskussionen om överskotsmålet och 

utgiftstaket över tid. Dessa artiklar och rapporter spänner en något längre tid än den här 

undersökta propositionerna.  
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3. Utvecklingen av det finanspolitiska ramverket i regeringens 

vårpropositioner mellan 1997-2010 

År 1975 uppgick den offentliga sektorns nettoförmögenhet till 30 procent av Sveriges BNP. 

Detta bidrog till en god ekonomisk utveckling av de statliga finanserna. Denna gjorde det 

även möjligt att sträva efter full sysselsättning med ökande reallöner och en låg inflationstakt. 

Regeringen  skrev i vårpropositionen 1997 att Sverige hade en svag finanspolitik under den 

senare delen av 1970-talet. Det var även denna finanspolitik som var rådande när den 

statsfinansiella nedgången skedde i början av 1980-talet. En konsekvens av detta menade 

1997 års regering, var att den offentliga nettoförmögenheten omvandlades till en nettoskuld.
16

  

 

3.1 Vårpropositionen 1997 

För att den dåvarande regeringen skulle motverka nedgången av statsfinanserna i början av 

1980-talet sanerades budgeten. Detta skedde i takt med en sysselsättningsökning vilket 

medförde att den offentliga nettoskulden försvann och istället infanns ett statligt 

nettoöverskott. På 1990-talet skedde det en ekonomisk kris och den svenska statens 

nettoförmögenhetsställning blev återigen negativ. Regeringen skriver att den offentliga 

sektorns nettoskuld år 2000 beräknades till cirka 500 miljarder kronor. Samtidigt såg 

regeringen en utveckling av de demografiska förhållandena och en alarmerande ökning av de 

offentliga utgifterna. De menade att den offentliga sektorn måste förbereda sig för en sådan 

utveckling för att ha möjlighet att upprätthålla välfärdssystemet. Regeringen skrev i 1997 års 

vårproposition att, på grund av detta skäl, det var "önskvärt att under de närmaste decennierna 

amortera av den offentliga nettoskulden". För att uppnå detta mål ansåg regeringen att det 

krävde ett överskott i de statliga finanserna. Det uppsatta målet, som kom att bli känt som 

överskottsmålet, motiverades som "... att det offentliga sparandet sett på några års sikt bör ha 

ett överskott motsvarande 2 procent av BNP". Detta kom att bli den första motiveringen till 

överskottsmålet. Målet från regeringens sida var att gradvis implementera målet genom att 

anpassa det till den konjunkturella utvecklingen. De menade bland annat att vid en tillväxt 

lägre än beräknat skulle överskottsmålet vara en lägre andel som BNP än 2 procent. Vice 

versa ansåg de att vid en högre tillväxt kunde ett större överskottsmål antas.
17

 

                                                
16

 Regeringen, "Regeringens proposition 1996/97:150", 1997 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 1997), 

s.82. 
17 Regeringen, "Regeringens proposition 1996/97:150", 1997 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 1997), 

s.82. 
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Regeringen hade föreslagit tidigare budgetpolitiska mål som kom att lägga grunden för 

motiveringarna bakom utgiftstaket och överskottsmålet i 1997 års vårproposition. Dessa 

sammanfattades med fyra punkter: 

 Statsskulden som andel av BNP skulle ha stabiliserats senast år 1996. 

 Den offentliga sektorn får inte gå med ett underskott som överstiger 3 procent år 1997. 

 De offentliga finanserna skall vara i balans år 1998. 

 De offentliga finanserna skall efter år 1998 uppvisa ett permanent överskott. 

3.2 1999 års vårproposition 

I 1997 års vårproposition föreslog regeringen ett långvarit finanspolitiskt mål om överskott i 

de offentliga finanserna på 2 procent som andel av BNP. I 1999 års vårproposition menade 

regeringen att detta mål skulle implementeras långsamt över tid. För att uppnå målet 

implementerades åliga överskottsmål gradvis. År 1999 sattes målet till 0,5 procent av BNP 

och 2 procent av BNP för år 2000 och år 2001. Regeringen beskrev även att genom 

inflationsmål och en flytande växelkurs var finanspolitikens främsta syfte att skapa goda 

förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. De menade att detta skulle uppnås genom att 

bibehålla överskott i de statliga finanserna och ett utgiftstak. Överskottsmålet motiverades 

med att en stark välfärd kräver starka offentliga finanser. Regeringen menade att ett 

överskottsmål skulle skapa en god framtida ekonomisk miljö. Detta skulle underlätta för 

framtida generationer och undvika att de skulle behöva använda de resurser de skapade för att 

betala räntor på en stor statsskuld. En sådan miljö beskrevs som rättvis för kommande 

generationer.
18

 

I 1999 års vårproposition beskrev regeringen hur utgiftstaket var ett av de viktigaste inslagen i 

den dåvarande budgetprocessen. Utgiftstaket för 1997 klarades med bred marginal vilket 

ledde till ett överkott i de offentliga finanserna. Vid prognostisering för budgeten år 1999 

skrev regeringen att det fanns en viss risk för att utgiftstaket skulle kunna överskridas om inga 

åtgärder togs. Som svar på detta föreslog de besparingar inom vissa anslagsområden.
19

 

Ytterligare beslutade de om ett så kallat begränsningsbelopp för vissa anslag. 

Begränsningsbeloppet fungerar som en andranivå av utgiftstaket men sätts inte över hela 

                                                
18

 Regeringen, "Regeringens proposition 1998/99:100", 1999 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 1999), 

s.20. 
19 Regeringen, "Regeringens proposition 1998/99:100", 1999 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 1999), 

s.21. 
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budgeten, utan för specifika anslagsområden. Detta gav regeringen en möjlighet att ytterligare 

begränsa de totala utgifterna om det förelåg risk för att utgiftstaket inte skulle hållas.
20

  

3.2.1 Analys 

Det är tydligt att regeringen, i och med 1999 års vårproposition, menade att ett överskottsmål 

och utgiftstak var centrala för finanspolitiken. De menade att dessa två pelare skulle kunna 

säkerställa de offentliga finanserna genom att minska arbetslösheten och skapa en fördelaktig 

ekonomisk miljö för tillväxt. 1999 års vårproposition skiljer sig från 1997 års vårproposition 

med några bakomliggande föreställningar. Regeringen tog upp motiveringen bakom 

överskottsmålet och beskrev det som en generationell rättvisa. Syftet med överskottsmålet och 

utgiftstaket var att skapa goda förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.  

Två skillnader mellan 1997 och 1999 års vårpropositioner är att regeringen inte påpekade att 

den statliga nettoskulden behövde amorteras av samt att statsskulden skulle stabiliseras som 

andel av BNP. Regeringen påpekade bland annat inte att den statliga nettoskulden behövdes 

amorteras av. Detta kan bero av att de strävade efter att göra det i och med överskottsmålet, 

vilket kan bero på att regeringen menade att statsskulden som andel av BNP redan hade 

stabiliserats. 

Detta är även den första gången som den långsiktiga hållbarheten tas upp som ett 

bakomliggande försanthållande till överskottsmålet. Bland annat ESO och det Finanspolitiska 

rådet diskuterar i sina departementsserier överskottsmålet och tar där upp en långsiktig 

hållbarhet som en av motiveringarna bakom.
21

 Det var vid den här tidpunkten fortfarande inte 

specificerat som så däremot. Regeringen uttryckte en önskan i att amortera av nettoskulden. 

Denna skuld är skillnaden mellan statens samlade förmögenheter och dess skulder. De 

bakomliggande föreställningarna i 1997 års vårproposition var som följer: 

1. Statsskulden ska stabiliseras som andel av BNP. En statsskuld som inte följer BNP är 

en dålig statsskuld. 

2. En statlig nettoskuld måste amorteras av. Det är önskvärt att ha en positiv statlig 

förmögenhetsställning. 

3. Överskottsmålet ska inte vara statiskt. Det måste bero av det rådande konjunkturläget 

för att främja tillväxten. 

                                                
20 Regeringen (1999), s.82. 
21 Se exempelvis Expergruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (1994) och Finanspolitiska rådet (2010) 
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3.3 Vårpropositionen 2000 

I 2000 års vårproposition beskrivs det att finanspolitiken främsta syfte är att skapa god 

förutsättningar för den svenska ekonomin genom att säkerställa ett överskott samt att ha 

kontroll över de offentliga finanserna. Överskottsmålet och utgiftstaket motiverades som två 

centrala pelare för den ekonomiska politiken. Regeringen specificerade sex orsaker som låg 

bakom dessa två centrala pelare. Den första orsaken var att en högkonjunktur inte varar för 

evigt. För att lösa detta problem menade regeringen att det behövde existera en 

säkerhetsmarginal i de offentliga finanserna. Det skulle skapa en möjlighet för regeringen att 

aktivt möta en lågkonjunktur. Vidare bedömde de att stora underskott i en rådande 

lågkonjunktur skulle kunna leda till substantiella ränteuppgångar. Den andra orsaken beskrevs 

som att ränteutgifterna för statsskulden var för stora, och i förlängningen behövdes 

statsskulden amorteras ned. Som en tredje orsak menar regeringen att en stark välfärd kräver 

starka offentliga finanser. De påpekar att andelen äldre kommer att öka kraftigt från omkring 

år 2010. Detta medför ökade utgifter för både pensionssystemet och vården. Vidare tilläggs 

det att den generella arbetskraften blir lägre. Den fjärde orsaken behandlar den svenska 

internationella skuldsättningen. Regeringen menade att ett högt offentligt sparande skulle ge 

Sverige en möjlighet att amortera av delar av utlandsskulden samtidigt som en hög 

investeringsnivå bibehölls. Som ett femte skäl anfördes att utgiftstaket förhindrade att 

tillfälligt högre inkomster inom den offentliga sektorn användes för att bekosta varaktigt 

högre utgifter. Detta skulle i förlängningen låta regeringen undvika vissa besparingar vid ett 

försämrat konjunkturläge. Den sjätte och sista orsaken var att Sverige hade åtagit sig, i och 

med Stabilitets- och Tillväxtpakten, att ha ett medelfristigt finanspolitiskt mål om att de 

offentliga finanserna skulle vara nära balans eller i ett överskott.
22

  

Utgiftstaket ökade från år 2000 till år 2001 med 25 miljarder kronor. Regeringen beslutade 

öka utgiftstaket för att frigöra resurser till nya reformer. Däribland specificerades ett ökat 

bistånd, förbättrat studiestöd och höjda barnbidrag. Vidare ökades utgiftstaket som svar på 

ökande kostnader inom ohälsoområdet. Läget beskrevs som allvarligt då om utgifterna skulle 

få fortsätta öka skulle utgiftstaket inte kunna hållas. En möjlig konsekvens av detta kunde 

vara att andra reformer inte skulle kunna genomföras på grund av avsaknad av medel. 

Regeringen beskrev även att deras utgångspunkt är principerna om en fast budgetdisciplin. De 

ansåg att den nya budgetprocessen på ett avgörande sätt underlättat för dem att föra en 

                                                
22 Regeringen, "Regeringens proposition 1999/2000:100", 2000 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 

2000), s.22-23. 
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ansvarfull ekonomisk politik. I förlängningen menade de att detta underlättade 

förutsättningarna för att bibehålla de offentliga utgifterna på en långsiktigt hållbar nivå.
23

  

3.3.1 Analys 

Det går här att utröna en betydande skillnad i motiveringarna bakom överskottsmålet och 

utgiftstaket. De beskrevs som två centrala pelare inom den svenska finanspolitiken. Till 

skillnad från tidigare propositioner motiverades överskottsmålet och utgiftstaket med sex 

faktorer. Dessa varierade mellan att vara tydligt, av regeringen självt, förfäktade uppfattningar 

samt utomstående faktorer, exempelvis Stabilitets- och Tillväxtpakten. Bland annat 

innefattade dessa faktorer möjligheten för den svenska ekonomin att möta framtida 

utmaningar. En faktor som tydligt är ny i jämförelse med tidigare propositioner var viljan och 

behovet att amortera av den svenska utlandsskulden. Regeringen motiverade utgiftstaket med 

möjligheten det skapade för dem att utöva en fast budgetdisciplin. Med detta menades att man 

satte en spärr för sig själva att bekosta varaktigt högre utgifter med tillfälligt högre inkomster. 

De bakomliggande försanthållande kan summeras med följande: 

1. Ett överskott säkerställer goda framtida offentliga finanser 

2. Överskottsmålet skapar en buffert till nästkommande lågkonjunktur 

3. Den offentliga statsskulden ska amorteras ned. 

4. Den demografiska utvecklingen och dess medförda kostnader kan hanteras om Sverige 

då har en låg statsskuld. 

5. Den internationella skuldsättningen påverkar de offentliga finanserna. 

6. Stabilitets- och Tillväxtpakten talar för offentliga finanser nära balans eller i överskott. 

3.4 Vårpropositionen 2001 

I 2001 års vårproposition skrev regeringen att en god välfärd kräver goda finanser. De 

påpekade att de kommande årtiondena skulle komma se en kraftig befolkningsökning. Man 

menade att erfarenheterna får 1990-taltets ekonomiska kris visade att det borde ha existerat en 

säkerhetsmarginal i de statliga finanserna. Detta skulle ge regeringen en möjlighet att dämpa 

konjunkturella svängningar med hjälp av finanspolitiken. En punkt de tryckte på i 2001 års 

vårproposition var de eventuella effekterna av att ha för stora underskott. Regeringen beskrev 

hur allt för stora underskott i en lågkonjunktur eventuellt kunde minska förtroendet för den 

ekonomiska politiken. Detta skulle då i förlängningen kunna leda till ränteuppgångar som 

                                                
23 Regeringen, "Regeringens proposition 1999/2000:100", 2000 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 

2000), s.23-24. 
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skulle kunna begränsa tillväxten. De främsta två motiveringarna till överskottsmålet är den 

demografiska utvecklingen samt regeringens önskan om att bedriva en stabiliseringspolitik. 

Detta skriver regeringen leder till slutsatsen att "... offentliga finanser skall uppvisa ett 

överskott i genomsnitt över en konjunkturcykel". Regeringen beskriver det som sådant att de 

aktivt ville undvika att underskottet under dåliga tider inte blev större än 3 procent av BNP.
24

  

3.4.1 Analys 

Ett återkommande försanthållande som även poängteras av regeringen i 2001 års 

vårproposition är att en god välfärd kräver goda finanser. Denna uppfattning omformuleras 

något för varje vårproposition men består av samma budskap. I 2001 års vårproposition 

ställde regeringen upp två motiveringar till överskottsmålet. Den första var den förväntade 

befolkningsökningen och andelen äldre i samhället som regeringen prognostiserade. Detta 

återkopplar till 1997 års vårproposition där ett liknande argument användes för att motivera 

överskottsmålet. Skillnaden är att i 1997 års vårproposition menade regeringen att det var 

önskvärt att amortera av nettoskulden i Sverige på grund av den demografiska utveckling. I 

denna vårproposition var det av vikt att bibehålla ett överskottsmål för att inkomsterna växte 

snabbare än utgifterna för premiepensionssystemet. En potentiell skillnad är då att 

statsskulden borde kunna tillåtas växa enligt 2001 års motivering av överskottsmålet. Dock är 

det viktigt att påpeka att dessa argument kan överlappa då ökade utgifter inom äldreomsorgen 

skulle kunna innebära en försämrad förmögenhetsställning. Den andra motiveringen 

innefattade önskan från regeringen att driva en stabiliseringspolitik. Regeringen skapade då 

möjligheten för sig själva att anpassa överskottsmålet till det rådande konjunkturläget för att 

stabilisera ekonomin. En intressant aspekt av detta är dock att regeringen skapade ytterligare 

ett sätt att fastställa det årliga överskottsmålet under det övergripande på 2 procent av BNP.  

3.5 Vårpropositionen 2002 

Liksom i tidigare vårpropositioner tydliggör regeringen att överskottsmålet ska ligga fast vid 

2 procent av BNP samt att de offentliga utgifter inte får överstiga det uppsatta utgiftstaket. 

Bakgrunden till överskottsmålet låg i den grundläggande föreställningen om att en god välfärd 

kräver starka offentliga finanser. Som motivering till överskottsmålet på nivån 2 procent av 

BNP gav regeringen tre skäl. Dessa var som följer:
25

 

                                                
24

 Regeringen, "Regeringens proposition 2000/01:100", 2001 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2001), 

s. 20. 
25 Regeringen, "Regeringens proposition 2001/02:100", 2002 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2002), 

s.18-19. 
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 Den demografiska utvecklingen var sådan att andelen äldre skulle komma att öka 

kraftigt senare i tiden. I och med en ökad andel äldre, ökar även kostnaderna inom 

pensionssystemet och vården.  

 Budgetkrisen i början av 1990-talet visade regeringen hur påverkad välfärden blir när 

den offentliga sektorns finansiella medel är beroende av upplåning. Upplåningen 

utgjordes till största delen av medel från kapitalmarknaden för att finansiera löpande 

underskott. 

 Regeringen ansåg att det behövdes en säkerhetsmarginal för att kunna bedriva en 

stabiliseringspolitik. För att undvika stora underskott behövdes ett överskott i de 

statliga finanserna. 

För att förbereda Sverige på den demografiska tillväxten och förändringen ville regeringen 

bygga upp fonderna i pensionssystemet samtidigt som de ville minska den offentliga 

skuldsättningen. För att uppnå målet krävdes det ett överskott i de statliga finanserna. 

Regeringen tillskrev förtjänsten av att kunna sträva efter ett överskottsmål till 

saneringspolitiken som fördes mellan 1994 och 1998. Utan politiken under den tidigare 

perioden hade en expansiv finanspolitik med fokus på ett överskottsmål inte varit möjlig 

menade regeringen. Utgiftstakets mål var, liknande tidigare vårpropositioner, att förhindra 

regeringen att använda tillfälligt högre inkomster för att betala långtgående högre utgifter. 

Regeringen menade att utgiftstaket gav dem en möjlighet, genom en stram budgetpolitik 

under fördelaktiga ekonomiska år, att genomföra utlovade reformer. De påpekade att 

reformerna kunde genomföras trots en övergripande konjunkturavmattning. Regeringen ansåg 

att utgiftstaket alltså hade hjälp till att dämpa effekterna av ett sjunkande konjunkturellt 

läge.
26

 

3.5.1 Analys 

Det existerar mindre tydliga skillnader mellan 2002 års vårproposition och vårpropositionen 

året innan. Det grundläggande försanthållande om att en stark välfärd kräver starka offentliga 

finanser kvarstår. Likaså diskuterade regeringen vikten av att bibehålla en säkerhetsmarginal i 

de offentliga finanserna. Syftet med denna, liksom i 2001 års vårproposition, var att aktivt 

kunna bedriva en stabiliseringspolitik. En faktor som däremot står ut är det ökade fokuset på 

den demografiska ökningen. I tidigare vårpropositioner sågs den överhängande demografiska 

ökningen mer som ett problem för framtiden. Ett faktiskt förslag om att bygga upp medlen i 

                                                
26 Regeringen (2002), s.19-20 
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pensionssystemets fonder är en tydlig skillnad. Vidare tog regeringen upp hur välfärden var 

utsatt på grund av upplåning på kapitalmarknaden. De syftade på att en stor upplåning i en 

ostabil kapitalmarknad skulle kunna öka räntekostnaderna för mycket, och i förlängningen 

alltså hota välfärdssystemet.  

3.6 Vårpropositionen 2003 

I 2003 års vårproposition motiverade regeringen hur överskottet behövde tillåtas vara 

flexibelt. De tryckte hårdare på att det i en lågkonjunktur behövde tillåtas att vara lägre än det 

uppsatta målet på 2 procent av BNP. Skälet till detta var att ett lägre överskottsmål skulle 

bidra till att hålla uppe den privata sektorns inkomster. På liknande sätt menade man att 

överskottsmålet har en positiv effekt i en högkonjunktur. Ett större överskott leder till att den 

allmänna aktiviteten i ekonomin minskar, och i förlängningen minskar risken för 

överhettning. I denna kontext anspelade regeringen på risken för att en högkonjunktur 

snabbare skulle omvandlas till en lågkonjunktur. Man ville alltså anpassa överskottsmålet 

beroende på det aktuella konjunkturläge och resursutnyttjande som då rådde. För år 2003 satte 

regeringen upp ett överskottsmål på 1,5 procent av BNP. Den garderade sig dock för att det 

satta målet eventuellt skulle vara för högt genom öppnandet för möjligheten att sänka det. 

Sverige hade år 2003 starka finanser sett ur ett internationellt perspektiv. Året innan, år 2002, 

hade den svenska offentliga sektorn en av de största överskotten inom EU. Regeringen 

påpekade att de offentliga finanserna för många andra länder var sämre och uppvisade 

underskott.
27

 

3.6.1 Analys 

En betydande skillnad i 2003 års vårproposition är att regeringen gav sig själv möjligheten att 

i efterhand sänka det satta årliga överskottsmålet om det förelåg risk för att det inte skulle nås. 

Det överliggande målet om överskott i de offentliga finanserna på 2 procent av BNP över en 

konjunkturcykel kvarstod. Men genom revidering av det årliga överskottsmålet kunde 

regeringen ändå nå det satta målet. Detta kan bero på att man hade oroväckande prognoser för 

överskottsmålet för kommande år. Det skulle då föreligga en risk för att det övergripande 

överskottsmålet om 2 procent av BNP över en konjunkturcykel inte skulle nås. Genom att 

sänka målet för år 2003 kunde regeringen bibehålla förtroendet för de statliga finanserna, då 

de, oavsett utfall från 0,5 procent och uppåt, kunde säga att de nådde det årliga målet. En 

annan intressant aspekt av 2003 års vårproposition är jämförelsen mellan Sverige och andra 

                                                
27 Regeringen, "Regeringens proposition 2002/03:100", 2003 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2003), 

s.19. 
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EU-länder. I tidigare vårpropositioner nämndes inte andra medlemsstater i EU men här 

jämförs Sveriges överskott med medelunderskotten inom EU. Ytterligare en skillnad från 

tidigare vårproposition är att regeringen i 2003 års vårproposition inte tog upp det tidigare 

grundläggande påståendet om att en stark välfärd krävde starka offentliga finanser. I denna 

proposition tycks fokus helt ha skiftats till överskottsmålet och utgiftstaket i sig. Tidigare år 

har finanspolitikens främsta mål motiverats med, och strävats efter, med hjälp av 

överskottsmålet och utgiftstaket. Här är överskottsmålet och utgiftstaket målet i sig. 

Skillnaden blir tydlig genom att regeringen beskrev överskottsmålet och utgiftstaket på ett 

annat sätt än från tidigare år. Bland annat skulle ett lägre överskottsmål i en lågkonjunktur 

tillåta den privata sektorn att bibehålla en viss förmögenhetsställning.  

 

3.7 Vårpropositionen 2004 

I 2004 års vårproposition skrev regeringen att varje lågkonjunktur kan tvinga fram stora 

nedskärningar om det inte existerar sunda offentliga finanser. Bland annat menade man att det 

måste finnas förtroende för välfärden, oavsett om den ekonomiska utvecklingen är stark eller 

svag. Därför existerar överskottsmålet och utgiftstaket. Enligt regeringen var finanspolitikens 

främsta uppgift att skapa en god ekonomisk miljö som främjade hög tillväxt och låg 

arbetslöshet. De påpekade även att det satta överskottsmålet 2 procent av BNP var ett mer 

ambitiöst mål än det gemensamma, inom EU, uppsatta målet i Stabilitets- och Tillväxtpakten. 

Vidare ansåg de att överskottsmålet öppnade för en möjlighet att statskulden kunde minska 

som andel av BNP.
28

 Detta, menade den, skapade buffertar för att möta den framtida 

befolkningsökningen och hjälpte till att stärka välfärden. Upprepande gången skrev 

regeringen att överskottsmålet innebär att det offentliga sparandet i en lågkonjunktur kunde  

tillåts vara lägre än 2 procent av BNP då det är definierat över en konjunkturcykel.
29

 

Från och med år 2004 bestämde regeringen att överskottsmålet skulle fastställas till 

nästkommande år. Vid uppsättandet av målet år 2000 var det beslutat att det skulle sättas för 

det tredje kommande året vilket även gällde för utgiftstaket. Regeringen menade att skälet till 

detta var att konjunkturutvecklingen var svårprognostiserad under en längre tidsperiod. De 

                                                
28

 Detta betyder inte att statsskulden amorteras av utan snarare att de statliga finanserna växer, samtidigt som 

tillväxten ökar leder det till att statsskulden som andel av BNP minskar. 
29 Regeringen, "Regeringens proposition 2003/04:100", 2004 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2004), 

s.19. 
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förklarade att överskottsmålet för varje år skulle bestämmas med avseende på konjunkturläget 

och i förhållande till det överliggande målet.
30

  

Vid behandlingen av utgiftstaket skriver regeringen att det har bidragit till att Sverige hade 

starka offentliga finanser, trots en långt liggande lågkonjunktur. Den ställde Sveriges finanser 

i förhållande till andra länder, främst mot andra medlemsstater i EU. De starka finanserna i 

Sverige attribuerades till utgiftstakets återhållande effekt. Under den tidigare högkonjunkturen 

stimulerade utgiftstaket efterfrågan i den svenska ekonomin enligt regeringen.
31

 

3.7.1 Analys 

I 2004 års vårproposition förändras det tidigare grundläggande försanthållandet om att en 

stark välfärd kräver starka offentliga finanser något. Detta beskrevs istället med att sunda 

offentliga finanser bidrar till en hög sysselsättningsgrad och stark tillväxt. I stort sätt är det 

samma grundläggande försanthållande men fokus har skiftats något från ett generellt 

välfärdstänk till ett mer specifikt mål av lägre arbetslöshet och hög tillväxt. Ett annat 

resonemang som regeringen ställer sig bakom är vikten av att bibehålla förtroendet för de 

offentliga finanserna. Detta skiljer sig från tidigare vårpropositioner då fokus snarare har varit 

att motivera finanspolitiken, överskottsmålet och utgiftstaket. Liksom i 2003 års 

vårproposition jämför regeringen Sveriges offentliga finanser med EU-ländernas 

gemensamma finanser. En till likhet med föregående års vårproposition är påståendet att 

överskottsmålet kan tillåtas vara lägre ett enskilt år, så länge det övergripande målet följs. Den 

största skillnaden från föregående vårpropositioner är att överskottsmålet från och med år 

2004 skulle bestämmas till nästkommande år. Detta kan ha varit beroende av att regeringen 

insåg hur problematiskt det var att prognostisera utvecklingen av ekonomin. 

3.8 Vårpropositionen 2005 

I 2005 års vårproposition skrev regeringen att sunda offentliga finanser var en förutsättning 

för en hög tillväxt. Genom att ha överskott som ett finanspolitiskt mål vid högkonjunktur 

kunde nedskärningar undvikas vid lågkonjunktur menade den. Ytterligare påpekades att sunda 

offentliga finanser även var en rättvisefråga för kommande generationer. Motiveringen till 

överskottsmålet i 2005 års vårproposition var att det minskade sårbarheten i de offentliga 

finanserna. Regeringen skriver att år 2004 klarades det uppsatta målet samt att överskottet 

uppgick till 1,1 procent av BNP. Detta berodde på en bättre utveckling i kommunsektorn och 
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lägre än beräknade utgifter för bland annat statsskuldsräntor. Man prognostiserade en hög 

tillväxt under 2005 men såg ett problem i den höga arbetslösheten. Detta ledde till att 

regeringen ansåg att den inte kunde sätta överskottsmålet till 2 procent av BNP för år 2006. 

Den menade att ett alltför högt överskottsmål eventuellt kunde hämma återhämtningen av den 

svenska ekonomin. I förlängningen skulle detta kunna leda till en bestående arbetslöshet. 

Överskottsmålet för år 2005 sattes därför till 0,5 procent av BNP.
32

 

Som tidigare nämnt beslutade EU:s statistikorgan Eurostat år 1997 att 

premiepensionssystemet inte skulle inräknas i de offentliga finanserna. I 2005 års 

vårproposition tog regeringen upp att Eurostat då ändrade sitt beslut. Från och med år 2007 

skulle pensionssystemet inte räknas till de offentliga finanserna. Regeringen var inte säker på 

hur detta beslut skulle hanteras och valde att senarelägga eventuella förslag rörande hur man 

skulle hantera förändringen.
33

 

I 2004 års vårproposition prognostiserade regeringen en marginal på utgiftstaket till 0,1 

miljarder kronor.
34

 I 2005 års vårproposition specificeras inte en budgeteringsmarginal på 

utgiftstaket men regeringen menade att den var liten. För att hantera ett eventuellt 

överskridande av utgiftstaket, i och med en liten budgeteringsmarginal, förslog regeringen att 

minska förbrukningen av de så kallade anslagsbehållningarna. Anslagsbehållning är medlen 

som statliga myndigheter bibehåller från året innan. Total sett beräknade regeringen att detta 

skulle minska de statliga utgifterna med cirka 8,5 miljarder kronor för år 2004. Då dessa 

åtgärder skulle leda till ett ökat anslagssparande under 2005 menade regeringen att de krävdes 

minskade anslagssparande för kommande år.
35

 

3.8.1 Analys 

Det genomgående grundläggande försanthållandet om att sunda offentliga finanser bidrar till 

en stark välfärd har även här, liknande 2004 års vårproposition, en mer specifik beskrivning. 

Till skillnad från vårpropositionen året innan ligger fokus uteslutande på en hög tillväxt. En 

likhet är däremot att regeringen fortfarande såg ett stort problem med den höga 

arbetslösheten. Den använde arbetslösheten som en motivering till att fastställa det årliga 

överskottsmålet, för år 2006, till 0,5 procent som andel av BNP. Detta betydde då en skillnad 
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av 1,5 procentenheter från det övergripande överskottsmålet. Trots en hög prognostiserad 

tillväxt menade regeringen att ett överskottsmål över 0,5 procent som andel av BNP skulle 

kunna hämma en potentiell sysselsättningsökning. I 1999 års vårproposition skrev regeringen 

att sunda offentliga finanser lägger grunden för en generationell rättvisa. Med detta menade 

den att kommande generationer inte skulle behöva bära vikten av nuvarande generations 

skuld. Detta argument hade uteslutits i alla vårpropositioner mellan år 2000 till år 2004. Det 

kan bero på att större vikt lades vid den höga arbetslösheten och  målet att skapa en hög 

tillväxt.  

Eurostats beslut om att premiepensionssystemet inte längre skulle redovisas inom den 

offentliga sektorn från och med 2007 skulle komma att påverka motiveringarna av 

överskottsmålet. Om pensionssystemet inte längre redovisas inom den offentliga sektorn 

gällde inte längre överskottsmålet på det. Det skulle i förlängningen betyda att oavsett vinst 

eller förlust inom pensionssystemet skulle överskottsmålet inte påverkas.    

3.9 Vårpropositionen 2006 

I 2006 års vårproposition skrev regeringen att Sveriges skulle ha fortsatt sunda offentliga 

finanser. Den menade att det var en förutsättning för en uthållig tillväxt och en stabil välfärd. 

Överskottsmålet motiverades med dess förmåga att skapa en buffert för att möta den 

demografiska utvecklingen. Regeringen såg en kommande stark befolkningsökning framför 

sig, samtidigt som medellivslängden fortsatte att öka. En annan motivering till 

överskottsmålet var även marginalen det skapade till underskottsgränsen för de offentliga 

finanserna som Sverige hade accepterat i Stabilitets- och Tillväxtpakten. Regeringen skrev att 

överskotten i de offentliga finanserna hade medfört att statsskulden som andel av BNP hade 

minskat samtidigt som tillgångarna i premiepensionssystemet hade ökat. Den beräknade att 

statsskulden skulle minska i nominellt värde samt som andel av BNP år 2006. Vidare tillade 

den att från och med överskottsmålets införande till år 2008 beräknades medelsparandet i de 

offentliga finanserna sluta på 2 procent av BNP.
36

 

För år 2005 hade överskottsmålet bestämts till 0,5 procent av BNP. I slutet av år 2005 

uppgick det finansiella sparandet i de offentliga finanserna till 2,7 procent av BNP. 

Regeringen ansåg att det främst berodde på tre faktorer: För det första var det högre 

skatteinkomster som bidrog till ett större offentligt sparande. För det andra berodde det på 
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lägre statliga utgifter. År 2005 hade regeringen minskat anslagsbehållningarna. Detta ledde till 

att staten minskade sina utgifter med upp emot 8,5 miljarder kronor.
37

 Som den tredje och 

sista faktor till ett större offentligt sparande år 2006 skrev regeringen att kommunsektorn hade 

uppvisat ett högre kommunalt sparande än förväntat. Överskottsmålet för år 2006 sattes till 

0,5 procent men enligt regeringens dåvarande beräkningar skulle de offentliga sparandet sluta 

på cirka 2 procent av BNP. För att ställa detta i perspektiv menade regeringen att det 

offentliga sparandet i Sverige var högt jämfört med andra EU-länder. Som tidigare nämnts låg 

det offentliga sparandet i Sverige på 2,7 procent år 2005. Samma år beräknades det 

genomsnittliga underskottet inom EU till 2,7 procent av BNP.
 38

 

Regeringen skrev att utgiftstaken klarades år 2005 med en marginal på 5,7 miljarder kronor. 

För år 2006 och 2007 var utgiftstaken satta till 907 respektive 949 miljarder kronor. Med 

regeringens förslag för 2006 års vårproposition skulle marginalen till utgiftstaken för 2006 

och 2007 uppgå till 2,9 respektive 9,7 miljarder kronor. I 2006 års budgetproposition tog 

regeringen till åtgärder för att minska arbetslösheten. Den gjorde detta inom det dåvarande 

budgetpolitiska ramverket. Ett problem som regeringen dock såg var möjligheten att sätta ett 

rimligt mål till den minsta sysselsättningsmarginalen. Detta ledde till att det finanspolitiska 

regelverket skulle behöva utvärderas. En förändring av det finanspolitiska regelverket skulle 

även kunna komma att påverka hur överskottsmålet och utgiftstaket var definierade.
39

 

3.9.1 Analys 

Regeringens grundläggande försanthållande om sunda offentliga finanser omdefinierades 

ytterligare i 2006 års vårproposition. I tidigare propositioner menade regeringen att sunda 

offentliga finanser ledde till bland annat en stark välfärd, hög tillväxt och låg arbetslöshet. I 

denna vårproposition skrev regeringen att sunda offentliga finanser var en förutsättning för en 

uthållig tillväx och stabil välfärd. Skillnaden är inte avsevärt stor men den visar på en 

förskjutning i det grundläggande försanthållandet. Ytterligare en skillnad gentemot tidigare 

propositioner är att regeringen beskrev att överskottsmålet skapar en säkerhetsmarginal till 

Stabilitets- och Tillväxtpaktens gräns för lägsta tillåtna underskott. Exempelvis i 2001 års 

vårproposition motiverades överskottsmålet med att det skapade en säkerhetsmarginal som 

gjorde det möjligt för regeringen att dämpa konjunkturella svängningar. I och med ett sådant 
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argument påvisar regeringen ett ökad fokus på Stabilitets- och Tillväxtpakten. Detta kan varar 

ett resultat av att EU omformulerade reglerna angående pakten i mars år 2005. Calmfors 

menade i sin rapport att den viktigaste förändringen låg i förtydligandet definierade ett för 

stort underskott.
40

 Förändringen av definitionen av pakten kan ha ökat regeringen 

medvetenhet kring det, vilket ledde till ett ökat fokus i 2006 års vårproposition.  

 

3.10 Vårpropositionen 2007 

I 2007 års vårproposition skrev regeringen att finanspolitikens yttersta syfte är att bidra till en 

effektiv användning av den svenska ekonomins resurser. Den  ska även bidra till en stabil 

konjunkturell utveckling och en jämn fördelning av inkomster mellan generationer. 

Regeringen framhöll att en grundläggande förutsättning för att nå dessa syften är att de 

offentliga finanserna är långsiktigt hållbara.
41

 

I denna vårproposition tog regeringen upp de tidigare erfarenheterna med överskottsmålet och 

utgiftstaket. Den skrev att det finanspolitiska ramverket hade stöttat ekonomin bra. Den 

menade att det fanns starka skäl för att bibehålla, till stora delar, de mål och regler som då 

gällde för budgetpolitiken. Regeringen påpekade att trots de positiva erfarenheterna, fanns det 

fortfarande delar av det finanspolitiska ramverket som inte hade fungerat lika bra. Den skrev 

att motiven för och definitionen av överskottsmålet hade uppfattats som otydliga. Följaktligen 

ledde detta till försvårade möjligheter att bedöma hur väl regeringen hade uppnått sina mål. 

Ytterligare tillade regeringen att sambandet mellan överskottsmålet och de offentliga 

utgifterna hade varit otydligt. Den menade att detta berodde av en frånvarande öppenhet kring 

hur utgiftstakets nivå tidigare hade bestämts. I tidigare vårpropositioner bestämdes utgiftstak 

och överskottsmål tre år i förväg. Regeringen sa att detta tidsperspektiv hade förkortats, vilket 

kunde komma att leda till negativa konsekvenser för den långsiktiga hållbarheten. Som en 

ytterligare punkt tog de upp att budgeteringsmarginalen kunde ökas genom att övergå till en 

enhetlig bruttobudgetering på statsbudgeten.
42

 

Vad regeringen trycker på i vårpropositionen för år 2007 är hur den jobbade med att 

förtydliga och stärka det finanspolitiska ramverket. I 2007 års budgetproposition inleddes 

                                                
40 Lars Calmfors, "Sweden: Watchdog with a broad remit", i George Kopits, Restoring Public Debt 

Sustainability: The Role of Independent Fiscal Institutions (Oxford 2013), s.59. 
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arbetet med att undersöka de uppenbarade tillkortakommandena i det finanspolitiska 

ramverket. Man strävade i och med detta förbättringsarbete mot att göra ramverket mer 

effektivt och tydligt. Regeringen menade att en övergripande fråga som måste lösas i detta 

avseende var hur de finanspolitiska målen skulle utformas. Syftet med det var att på bästa sätt 

nå fram till en lösning på hur regeringen skulle kunna uppnå långsiktigt hållbara finanser i och 

med den demografiska utvecklingen.
43

 

Regeringen beskrev att de årliga överskottsmålen inte hade spelat någon viktigare roll och att 

de därför borde överges. Vidare ansåg den att uppföljningen och utvärderingen av hur väl den 

klarade målen borde förbättras. Den menade att detta skulle kunna uppnås genom att 

förtydliga hur måluppfyllelsen i efterhand mättes. Det övergripande överskottsmålet på 2 

procent av BNP över en konjunkturcykel skulle behöva spela en större roll för utformningen 

av finanspolitiken. Detta skulle lösas med hjälp av en ny indikator, vilken skulle ta hänsyn till 

den finanspolitiska inriktningen i framtiden.
44

  

I 2007 års vårproposition beskrevs utgiftstakets främsta mål som att skapa möjligheten  för 

regeringen att nå överskottsmålet. Nivån på utgiftstaket skulle även fungera som en indikator 

för regeringen. En indikator som skulle bidra med att skapa en långsiktigt hållbar utveckling 

av de statliga utgifterna som andel av BNP. Av detta skäl valde regeringen att bestämma 

utgiftstaket i förhållande till pensionssystemet och kommunsektorns finansiella sparande samt 

statens skatteinkomster. Utgiftstaket utgjorde en stor del av den medelfristiga ekonomiska 

politiken och fungerade även som stöd för budgetpolitiken. För att bibehålla det medelfristiga 

perspektivet menade regeringen att det var väsentligt att bestämma utgiftstaket nivå tre år i 

förväg. Målet var att detta skulle främja en starkare budgetdisciplin. Vidare menade den att 

det fanns en möjlighet att öka trovärdigheten för utgiftstaket. Om hela statsbudgeten formades 

efter principerna om bruttobudgetering skulle detta även ge transparens till utgiftstaket.  

För att ytterliga stärka förtroendet för det finanspolitiska ramverket inrättade regeringen ett 

finanspolitiskt råd. Rådets syfte var att följa upp regeringens finanspolitiska mål för att 

studera om de uppnåddes på ett tydligt sätt. Uppstramningen av det finanspolitiska ramverket 

innebar att regeringen ville återskapa ett tydligt tidsperspektiv för utgiftstaket. Den menade, 

liksom vid skapandet av utgiftstaket, att det skulle bestämmas tre år i förväg. Regeringen såg 

ett problem i att det medelfristiga treårsperspektivet på senare år hade förskjutits och inte 
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följts. Ett återupprättande av den tidigare ordningen skulle främja en starkare budgetdisciplin. 

Det medelfristiga tidsperspektivet skulle då kunna underlätta för regeringen att bibehålla 

långsiktiga hållbara finanser. Bland annat beskrev de hur utgiftstaket funktion hade 

undergrävts genom åtgärder som kringgått detsamma. Utöver återupprättandet av det 

medelfristiga perspektivet menade regeringen att en fullständig bruttobudgetering kunde 

hjälpa den med att följa utgiftstaket. Tanken var att en fullständig bruttobudgetering skulle ge 

en helhetsbild av hur resurserna fördelades mellan de olika anslagen. Utgiftstaket skulle då 

utgöra ett tydligt ankare för bidra till uppnåendet av överskottsmålet. Regeringen menade att 

utgiftstaken, satta för de kommande åren efter 2007, hade en möjlighet att minska med cirka 

0,5 procent av potentiell BNP. Detta betydde att de satta utgiftstaken sattes i förhållande till 

ett prognostiserat BNP.
45

 

Vid diskussionen om överskott i de offentliga finanserna beskrev regeringen vad sunda 

offentliga finanser var. I 2007 års vårproposition var detta definierat som: "... en förutsättning 

för uthållig tillväxt". År 2006 uppgick överskottet till 60 miljarder kronor. Detta motsvarade 

2,1 procent av Sveriges BNP. Regeringen menade att den ekonomiska utvecklingen vad god 

och skapade en möjlighet för skattesänkningar och andra reformer. Den skrev att detta skulle 

kunna ske utan att försvaga de offentliga finanserna. Innan 2007 planerade regeringen in 

skattesänkningar motsvarande 2 procent av tidigare skatteuttag. Överskottet beräknades 

däremot vara oförändrat på 2 procent av BNP på grund av minskade statliga utgifter.
46

 

3.10.1 Analys 

Det var först i 2007 års vårproposition som regeringen beskrev överskottsmålet och 

utgiftstaket som en del av det finanspolitiska ramverket. I tidigare propositioner var dessa två 

budgetpolitiska mål frånställda från ett ramverk. Regeringen menade att det hade 

uppmärksammats att utgiftstaket och överskottsmålet var svårundersökta på grund av otydliga 

definitioner. För att återupprätta en stark budgetdisciplin ville regeringen återinföra det 

medelfristiga tidsperspektivet. Detta gick ut på att återgå till att bestämma överskottsmålet 

och utgiftstaket till det tredje kommande året i respektive vårproposition från och med år 

2007. Detta hade varit ett grundläggande ställningstagande som regeringen började fasa ut 

från och med 2003 års vårproposition. Argumentationen som då fördes byggde på 

ställningstagandet att exempelvis överskottsmålet behövdes tillåtas vara flexibelt.  
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I 2007 års vårproposition beskrev regeringen att finanspolitikens främsta syfte var att bidra till 

effektivare användning av de ekonomiska resurserna. Detta är en påtaglig skillnad från 

tidigare grundläggande försanthållande om finanspolitiken. I vårpropositionerna från och med 

1997 till 2003 förklarade regeringen att finanspolitikens främsta mål var att lägga grunden för 

en stark välfärd. Under perioden 2004-2006 förändrades detta ställningstagande något mot en 

mer tillväxt- och sysselsättningsorienterad. Detta fokus återkopplar delvis till definitionen i 

2007 års vårproposition. Skillnaden ligger i att målet med finanspolitiken 2007 snarast var 

själva överskottsmålet och utgiftstaket i sig. I denna proposition beskrev regeringen att 

utgiftstaket yttersta mål var att skapa goda förutsättningar för att nå överskottsmålet. På så sätt 

förtydligade regeringen sambanden mellan finanspolitiken, överskottsmålet och utgiftstaket. 

3.11 Vårpropositionen 2008 

I 2008 års vårproposition skrev regeringen att den ekonomiska utvecklingen var svårbedömd. 

Detta berodde av en rådande osäkerhet i det ekonomiska systemet. Trots detta menade man att 

de offentlig finanserna hade stärkts under senare tid. År 2007 uppgick det finansiella 

sparandet till 3,4 procent av BNP. Detta var det största redovisade överskottet sedan år 2000. 

Ytterligare prognostiserade regeringen ett starkt överskott av cirka 3 procent av BNP mellan 

åren 2008 till 2011. De påpekade dock en osäkerhet i denna bedömning då en försämrad 

konjunktur skulle påverka de offentliga sparandet. Bland annat skrev den att det finansiella 

sparandet sjönk med 3,1 procent av BNP mellan 2001 och 2002. Regeringen tillskrev cirka 

1,2 procentenheter som en direkt följd av ett försämrat konjunkturläge.  I 2008 års 

vårproposition beskrevs ett förbättrat offentligt sparande som ett resultat av att utgifterna 

sjönk mer än inkomsterna. Regeringens mål med de offentliga finanserna var i denna 

proposition att: "... minska utanförskapet, dvs. att fler människor ska få sin försörjning från 

arbete  istället för från bidrag". För att uppnå detta mål sjösatte regeringen åtgärder för att 

minska arbetslösheten. Exempel på sådana åtgärder var jobbskatteavdrag och sänkta 

arbetsgivaravgifter. Den menade att dessa åtgärder ledde till större effekter än vad man hade 

prognostiserat. Följaktligen gav detta en större tillväxt av den svenska ekonomin, lägre 

arbetslöshet och alltså lägre utgifter för staten.  År 2007 uppgick det finansiella sparandet till 

2,2 procent av BNP. Regeringen jämförde detta med de finansiella sparandena år 2002 och 

2003, där den offentliga sektorn gick med underskott om 1,9 procent av BNP. Den förklarade 

skillnaden i det offentliga sparandet som ett resultat av en hög inkomstutveckling samtidigt 
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som utgifterna inte ökade i samma takt. Detta gällde även de prognostiserade värdena för 

kommande åren, 2008 till 2011.
47

 

År 2008 ökade premiepensionssystemets utgifter snabbare än statens inkomster. Detta skulle 

komma att betyda ett minskat finansiellt sparande över tid. Regeringen menade att de konstant 

ökande utgifterna berodde på en ökad andel äldre i befolkningen. I 2008 års vårproposition 

beräknades ålderspensionssystemet redovisa ett negativt reslutat år 2015. Inom 

kommunsektorn hade finanserna stärkts. År 2007 uppgick det finansiella sparandet till 4 

miljarder kronor. Det finansiella sparandet beräknades bli positivt år 2008 men negativt för år 

2009 och 2010. Regeringen menade att de skulle behövas effektiviseringar inom den 

kommunala sektorn för att uppnå ett sparande med ett oförändrat skatteuttag.  Ett planerat 

införande av kommunala fastighetsavgifter skulle ge den kommunala sektorn intäkter på cirka 

1,6 miljarder kronor. Regeringen skrev att överskotten inom den offentliga sektorn fortsatte 

att stärka Sveriges nettoförmögenhet. Ytterligare tillade den att en inplanerad försäljning av 

statens aktieinnehav skulle minska Sveriges bruttoskuld.
48

 

Regeringen menade att det fanns utrymme för reformer i och med att indikatorer, som 

användes för att prognostisera överskottsmålet och tillväxten, visade positiva resultat. De 

påpekade dock att det existerade en stor del osäkerhet kring denna prognos, men tillade att det 

finansiella sparandet hade underskattats mellan åren 2000 till 2007. Regeringen ville 

förutbestämma ett specifikt reformutrymme så att finanspolitiken kunde tillåtas vara 

välbalanserad. Bland annat diskuterades de faktorer som motiverade en viss återhållsamhet 

vid förutbestämmandet av reformutrymmet. En sådan faktor var exempelvis det rådande 

konjunkturläget vid bedömningen. Det existerade även en stor osäkerhet inom ekonomin vid 

tiden då 2008 års vårproposition skrevs. Även detta tog regeringen in som en fatkor som 

talade för en viss återhållsamhet med finansiering av nya reformer. Däremot menade 

regeringen att det samlade intrycket av dessa faktorer inte var hindrande för nya reformer 

under åren 2009 och 2010. Den tillade dock att den exakta bedömningen av storleken på 

reformutrymmet skulle skjutas upp till budgetpropositionen år 2009.
49

 

                                                
47 Regeringen, "Regeringens proposition 2007/08:100", 2008 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2008), 

s.48-49. 
48 Regeringen (2008), s.49-50. 
49 Regeringen, "Regeringens proposition 2007/08:100", 2008 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2008), 

s.50. 
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3.11.1 Analys 

Det grundläggande försanthållande som ställs upp av regeringen i 2008 års vårproposition om 

finanspolitiken var en om utanförskap. Den menade att målet var att minska utanförskapet och 

i förlängningen minska andelen bidragstagare. Detta ställningstagande kopplar till ett antal 

tidigare vårpropositioner. Exempelvis i 2004 och 2005 års vårpropositioner argumenterade 

regeringen för att öka sysselsättningsgraden i Sverige.
50

 En betydande skillnad till 2008 års 

vårproposition är att dessa argument var skilda från syftet med finanspolitiken. I 

vårpropositionerna från 2004 och 2005 sågs arbetslösheten som en fråga i sig, och var således 

inte ett av finanspolitikens grundläggande syften. 

Ekonomiska prognoser tog en större plats i 2008 års vårproposition än tidigare. Regeringen 

menade på att överskottet år 2008 beräknades sluta på cirka 3 procent som andel av BNP. Den 

argumenterade för att överskottet gav en möjlighet att genomgöra nya reformer. På grund av 

de tidigare nämnda prognoserna menade regeringen att det fanns ett eventuellt 

reformutrymme. Detta skiljer sig från tidigare propositioner i och med en ökande andel 

prognostiseringar. Däremot är det av intresse att påpeka att regeringen flertalet gånger beskrev 

osäkerheten hos dem.   

3.12 Vårpropositionen 2009 

I 2009 års vårproposition beskrev regeringen hur den rådande lågkonjunkturen påverkade 

Sverige med en kraftigt ökande arbetslöshet. De menade att de offentliga finanserna 

försvagades i takt med att arbetslösheten steg. Regeringen tryckte på att ordning och reda i de 

offentliga finanserna var en utgångspunk för den ekonomiska politiken. Detta skulle kunna 

undvika att underskotten blev varaktiga och därmed hanterbara. Ett resultat av detta skulle 

vara ett upprätthållande av förtroende för den ekonomiska politiken menade regeringen.
51

 

Sparandet för den offentliga sektorn var 2,5 procent av BNP år 2008. Detta var en minskning 

från år 2007 med 1,3 procent av BNP. Regeringen menade på att minskningen berodde av den 

kraftiga konjunkturnedgången som startade år 2008. En fallande sysselsättning medförde att 

regeringen prognostiserade ett underskott på 2,7 procent av BNP i slutet av år 2009. För år 

2010 trodde regeringen att underskottet skulle uppgå till 3,8 procent av BNP. Försämringen 

av de offentliga finanserna berodde främst på en ökad arbetslöshet menade regeringen. 

Utgifterna i nominellt värde ökade måttligt men i relation till BNP var förändringen större då 

                                                
50 Se Regeringen (2004) och (2005) 
51 Regeringen, "Regeringens proposition 2008/09:100", 2009 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2009), 

s.29. 
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Sveriges BNP sjönk i och med 2008 års kris. Det finansiella sparandet var 46 miljarder kronor 

för år 2008. För år 2009 och 2010 beräknade regeringen underskott om 90 respektive 100 

miljarder kronor.
52

 

I 2009 års vårproposition tar regeringen upp den kommunala sektorns finanser. Denna hade 

stärkts under de senare åren och det finansiella sparandet uppgick, år 2008, till 3 miljarder 

kronor. Detta skedde samtidigt som de kommunala skatterna sänktes med cirka 2 miljarder 

kronor. För 2009 uppskattade regeringen att den kommunala sektorn hade tillförts cirka 8 

miljarder kronor i form av sänkta arbetsgivaravgifter samt ökade inkomster från 

fastighetsavgiften. Regeringen beräknade att kommunernas finansiella sparande år 2009 

skulle bli positivt men att sektorn skulle gå med underskott år 2010. Den menade att den 

kommunala sektorn skulle behöva effektivisera utnyttjandet av resurserna för att sträva efter 

ett överskott i dess egna finanser, utan att skatterna höjdes.
53

 

Ett potentiellt problem som regeringen såg med lågkonjunkturen var det möjliga 

resursutnyttjandet i framtiden. För att undvika ett negativt medelsutnyttjande av resurserna 

över den rådande konjunkturcykeln, menade regeringen att ett högt resursutnyttjande var av 

vikt. Den menade att det fanns en fara i att endast tolka konjunkturläget och anta att sparandet 

skulle återgå till samma nivå som innan lågkonjunkturen. Regeringen menade att detta ledde 

till slutsatsen att det förelåg en risk för att överskottsmålet skulle underskridas. Den var dock 

noga med att poängtera att det var viktigt att undvika en procyklisk finanspolitik.
54

 Bland 

annat menade regeringen att det förelåg en risk för at statens finanser och lånebehov skulle 

komma att försämras. Om det skulle bli fallet trodde man att den finansiella marknaden skulle 

ifrågasätta de offentliga finansernas hållbarhet. I förlängningen skulle ett reslutat kunna vara 

förhöjda riskpremier som i sin tur skulle kunna leda till försämring av regeringens 

stabiliseringspolitiska åtgärder. Av detta skäl menade regeringen att det var av vikt att vara 

försiktig vid bedömningen av hur stora åtgärder de kunde genomföras under krisen. Med den 

ekonomiska osäkerheten i åtanke beskrev regeringen vikten av att bibehålla 

budgeteringsmarginalen under utgiftstaket.
55

 

                                                
52 Regeringen, "Regeringens proposition 2008/09:100", 2009 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2009), 

s.48-49. 
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 Regeringen (2009), s.49 
54 Med detta menar de en finanspolitik som påverkas av konjunkturella förändringar. 
55 Regeringen, "Regeringens proposition 2008/09:100", 2009 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2009), 

s.50 
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3.12.1 Analys 

I 2009 års vårproposition beskrevs en utgångspunkt för den ekonomiska politiken som  

värnandet om ordning och reda i de offentliga finanserna. Detta menade regeringen skulle 

förhindra allt för höga underskott. Det grundläggande försanthållande i 2009 års 

vårproposition om den ekonomiska politiken skiljer sig något från de tidigare årens, här 

studerade, vårpropositioner. Ett genomgående försanthållande om den ekonomiska politiken 

för de tidigare vårpropositionerna har varit att en stark välfärd kräver starka offentliga 

finanser. Detta återkopplar till 2009 års vårpropositions försanthållande genom antagandet att 

starka offentliga finanser är frånskilt från höga underskott. Hanterbara höga underskott är 

även i linje med ett överskottsmål då detta är, enligt regeringen, lösningen.  

Till skillnad från tidigare vårpropositioner diskuterade regeringen den kommunala sektorns 

finanser. Ett större fokus lades på att sektorn skulle behöva effektivisera resursutnyttjandet för 

att sträva efter överskott i de egna finanserna. Ytterligare beskrev regeringen vikten av att 

kommunerna fokuserade på sin kärnverksamhet då skatteunderlaget minskade i och med 

krisen. Detta kan vara likställt med att nedskärningar behövdes göras. I och med att den 

kommunala sektorn fick en lägre andel statliga medel kan nedskärningar ha behövts göras. 

För att motivera detta menade regeringen att kommuner skulle behöva fokusera på sin 

kärnverksamhet.  

En intressant problem som regeringen såg med finanskrisen var det potentiella 

resursutnyttjandet. De menade bland annat att efter krisen förelåg det en risk för att för lite 

resurser användes för att stimulera ekonomin. Detta är likt den Keynesianska, tidigare 

använda, makroekonomiska teorin. Ekonomin skulle eventuellt behövas stimuleras med hjälp 

av belåning, vilket är problematiskt vid ett överskottsmål. 

3.13 Vårpropositionen 2010 

I 2010 års vårproposition beskrev regeringen finanspolitikens övergripande mål. Målet 

definierades som att skapa en hög varaktig välfärd genom en hög tillväxt, hög sysselsättning 

och makroekonomisk stabilitet. Regeringen menade att möjligheten att genomför reformer för 

att öka tillväxten och sysselsättningen var avhängig en ansvarsfull hantering av de offentliga 

finanserna. En sådan skulle ge förutsättningar för att hantera framtida kriser. Regeringen 
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skrev att de starka finanserna innan krisen under år 2008 ledde till att utgångsläget var 

gynnsamt för den svenska ekonomin att återhämta sig.
56

 

Den offentliga sektorns finansiella underskott beräknades bli 2,1 procent av BNP år 2010. 

Enligt en prognos som då hade gjorts skulle den offentliga sektorn uppvisa ett överskott år 

2012 med 0,4 procent av BNP. Vidare prognostiserades ett överskott på 2,2 procent av BNP 

år 2014. Regeringen tryckte på vikten av att komma tillbaka till överskott i de offentliga 

finanserna och nämnde några skäl. Bland annat menade den att krisen påvisade vikten av att 

ha goda offentliga finanser för att förbereda ekonomin på framtida utmaningar. Vidare ansåg 

regeringen att det var viktigt att bibehålla de budgetpolitiska målen och förtroendet för den 

ekonomiska politiken för att säkra långsiktigt hållbara finanser.
57

  

3.13.1 Analys 

I 2010 års vårproposition var det grundläggande försanthållande om finanspolitikens mål att 

en stark välfärd skapas genom bland annat en hög tillväxt och låg arbetslöshet. Detta är mer 

eller mindre samma försanthållande som i 2004 och 2005 års vårpropositioner. Fokus hade än 

en gång skiftats till att öka tillväxten, och som resultat, stärka välfärden. Detta kan bero av en 

uppgång från en tidigare lågkonjunktur. Regeringen tog även upp Sveriges tidigare starka 

finanser som en del av den, enligt dem, lyckade återhämtningen av ekonomin. Med starka 

offentliga finanser syftade de framförallt på överskottsmål, men även utgiftstaket. Det som 

hade kommit att blivit kallat det finanspolitiska ramverket.   

4. Det statliga underskottet 

För att förstå meningen med ett överskottsmål kan det vara av intresse att först studera en 

möjlig påverkan av ett statligt budgetunderskott. Ett statligt budgetunderskott borde vara den 

raka motsatsen till ett överskott, och vice versa. Följaktligen borde dessa två begrepp gå att 

jämföra sinsemellan. Det är däremot viktigt att påpeka att ett budgetöverskott, kontra 

underskott, inte nödvändigtvis har motsatta effekter. Med det menas att de kan påverka 

ekonomin på olika sätt.  

När ekonomer analyserar underskott i budgeten på kort sikt är det finansieringen som främst 

behandlas. Underskottet i budgeten kommer att behövas täckas på något sätt. Förenklat finns 

det två sätt för staten att hantera ett underskott. Antingen trycker staten upp mer pengar och 

                                                
56 Regeringen, "Regeringens proposition 2009/10:100", 2010 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2010), 

s.32. 
57 Regeringen (2010), s.40 
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riskerar att inflationstakten i landet ökar. Eller så lånar landet medel med en risk för att 

räntorna ökar på grund av den stegrande kreditefterfrågan. Slutsumman av detta ger att ett 

land med underskott kan få en ökad inflationstakt eller en minskad investeringstakt. Detta 

utesluter inte att båda konsekvenserna kan uppstå samtidigt.
 58

 

I en sammanfattning av ett seminarium från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 

menade man bland annat att Sveriges budgetunderskott 1994 inte var ett akut problem. Det 

fanns antagligen två skäl till detta. För det första skapade den stora andelen arbetslöshet en 

ökning av budgetunderskottet. En låg anställningsgrad är sammanknippat med statliga 

utgifter, bland annat i form av bidrag och lägre skatteintäkter. Detta går att koppla till att det 

finns belägg för att den statliga upplåningen upprätthöll en stark köpkraft inom Sverige. För 

det andra pressade en hög arbetslöshet ned inflationen, samtidigt som trycket på 

kreditmarknaden minskade. Detta ledde till ökade möjligheter för investerar att ta lån till 

fördelaktiga räntor. Detta menade ESO gav staten möjlighet att vidare öka sin belåning utan 

de ovan nämnda konsekvenserna av ett budgetunderskott. Tillsammans skapar dessa två 

punkter vissa problem för exempelvis ESO vid undersökandet av effekterna av ett offentligt 

budgetunderkott. Korrelationen mellan ett statligt underskott och negativa effekter är otydlig. 

ESO menade att ett stort upplåningsbehov inte kan betraktas separat, eller som beroende av 

några få variabler, utan måste ställas i relation till hela ekonomin. ESO ansåg att den viktiga 

infallsvinkeln var att studera underskottet ur är dess långsiktiga hållbarhet. Underskottets 

hållbarhet beror av en rad faktorer: realräntan, tillväxten, den offentliga sektorns 

balansräkning samt konjunkturers påverkan på underskottet.
 59

  

Den statliga balansräkningen består av två sidor: en skuldsida och en tillgångssida. Vid stora 

löpande underskott växer statsskulden snabbt. ESO menade att en viktig fråga är vad 

upplåningen används till. Om underskottet sätts i relation till balansräkningen kan det vara så 

att den offentliga sektorn bygger upp tillgångar i och med belåning. Detta kan leda till att 

balansräkningen slutar på samma siffra från ett år till ett annat, fast med ett större underskott 

och större tillgångar. Innan 1994 hade den svenska staten en stark balansräkning. Staten hade 

då ofta underskott men dessa balanserades väl av växande tillgångar. Framförallt inom 

premiepensionssystemet var tillgångarna stora. ESO menade att denna trend vände närmare 

1994 och att Sveriges solida ställning försvagades i och med ett kontinuerligt ökande 
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Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi, "Ds 1994:38 Budgetunderskott och statsskuld. Hur farliga är 

de?" (Stockholm 1994), s.5-6. 
59 Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi, "Ds 1994:38 Budgetunderskott och statsskuld. Hur farliga är 
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underskott. En möjlig negativ effekt av detta skulle kunna vara att långivarna skärper sina 

lånevillkor vilket i sin tur leder till färre investeringar. En annan punkt som ESO tryckte på är 

att tillgångarna i stor grad utgörs av en så kallad fast förmögenhet. Dessa tillgångar är bland 

annat statens byggnader, premiepensionsfonder och dylikt. Statens fasta förmögenhet är 

svåravyttrad då det kräver köpare, och har därför svårt att skapa en direkt avkastning.
60

 

Då denna sammanfattning skrevs innan överskottsmålet och utgiftstaket hade blivit 

finanspolitiska rättesnören är dessa inte inkluderade i diskussionen om det löpande 

underskottet. Det ger dock en intressant insikt i hur, åtminstone ESO, såg på det statliga 

underskottet. Om man jämför med de genomgående argumenten som regeringen motiverar 

överskottsmålet och utgiftstaket med är det snarare dessa två som indirekt skapar exempelvis 

högre tillväxt. En högre dylik uppnås då genom sunda offentliga finanser. När ESO 

undersökte det statliga underskottet var det en effekt av en rad faktorer. Om ett underskott är 

motsatsen till ett överskott i de offentliga finanserna borde ett överskott komma som en effekt 

av hög tillväxt, och inte tvärt om.  

En annan punkt som regeringen tar upp genomgående i vårpropositionerna är den så kallade 

finansiella nettoförmögenheten. Denna är, som tidigare nämnts, balansen i de offentliga 

finanserna. Den beräknas genom att ta de aktuella tillgångarna minus skulderna. Detta betyder 

alltså att man kan påvisa ett överskott i de offentliga finanserna trots att en statsskuld 

existerar. ESO beskrev i sin rapport hur stora delar av statens tillgångar var i fast 

förmögenhet. Detta skapar en tvetydlighet i argumentationen om överskottsmålet och 

utgiftstaket då statens fasta förmögenhet inte utan vidare kan ses som en tillgång i svårare 

tider. Uttrycket "samla i ladorna" användes bland annat av John Hassler (2014) för att 

underbygga behovet av ett överskottsmål är i själva verket inte glasklart. Om staten besitter 

medel i kristider förmodas man kunna undvika stora nedskärningar. Men problemet med 

dessa medel är att de till stora delar är i fast förmögenhet vilka är svåravyttrade. I 

förlängningen betyder detta att om staten måste finansiera anslag i kristider, eller stimulera 

marknaden, finns det inga tillgängliga medel att göra det med. 
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5. Internationella valutafondens råd till den svenska regeringen 

Den Internationella valutafonden (IMF) är tvungna att ge återkommande råd till 

medlemsstaterna i Förenta nationerna. År 2000 publicerade de en rådgivande rapport till den 

svenska regeringen vilken behandlade ekonomisk utveckling och finanspolitik. Vid 

diskussionen kring finanspolitiken beskriver författarna att den dåvarande svenska 

regeringens medelfristiga finanspolitikens mål var att minska utgifterna. Detta skulle ske 

genom att begränsa utgifterna med ett nominellt utgiftstak samt att bibehålla överskottsmålet. 

Utgiftstaket och överskottsmålet är en del av det finanspolitiska ramverket som antogs 1997. 

IMF menar att som ett resultat av ramverket fick Sverige en strukturell nettoförmögenhet på 

3.75 procent av BNP 1999. Den positiva nettoförmögenheten gav Sverige möjligheter att 

införa en planerad minskning av skatterna i den medelfristiga finanspolitiken. År 2000 höjde 

regeringen lägsta gränsen av den högsta skattenivån och gjorde en fjärdedel av 

tjänstepensionen avdragsgill. Baserat på Vårpropositionen 2000 och vid antagandet av inga 

ytterligare skattesänkningar uppskattade regeringen att det strukturella överskottet skulle nå 

3.5 procent av BNP år 2001 och 4.5 procent tills 2003. Detta menade IMF skapade regeringen 

en möjlighet för skattesänkningar i den medelfristiga finanspolitiken på 2.5 procent av BNP.
61

  

IMF ansåg att den svenska regeringens medelfristiga finanspolitiska mål var bra men menade 

att det fanns möjligheter för skattesänkningar på 4 procent av BNP. De baserade detta på 

antagandena att det strukturella överskottet låg på 2 procent av BNP samt att regeringen följde 

sitt finanspolitiska ramverk. Regeringens prognoser av den svenska ekonomin var betydligt 

lägre än de från IMF. Detta berodde framförallt på faktumet att regeringen prognostiserade en 

lägre potentiell tillväxtnivå, på 2 procent av BNP.
62

 

Givet de höga skattenivåerna i Sverige ansåg IMF att regeringen borde göra en omfattande 

skattereform. Som ett resultat skulle incitamenten att jobba, spara pengar och investera öka. 

Vidare stödde IMF regeringen i sänkandet av skatterna. De menar att detta skulle öka 

stimulansen för jobb i de lägre skattenivåerna. Som ett extra förlag på denna fråga ansåg IMF 

att regeringen borde omvandla de två statliga skattenivåerna på 20 och 25 procent till en enda 

på 15 procent.
63
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Utöver de olika ståndpunkterna om utvecklingen av den medelfristiga finanspolitiken menade 

regeringen att den inte ville anta den omfattande skattereformen som IMF föreslog. IMF 

menade att de stimulerande effekterna av skattesänkningar skulle bli delvis dämpade av 

minskningen av utgifter. I förlängningen skulle detta leda till en ökad efterfrågan i den 

svenska ekonomin. IMF projicerade vid tiden en minskad utgiftsnivå på 2 procent av BNP i 

perioden 2001-2003. Skälet till att inflationen inte skulle skjuta i taket, vilket är en 

konsekvens av en ökad efterfrågan, var enligt IMF att de automatiska stabilisatorerna var 

starkare i Sverige än i många andra länder.  Dessa skulle då kunna hantera en ökad efterfrågan 

i och med eventuella skattesänkningar. Skattesänkningar har en implicit påverkan på 

ekonomin genom att en frigör medel för allmänheten, vilket i sin tur leder till ökade tillgångar 

i ekonomin. IMF menade att alla dessa faktorer tillsammans inte borde utgöra en risk för 

inflation. De positiva effekterna skulle alltså överväga de negativa. Det slutgiltiga rådet från 

IMF angående eventuella skattesänkningar var att regeringen inte borde göra en stor sänkning, 

utan fördela sänkningarna jämt över en treårsperiod.
64

 

Under perioden när IMF kom med detta förslag till Sverige var det en minoritetsregering som 

styrde. Den politiska vänstern satte sig emot eventuella skattesänkningar då de ansåg att det 

var ett hot mot det svenska välfärdssystemet. Ytterligare ville vänstern vid tiden öka 

utgiftstaket för att återetablera tidigare nedskärningar och för att skapa en buffert för att betala 

de ökande sjukvårdsbidragen. IMF visade ett starkt missnöje till detta då de menade att 

utgiftstaket som var satt till och med 2003 borde hållas för att bibehålla förtroendet för det 

finanspolitiska ramverket. De menade att istället för att höja utgiftstaket borde medel 

omfördelas från andra sektorer för att betala för stigande sjukvårdsbidrag.
65

 

Det är tydligt att IMF:s ekonomer ville att Sveriges regering skulle sänka skatterna. De 

argumenterade för att de frigjorda medlen, i och med införandet av det finanspolitiska 

ramverket, borde användas för att sänka skatterna. Detta skulle då leda till en ökad stimulans i 

den svenska ekonomin, men inte påverka inflationstaken på grund av Sveriges starka 

automatiska stabilisatorer. Vad som är intressant är faktumet att IMF:s ekonomer, under tiden 

då rapporten ovan publicerades, stödde det finanspolitiska ramverket med fokus på 

överskottsmålet och utgiftstaket. Om vi bryter ned deras råd till regeringen är det en tydligt att 

IMF utgår från följande ståndpunkter:  
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1. Den medelfristiga finanspolitiken, med det finanspolitiska ramverket i fokus, har fått 

den svenska staten att omvandla ett finansiellt underskott till ett överskott i de 

offentliga finanserna.  

2. Den dåvarande regeringen sänkte skatterna indirekt genom att öka minsta nivån av de 

lägre skattenivåerna.  

3. Regeringen borde utnyttja överskottet i de offentliga finanserna till att sänka skatterna 

ytterligare.  

4. Det är viktigt att det uppsatta utgiftstaket följs för att bibehålla förtroendet för de 

statliga finanserna.  

Den första punkten ovan behandlar faktumet att regeringen lyckades, med hjälp av det 

finanspolitiska ramverket, att omvandla ett underskott i de offentliga finanserna till ett 

överskott. De dåvarande ekonomerna på IMF tyckte att detta var väldigt bra men uteslöt att 

motivera varför det var bra. Möjligtvis känns detta kanske inte relevant men jag vill 

understryka att det är intressant. Det kopplar nämligen till de underliggande föreställningarna 

som IMF:s dåvarande ekonomer hade.  

Punkt två och tre sammanfattar IMF:s dåvarande inställning till skattesituationen i Sverige. 

De uppmanade den svenska staten att använda överskottet i de offentliga finanserna till att 

sänka skatterna.  Detta kanske inte förefaller direkt motsägelsefullt men om man sänker 

skatterna kommer överskottet i de offentliga finanserna minska för kommande år. För att 

bibehålla ett överskottsmål behöver då, som IMF menade, de statliga tillgångarna öka i takt 

med att skatteintäkterna ökar. Detta samtidigt som statsskulden ökar naturligt i ett nominellt 

värde, alltså inte som andel av BNP. Följaktligen betyder det att IMF:s projiceringar, om en 

ökad efterfrågan, en låg och stabil inflationstakt och ett frigörande av medel för allmänheten 

alla måste stämma. Det är förståeligt att den svenska regeringen bibehöll en något varsam 

inställning till en såpass omfattande skattereform.  

Den sista punkten behandlar IMF:s inställning till utgiftstaket. Enligt dem borde ett uppsatt 

utgiftstak följas för att bibehålla förtroende för de statliga finanserna. De ansåg att den 

politiska vänstern, en del av koalitionsregeringen, hade fel i att försöka höja utgiftstaket. Det 

Finanspolitiska rådet skrev i sin rapport om den så kallade budgeteringsmarginalen. Syftet 

med den är att regeringen ska kunna budgetera med ett statiskt utgiftstak men ändå ha en 

möjlighet att betala för oväntade utgifter. Budgeteringsmarginalen fick inte användas till 

något annat är oväntade utgifter. Den skulle exempelvis inte användas för reformer eller för 
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att betala återkommande utgifter.
66

 Att en del av koalitionsregeringen ville höja utgiftstaket, 

och alltså budgeteringsmarginalen, är ett problem. IMF menade att det satta utgiftstaket måste 

hållas.
67

 Som tidigare nämnts är ett av målen bakom det finanspolitiska ramverket att skapa 

förtroende för de statliga finanserna. 

Det är av intresse att IMF påpekade att den svenska regeringen under tiden då rapporten ovan 

kom påpekade vikten av att utgiftstaket följdes. Detta berodde antagligen av det skiftande 

fokuset, redan i 2001 års vårproposition, från utgiftstaket. Ena delen av koalitionsregeringen 

ville höja utgiftstaket för att frigöra medel för reformer. IMF:s menade, liksom regeringen 

upprepande gånger hade påpekat, att det var viktigt att bibehålla förtroendet för de offentliga 

finanserna. Ytterligare är det av intresse att regeringen inte diskuterar det eventuella 

skattesänkningar som då utfördes i förhållande till överskottsmålet och utgiftstaket.  IMF 

hänvisar till att de starka offentliga finanserna, en direkt följd av överskottsmålet och 

utgiftstaket, ledde till att regeringen kunde sänka skatterna. Detta diskuteras inte i förhållande 

till utgiftstaket och överskottsmålet i varken 2000 eller 2001 års vårproposition.  

6. Ett välfungerande finanspolitiskt ramverk 

Det Finanspolitiska rådet (2010) tar i sin rapport upp vikten av att ha ett välfungerade 

finanspolitiskt ramverk. Detta motiveras bland annat med  referenser till Calmfors artikel 

"Sweden: Watchdog with a Broad Remit". I artikeln fokuserar Calmfors på Stabilitets- och 

Tillväxtpakten som antogs 1997 av EU. I och med att han riktar stark kritik till paketets 

utformning tar han även upp vikten av att folket tror på de finanspolitiska beslut som görs. 

Han beskriver bland annat hur vikten av ett legitimt budgetpolitiskt system för att upprätthålla 

folkets förtroende. Exempelvis menar Calmfors att legitimiteten hos Stabilitets- och 

tillväxtpakten inte är särskilt stark då den inte uppföljs. Detta menar han är devis en 

konsekvens av målens lösa formulering. Exempelvis ska en medlemsstat som har skrivit 

under denna pakt inte ha en statsskuld på över 60 procent av landets egna BNP. Ytterligare får 

landet inte ha ett underskott av mer än 3 procent av BNP. Om fallet skulle vara så, kräver 

Stabilitets- och Tillväxtpakten att landet ska motverka underskottet med: "tillfredsställande 
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handlingar". Calmfors beskriver vidare hur ett välfungerade generellt nationellt ramverk 

borde vara uppbyggt av minst tre delar:
68

 

 Väldefinierade mål avseende budgetbalansen, statsskuldens utveckling, statens 

utgiftsnivå samt makroekonomiska stabilisatorer. 

 Riktlinjer för att vidhålla en transparent finanspolitik. 

 Incitament för staten att sträva mot att fullfölja de förutbestämda målen.  

Calmfors beskrev även hur en rad forskningsartiklar har blivit publicerade med målen at 

undersöka påverkan Stabilitets- och Tillväxtpakten hade på ekonomin i EU. Bland annat 

hittades delvisa belägg för att medelunderskottet var systematiskt lägre i EU. Calmfors 

påpekade dock några problem han såg med dessa studier. Exempelvis ansåg han att det var 

viktigt att diskutera huruvida studierna borde ha utgått från införandet av Maastrischtavtalet 

eller från införandet av Stabilitets- och Tillväxtpakten. Ytterligare tillade Calmfors att det 

verkade som om EU:s finanspolitik hade skapat en med konjunkturellt betingad finanspolitik 

hos medlemsstaterna. Han menade att större underskott verkade uppstå vid lågkonjunkturer än 

tidigare.
69

  

Om man jämför Calmfors artikel med vårpropositionerna som gavs ut vid samtiden existerar 

det inte tydliga likheter. Fokus låg starkt på att en stark välfärd bidrar till en hög tillväxt i 

exempelvis 2005 års vårproposition. Det var först två år senare, i 2007 års vårproposition, 

som regeringen omdefinierade överskottsmålet och utgiftstaket till ett finanspolitiskt ramverk. 

Överlag granskade Calmfors Europaunionens finanspolitiska ramverk för att argumentera 

vikten av ett finanspolitiskt ramverk. Detta är av intresse då den svenska regeringen kan, till 

följd av liknande forskning som denna, ha omdefinierat överskottsmålet och utgiftstaket till 

det finanspolitiska ramverket. Vad som inte framgår tydligt, av vare sig tidigare eller senare 

vårpropositioner, är hur man kom fram till att överskottsmålet och utgiftstaket faktiskt var ett 

finanspolitiskt ramverk. Vidare argumenterar Calmfors för vikten av att ha ett finanspolitiskt 

ramverk. Han beskriver exempelvis inte vad som ska eller borde ingå i ett sådant ramverk.  

Det finanspolitiska rådet självt menar att överskottsmålet bör ses som ett intermediärt och 

operationellt mål som ska underlätta för regeringen att uppnå de ekonomiskpolitiska målen. 

Man anser att det framgår klart av regeringens budgetpropositioner och särskilt lutar man sig 
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mot 2007 års vårproposition där syftet med överskottsmålet diskuteras utförligt (se ovan 

avsnitt 3.10). Dessa anges enligt följande:
70

  

 Långsiktig hållbarhet: "Enligt framskrivningar av de offentliga finanserna baserade på 

den demografiska utvecklingen, antaganden om den makroekonomiska utvecklingen 

och gällande regelverk, kommer såväl pensionsutgifterna som utgifterna för sjukvård 

och äldreomsorg att öka som andel av BNP fram till och med mitten av detta 

århundrade." 

 Jämn fördelning mellan generationerna: "Ett överskott i det offentliga sparandet är 

därmed nödvändigt för att nå en jämn och rimlig fördelning mellan generationer av 

resurser som fördelas via den offentliga sektorn. De som är unga idag eller ännu inte 

är födda skall inte om några decennier belastas med en alltför tung börda då dagens 

yrkesverksamma är gamla och kräver offentligt finansierad sjukvård, äldreomsorg och 

pensioner." 

 Ekonomisk effektivitet: "Genom att slå fast ett långsiktigt mål för överskottet i de 

offentliga finanserna kan förutsägbarheten av och trovärdigheten för den ekonomiska 

politiken stärkas. Det blir då lättare för hushåll och företag att planera sina 

ekonomiska beslut vilket bidrar till välfärdsvinster." 

 Tillräcklig marginal för att undvika stor underskott: "Med hänsyn till 

konjunkturkänsligheten i de offentliga finanserna ger överskottmålet en 

säkerhetsmarginal för att undvika stora underskott som beror på 

konjunkturutvecklingen eller på osäkerhet. Tillräckliga marginaler ger utrymme för de 

automatiska stabilisatorerna att verka fullt ut och även till aktiv finanspolitik när sådan 

är påkallad."  

 

7. Överskottsmålet på väg att gå i kras 

I en artikel till Affärsvärlden år 2007 skrev Max Elger, forskare i nationalekonomi på 

Handelshögskolan i Stockholm, att: "Ett ekonomiskt-politiskt paradigmskifte är på gång i 

Sverige". Elger beskrev i sin artikel att det politiska samförståndet om att de offentliga 

finanserna måste gå med ett överskott höll på att förändras. Han sa att en allmän politisk 

uppfattning råder om att det räcker om de offentliga finanserna är i balans. Elger menade att 
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på grund av en god utveckling av den svenska ekonomin sjönk statsskulden snabbt. Men 

påpekade att det fortfarande fanns en enighet inom den svenska politiken att överskottsmålet 

borde ligga kvar. Hans dåvarande uppfattning var att denna trend  inte skulle komma att 

kvarstå, oavsett om den kommande regeringen skulle vara höger- eller vänsterorienterad. 

Vidare tillägger han att överskottsmålet främst kommer att gynna de som lever om 50 år.
71

  

Anledning till att överskottsmålet var populärt, och fortsatte att vara det från dess införande 

till år 2007, berodde på att svenskarna hade 1990-talskrisen färskt i minnet menade Elger. 

Ytterligare tillägger han att politikerna anspelade på krisen, och överskottsmålet som dess 

lösning, för att få ett större väljarstöd. Dock menade han att det existerade en del avvikande 

företeelser i den svenska ekonomin:
72

 

1. Den offentliga sektorns bruttoskuld var cirka 70 procent av BNP. År 2007 var den 

ungefär hälften. 

2. Den offentliga sektorn uppvisade fortfarande underskott. Vid skrivande stund blickade 

Elger tillbaka på många års överskott. 

3. Sverige hade då en högre ränta än omvärlden. Han skriver att den år 2007 var i paritet 

med omgivande ekonomier.  

I januari 2007 presenterade Svenskt Näringsliv rapporten "Överskottsmålet - en kritisk 

granskning" . I rapporten argumenterar man för statsskulden som andel av BNP borde ligga 

kvar på samma nivå som den dåvarande var. Vid tiden var den ungefär 35 procent av BNP. 

Om förhållandet mellan statsskulden och BNP ska förbli statiskt betyder det att statsskulden 

behöver öka nominellt. På grund av att BNP ökar i ett tillväxtsamhälle leder det till att de 

svenska offentliga finanserna måste gå med ett underskott och alltså att statsskulden ökar i 

takt med BNP.
73

 

I en rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) år 2004 argumenterade 

deras konjunkturråd för ett ökat överskottsmål. Rådets rekommendationer var att öka målet 

till cirka 3 procent av BNP som genomsnitt över en konjunkturcykel. Elger menade att dessa 

två rapporter, som visserligen skiljer sig tidsmässigt tre år, innehåller stora skillnader. Denna 

skillnad förklaras med en olikartad syn på hur stora de offentliga utgifterna kommer att vara. 

Vidare anspelar det på den underliggande frågeställningen om hur utgifterna ska finansieras. 
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72 Max Elger, "Överskottsmålet på väg att gå i kras" , Affärsvärlden 3/4 2007.  
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Elger menar att den finns en överliggande försanthållande om att den åldrande befolkningen i 

Sverige kommer innebära ökade kostnader. Bland annat skrev han att andelen 

yrkesverksamma invånare kommer vara färre än dess motpart om 30 år. Detta kommer att 

leda till ett ökat tryck på de offentliga finanserna. Elger sa även att ett underliggande 

antagande som SNS använder sig av, vid datumet för publicering, är att Sverige kommer ha 

liknande offentliga finanser som år 2007.
74

 

Som svar på detta menade Elger att politiska beslutsfattare stod inför valet: "att höja skatterna 

rejält i framtiden - till nivåer som får dagens skatter att framstå som modesta - eller att spara i 

ladorna idag". Han menade att SNS förespråkade detta synsätt då de uppbyggda tillgångarna 

skulle möjliggöra ett lättare skattetryck i framtiden. Till skillnad från SNS menade Elger att 

Svenskt Näringsliv såg antagandet om oförändrade svenska finanser orimligt. Det skulle 

innebära ett högt framtida skattetryck menade Elger. Han argumenterade vidare för att det inte 

skulle vara otroligt att befolkningen skulle leta sig till alternativa samhälleliga 

organisationsformer om skatterna skulle uppgå till cirka 70 procent.
75

 

I 2007 års vårproposition, samma år som Elgers artikel publicerades, omdefinierades 

överskottsmålet och utgiftstaket till en del av det finanspolitiska ramverket. Överskottsmålet 

och utgiftstaket i sig fick inga större förändringar utan snarare kopplingen mellan dem. Vad 

som är av intresse är att Elger beskriver en samtida politisk uppfattning om att 

överskottsmålet borde ha ersatts med ett balansmål. Detta är något motsägelsefullt när 

regeringen lade ytterligare fokus på att omdefiniera bland annat överskottsmålet i 2007 års 

vårproposition. Det är även av intresse att Elger diskuterade den framtida demografiska 

utvecklingen. Detta återkopplar till flertalet tidigare vårpropositioner då en ökad andel äldre 

användes, till och från, som en motivering till överskottsmålet. Dock är det viktigt att påpeka 

att Elger använde argumentet "spara i ladorna" som en ovillkorlig lösning för den 

demografiska utvecklingen.  

8. Förtroende för det finanspolitiska ramverket 

Robert Boije, Albin Kainelainen och Jonas Norlin (2010) beskrev, sen dess införande, att det 

finanspolitiska ramverket har förstärkt förtroendet för de offentliga finanserna i Sverige. 

Under perioden 2008-2011 ökade den gemensamma medelskulden av EU-länderna från cirka 

60 procent till 85 procent av BNP. Detta var ett resultat av kontinuerligt stora underskott i 
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medlemsstaternas statsbudgetar. Boije et al. menade att de dåliga finanserna i EU har ledde 

till förnyade diskussioner om pålitligheten och kraften av Stabilitets- och Tillväxtpakten. 

Samtidigt påbörjades en dialog om vikten av ett finanspolitiskt ramverk, som ett komplement 

till pakten, menade Boije et al. Trots att krisen år 2008 påverkade Sverige liknande som andra 

länder, var inverkan på de statliga finanserna lindriga. Underskotten innan krisen var måttliga 

och Sverige eftersträvade en stark kontracyklisk finanspolitik under krisen. Kombinationen av 

dessa två faktorer var möjlig på grund av tidigare överskott i den svenska nettobelåningen. 

Statlig nettobelåning är när offentlig verksamhet eller statliga företag lånar pengar av 

Riksgälden. Ett överskott i nettobelåningen betyder att endast delar av medlen har används 

och resterande kan användas för att exempelvis avbetala räntor på statsskulden. Varje år sedan 

2000 har Sverige uppfyllt Stabilitets- och Tillväxtpaktens mål och är en av de få 

medlemsstaterna i EU som har gjort det. Boije et al. menade att den relativt positiva 

utvecklingen av de svenska finanserna, trots krisen, kunde antagligen ha setts som en förtjänst 

av det finanspolitiska ramverket. Vidare anser de att det speglar en tydlig politisk ståndpunkt i 

och med uppföljningen av ramverket, vilket i förläningen stärker förtroendet av de offentliga 

finanserna.
76

  

Boije et al. menade att finanskrisen mellan 1992 till 1994 fungerade som en drivkraft till 

instiftandet av det finanspolitiska ramverket. De beskrev krisen som den värsta i 

mellankrigstiden. Arbetslösheten steg från 3 procent till 10 procent. Dessa siffror är liknande 

de som Calmfors presenterade i sin artikel. Vad som dock är intressant är här är hur 

författarna fokuserade på statens nettobelåning. De beskrev bland annat hur den svenska 

statens översiktliga nettobelåning
77

 sjönk, mellan 1990-1993, från ett överskott av 3 procent 

till ett underskott av 11 procent.
78

 

Boije et al. (2010) beskrev även hur ett stort stödpaket sammansattes för att motverka de 

negativa konsekvenserna av finanskrisen. Stödpaketet blev implementerat stegvis mellan 

perioden 1995-1998 och omfattade besparingar av 7.5 procent av BNP. Detta betyder att det 

finanspolitiska ramverket blev till stor del introducerat efter stödpaketet. Det finanspolitiska 

ramverket skapades för att förstärka den framtida statliga finanserna, var det även ett verktyg 

för att förankra stödpaketets resultat menar Boije et al.  

                                                
76 Robert Boije et al., "The Swedish fiscal policy framework", Nordic Economic Policy Review 1 (2010), s.201-
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Boije et al. argumenterar, lik Calmfors, för vikten av ett finanspolitiskt ramverk. Bland annat 

beskrev de hur finanskrisen under 1990-talet hade fungerat som en drivkraft för instiftandet av 

det finanspolitiska ramverket. En intressant aspekt av detta är att det finanspolitiska ramverket 

benämndes så för första gången år 2007. Tidigare år hade regeringen motiverat 

överskottsmålet och utgiftstaket som två separata verktyg för att styra den svenska 

budgetpolitiken. Trots detta återkopplar det till 2007 års vårproposition där regeringen 

argumenterade för att de ville stärka det finanspolitiska ramverket. Här, liksom i 2007 års 

vårproposition, efterkonstruerades en föreställning om att det finanspolitiska ramverket, i 

denna benämning, alltid har existerat. Vad som Boije et al. dock påpekar, liksom bland annat 

Calmfors (2005) och Elger (2007), är vikten av att bibehålla förtroendet för det offentliga 

finanserna. Detta görs då genom en noga uppföljning av det finanspolitiska ramverket, för att 

skapa en tydlig transparens i den offentliga ekonomin.
79

  

9. Målen med finanspolitiken 

Ett mål för den samlade ekonomiska politiken och finanspolitiken är att öka en icke-

konjunkturell tillväxt. Med detta menas en tillväxt där konjunkturella förändringar har 

avräknats. Detta åstadkoms genom bland annat en strukturpolitik som ökar den allmänna 

sysselsättningen vilket bidrar till en hög produktionskapacitet. Vidare är målet för en 

strukturpolitik att minska kostnaderna för utanförskap, både på individ- och samhällsnivå. 

Däribland inräknas ett högt antal arbetade timmar, kontra hög skatt, hos befolkningen för att 

kunna finansiera de offentliga åtagandena. I Sverige prognostiserades det en hög 

befolkningsökning, vilket i sin tur skulle leda till en ökad andel äldre som lever av 

premiepensionssystemet.
80

 

Ett annat mål för politiken är att välfärden i Sverige ska förbättras för hela befolkningen. 

Detta ska åstadkommas genom en fördelningspolitik som främjar en hög tillväxt som alla 

medborgare kan ta del av. Fördelningspolitiken verkar dels genom subventioner av offentliga 

tjänster, dels genom att skattesystemet gör att inkomsterna blir jämnare fördelade i samhället 

samt att fördela inkomster över generationer, exempelvis genom premiepensionssystemet. 

Ytterligare ett mål för finanspolitiken är att förebygga och stabilisera konjunktursvängningar. 

                                                
79 Robert Boije et al., "The Swedish fiscal policy framework", Nordic Economic Policy Review 1 (2010), s.201-

202. 
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Stora konjunkturella svängningar är kostsamma för samhället då de har en negativ effekt på 

bland annat investeringar, sysselsättning och produktion. Under en ekonomiskt osäker period 

tenderar stora investeringar att minska i antal då de är svåra att ta tillbaka. En kraftig 

lågkonjunktur har även en negativ effekt på produktivt kapital, då företag kan gå i konkurs. 

Ett företags produktiva kapital är exempelvis dess maskiner och byggnader. Perioder med låg 

sysselsättning riskerar även minska den allmänna kompetensen och därmed minska 

produktiviteten. Stora konjunktursvängningar kan även leda till kraftiga förändringar i 

inflationstakten. Detta menar det Finanspolitiska rådet kan leda till att företagare fattar 

irrationella beslut, som tas på grund av en förändrad inflationstakt.
81

 

Liksom finanspolitiken bidrar penningpolitiken till att stabilisera ekonomin. Riksbanken har 

huvudansvar för att förbättra den ekonomiska stabiliteten i Sverige. Det gör den genom att 

skapa prisstabilitet och aktivt påverka inflations- och räntenivåerna. Det Finanspolitiska rådet 

menar att finanspolitiken normalt sett inte borde användas för att justera bland annat 

efterfrågan i ekonomin. Det finns däremot något som kallas för de automatiska 

stabilisatorerna. Dessa bygger på att skatteinkomster och utgifter varierar i och med 

konjunkturförändringar, vilket leder till en indirekt påverkan av efterfrågan i ekonomin. 

Finanspolitiska rådet menade dock att det borde finnas ett finanspolitiskt svängrum för att 

aktivt kunna stötta penningpolitiken.
82

 

Det Finanspolitiska rådet menade att de offentliga åtagandena i framtiden borde finansieras 

med tagen hänsyn till bland annat statsskulden, befolkningsökningen och globaliseringen. 

Vidare menar de att ett ifrågasättande av de långsiktiga offentliga finansernas hållbarhet är 

förknippat med bland annat risker och kostnader. En ohållbar finanspolitik kan leda till en 

ökad statsskuld och kan medföra att finanspolitikens inriktning ändras. Detta kan exempelvis 

betyda att finanspolitikens fokus ändras från satsningar på ökad tillväxt till att minska den 

totala statsskulden.
83

 

Poängen det Finanspolitiska rådet ville göra genom att motivera målen bakom finanspolitiken 

är att den är förknippad med en rad olika avvägningar och prioriteringar. Detta menar de leder 

till att finanspolitiska beslut inte kan vara allt för mekaniska.
84

  Ett mekaniskt system skulle 

alltså kunna leda till att fel beslut togs, på grund av systemets statiska natur, vid fel tillfälle. 
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 Regeringskansliet, "Ds 2010:4 Utvärdering av överskottsmålet" (Stockholm 2010), s.53-54. 
82 Regeringskansliet (2010), s.54. 
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Det Finanspolitiska rådets rapport kom ut år 2010 och behandlade överskottsmålet. Främst 

riktade de in sig på hur det finanspolitiska ramverket var motiverat i 2007 års vårproposition. 

De diskuterade bland annat ett övergripande mål för finanspolitiken i Sverige var att öka 

välfärden för hela befolkningen samt att man borde sträva efter en generationell rättvisa i och 

med pensionssystemet. I och med att de fokuserar på 2007 års vårproposition är det förståeligt 

att de även tar upp motiveringarna till det finanspolitiska ramverket från samma år. Vad som 

skiljer sig åt till 2007 års vårproposition är finanspolitikens syfte. I 2007 års vårproposition 

menade regeringen att finanspolitikens yttersta syfte var att effektivare använda resurserna. 

Detta återkopplar visserligen något till syftet det Finanspolitiska rådet tog upp men inte 

fullständigt. Detta beror av två skäl. För det första är inte effektivare användning av resurser 

likgiltigt med en högre välfärd. Det kan syfta på rent budgetära handlingar som krävs för att 

stimulera ekonomin. För det andra fokuserar det Finanspolitiska rådet snarare på en 

övergripande generationell rättvisa. Bland annat diskuterade de hur premiepensionssystemet 

öppnade en väg för en jämnare fördelning av resurser över generationer.  

 

10. Behovet av ett överskottsmål 

I artikeln "Debatt: Därför har vi överskottsmål" skriver John Hassler om värdet som det 

finanspolitiska ramverket har spelat i Sveriges ekonomiska utveckling efter krisen på 90-talet. 

Hassler ser stora problem med tendenserna att överskottsmålet blir mindre och mindre 

populärt. Bland annat skriver han att: "Allt oftare hör man ledande ekonomer påstå att 

överskottsmålet bör avskaffas eller sänkas samt att det finanspolitiska ramverket måste ändras 

för att ge mer utrymme för mer offentliga investeringar", vidare tillägger han "De argument 

som förs fram för dessa förändringar grundar sig tyvärr ofta [i] en ogenomtänkt och okunnig 

analys". Hasslers debattartikel bygger på att han gör ett påstående angående överskottsmålet 

efterföljt av ett eget argument för att påvisa behovet av detsamma. De fyra påståenden som 

han gör är som följer:
85

 

1. Överskottsmålet syftade till att skapa goda offentliga finanser. Nu behöver vi det inte 

längre. 

2. Överskottsmålet har gjort att den offentliga nettoförmögenheten ökat till över 20 

procent. Nu behöver vi inte fortsätta att samla i ladorna.  
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3. Överskottsmålet leder till att bruttoskulden försvinner och även om vi sänker det till 

ett balansmål kommer bruttoskulden att krympa ihop som andel av BNP. 

4. Det finna många offentliga investeringsprojekt med en avkastning som är högre än 

statens lånekostnader. Vi måste därför ändra reglerna för överskottsmålet så att staten 

kan lånefinansiera ökade investeringar.  

Hassler svarar på varje påstående han framför i debattartikeln. I svaret till det första 

påståendet skriver han exempelvis att: "Det är sant att vi har goda offentliga finanser och att 

överskottsmålet bidragit till detta. Men det grundläggande syftet med överskottsmålet är att 

minska den politiska frestelsen att låna till offentliga utgifter". I svaret till det andra 

påståendet skriver Hassler att: "Det är sant att den offentliga nettoförmögenheten har ökat 

under tiden med överskottsmål, men i regeringens budgetproposition väntas falla under 

mandatperioden, från 25 procent av BNP år 2013 till 17 procent av BNP år 2018".
86

 

Det är tydligt att Hassler utgår från två premisser vid argumentationen om överskottsmålet: 

1. Statliga investeringar är sämre än privata eftersom de ger sämre avkastning. 

2. Staten ska ej göra investeringar, utan en strikt budgetkontroll är till nytta för 

näringslivet. 

3. Överskottsmålets syfte är att minska  

Dessa båda premisser kopplar i sin tur till underliggande föreställningar rörande stat och 

ekonomi. För det första ska staten inverka så lite som möjligt i ekonomin. För det andra är det 

bra att staten har ett långsiktigt överskott.  

Hasslers debattartikel kom år 2014, alltså fyra år efter den sista, här behandlade, 

vårproposition. Artikeln förefaller dock fortfarande intressant då den diskuterar 

överskottsmålet, och delar av den dåvarande aktuella diskussionen om överskottsmålet. Det är 

intressant hur Hassler beskriver hur syftet med överskottsmålet var att minska den politiska 

frestelsen att låna till offentliga finanser. Detta är ett underliggande försanthållande som 

Hassler förhåller sig till i diskussionen. Inte i någon tidigare, här behandlad, vårproposition 

beskrivs överskottsmålets syfte som detta. Exempelvis menade regeringen i 2000 och 2007 

års vårproposition att utgiftstakets syfte var att främjade en stark budgetdisciplin.
87
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Sammanfattning och slutsatser 

Överskottsmålet 

Utvecklingen av de bakomliggande föreställningarna som regeringen har haft om 

överskotsmålet och utgiftstaket har förändrats något från år till år. I 1997 års vårproposition 

menade regeringen att det var önskvärt att amortera av nettoskulden på grund av att andelen 

äldre i samhället ökade. Detta kan ses som det första stadiet av ett argument som skulle 

komma att bli ett om långsiktig hållbarhet. I 1999 års vårproposition såg vi för första gången 

argumentet om att en stark välfärd kräver starka offentliga finanser. Dessa beskrevs kunna 

uppnås om staten kompletterade det då aktuella utgiftstaket med ett överskottsmål. 

Överskottsmålet beskrevs med möjligheten det gav att skapa generationell rättvisa. Med 

generationell rättvisa syftade regeringen på att framtida generationer inte skulle behöva betala 

höga ränteutgifter på grund av en hög statsskuld. Även detta argument kan ses som ett steg 

mot långsiktig hållbarhet. Lösningen till den långsiktiga hållbarheten var bland annat enligt 

Elger (2007) att spara i ladorna. I sin artikel förespråkade han att om regeringen tog bort 

överskottsmålet skulle inte Sverige kunna hantera den demografiska ökningen på sikt.  

I 2001 och 2002 års vårproposition motiverades överskottsmålet som ett sätt att säkra de 

framtida finanserna, bedriva en stabiliseringspolitik samt att det skapade en säkerhetsmarginal 

i de offentliga finanserna. Regeringen såg en stor demografisk utveckling framför sig 

samtidigt som andelen äldre i samhället ökade. Dessa tre argument är återkommande i 

flertalet, här studerade, vårpropositioner. Vad som är intressant är utvecklingen av argumentet 

om en säkerhetsmarginal. Bland annat i 2006 års vårproposition beskrevs överskottsmålets 

syfte med två motiveringar. För det första skapade det en buffert för att kunna hantera den 

framtida demografiska utveckling. För det andra skapade överskottsmålet en marginal till det 

största tillåtna underskottet i Stabilitets- och Tillväxtpakten. Denna utveckling kom antagligen 

som ett svar på den ökade samhällsdebatten om pakten. Bland annat Calmfors (2005) beskrev 

hur pakten inte hade efterlevts av alla medlemsstater. Ett ökat fokus inom EU på Stabilitets- 

och Tillväxtpakten under 2005 ledde till ett ökat fokus i 2006 års vårproposition.  

I vårpropositionen från år 2007 omdefinierades överskottsmålet och utgiftstaket till det 

finanspolitiska ramverket. Regeringen gjorde detta för att försöka öka transparensen i 

finanspolitiken samt att tydligare definiera sambandet mellan överskottsmålet och de statliga 

utgifterna. Förtydligandet kom som ett steg för att behandla den senaste kritiken som hade 
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kommit om bland annat överskottsmålet. Bland annat skrev Calmfors (2005) att ramverket till 

stora delar hade följts av regeringen från dess skapande till år 2005.
88

  

I vårpropositionerna från år 2008, 2009 och 2010 motiverar regeringen inte överskottsmålet 

lika tydligt som i tidigare propositioner. Det är snarare som så at överskottsmålet har blivit ett 

självändamål. Politikerna såg inte syftet med att motivera ett budgetpolitiskt mål som har 

funnits sedan år 2000 och, framförallt enligt regeringen, hjälpt de offentliga finanserna. Detta 

går att koppla till Hasslers (2014) debattartikel. Exempelvis behandlar inte Hassler 

motiveringar för överskottsmålet, utan argumenterar mot kritiken mot det. 

 

Utgiftstaket 

I 1999 års vårproposition sågs utgiftstaket som en av de viktigaste inslagen i budgetprocessen. 

Motiveringarna till varför det var en av de viktigaste inslagen framgår däremot inte. I 2000 års 

vårproposition tog regeringen dock upp hur utgiftstakets syfte var att förhindra att tillfälligt 

högre inkomster användes för varaktigt högre utgifter. Denna motivering kom att utvecklas 

till en om en stram budgetpolitik. Regeringen menade då att utgiftstaket utgjorde ett mål för 

den att sträva efter. Den menade även att utgiftstaket fungerade som ett verktyg för att kunna 

bedriva en stabiliseringspolitik. Detta argument har till stora delar snarare använts för att 

motivera överskottsmålet, men användes för utgiftstaket i 2001 års vårproposition.  Denna 

motivering kom att förändras i vårpropositionen året efter, men stod för samma sak. Då var 

dess syfte att dämpa effekterna av ett sjunkande konjunkturellt läge. Det är likgiltigt med att 

bedriva en stabiliseringspolitik. En skillnad är dock det ökade fokuset på ett sjunkande 

konjunkturellt läge. Detta betyder antagligen en regeringen prognostiserade kommande sämre 

år. I 2004 års vårproposition beskrev regeringen hur utgiftstaket hade bidragit till starka 

offentliga finanser på grund av dess återhållande effekt. Detta var en positiv egenskap av 

utgiftstaket både i låg- och högkonjunktur. 

I vårpropositionerna från 2005 och 2006 diskuterade inte regeringen utgiftstaket syfte, utan 

fokuserade avsnittet om utgiftstaket på dess kommande nominella värde. I och med 

omdefinieringen av överskottsmålet och utgiftstaket till det finanspolitiska ramverket 

motiverade regeringen återigen den senare av de två. Från och med 2007 var utgiftstakets 

främsta mål att skapa möjligheten för regeringen at nå överskottsmålet. Vad som är intressant 
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Sustainability: The Role of Independent Fiscal Institutions (Oxford 2013), s.192. 
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är att det samtidigt skulle fungera som en indikator (se not 87). Utgiftstaket hade, likande 

överskottsmålet, blivit ett självändamål. Skillnaden mellan utgiftstaket och överskottsmålet 

var att utgiftstaket utgjorde en del av den framtida prognosen för bland annat överskottsmålet. 

Detta i och med att den hade kommit att bli definierad som en indikator.  

Det nya förhållningssättet till ekonomisk teori 

En av de tydligare förhållningssätten till finanspolitik är projiceringar. Framförallt från och 

med 2008 års vårproposition tog ekonomiska prognoser en allt större del av utformningen av 

överskottsmålet, utgiftstaket och finanspolitiken. Det är samtidigt ingen större förvåning att 

budgetpolitiska mål som behandlar framtiden måste bero av framtida data. Om vi återkopplar 

detta till den tidigare Keynesianska teorin om att ekonomin behöver stimulering under 

kristider ser vi en betydande skillnad. Exempelvis vid 1930-tals krisen åberopade politiker 

Keynes makroekonomiska teori för att försöka skapa en finanspolitik runt denna. I de senare, 

här behandlade, vårpropositionerna är det snarare så att projiceringarna själva står för den 

makroekonomiska teorin. Eller snarare ekonomiska modelleringar spelar en liknande roll i 

argumenteringen som makroekonomisk teori gjorde under den keynesianska perioden. 

En spännande aspekt av prognoserna är att de i det medelfristiga perspektivet – året då 

prognoserna görs och de närmast kommande tre åren – prövas mot framtiden. Det vill säga 

man har tre års data från det förgångna och fyra års ännu ej existerande data. Och det är de 

framtida åren som framförallt anses ge modelleringen dess hållbarhet.
89

 Tydligen rör det sig 

om föregångare till den inom finansdepartementet utvecklade modellen MIMER. Denna 

beskrivs i en bilaga till 2015 års Långtidsutredning såsom tillhörande en makroekonomisk 

modell av en typ ”som bland ekonomer kallas för allmänna jämviktsmodeller med 

överlappande generationer”.  Och sägs vara ”standardverktyg inom modern makroekonomisk 

forskning”. Dessutom tillägger författarna att ”liknande modeller används även av regeringar 

och offentliga institutioner runt om i världen, till exempel i Danmark, Nederländerna och 

                                                
89 Regeringen, "Regeringens proposition 2015/16:100", 2016 års ekonomiska  vårproposition (Stockholm 2016), 

s 92. Det kallas för ”sjuårsindikatorn” och man säger bland annat att ”måluppfyllelsen analyseras i första hand i 

ett framåtblickande perspektiv, eftersom målet för det finansiella sparandet utgör riktmärke för finanspolitiken”. 

I princip samma typ av motiveringar och för den delen ofta exakt samma skrivningar förekommer i alla 

vårpropositioner från och med 2010. Med undantag för 2013. Men vare sig framåtblickande eller 

sjuårsindikatorer finns 2008 och 2009. Då och tidigare använder man sig istället av ordet prognos. VP 2007, 

s.20. förekommer emellertid det framåtblickande perspektivet i samband med det finanspolitiska ramverket och 

då omtalas för första gången ”en ny indikator, delvis baserad på prognoser, som tar hänsyn till den 

finanspolitiska inriktningen i ett framåtblickande perspektiv (och) bidrar till detta”.  
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USA”.
90

 Ett centralt antagande i modellen är att alla beslut som fattas bygger på ”att företag 

och hushåll kan förutsäga exakt hur framtida variabler kommer att utvecklas”. Det här som 

kallas för ”perfect forsight” är visserligen enligt författarna av rapporten en förenkling av 

verkligheten, eftersom ”människor sällan är fullt rationella”. Men ”de flesta nationalekonomer 

anser dock att denna ansats trots allt är en god approximation av verkligheten och kan bidra 

till en bättre förståelse för ekonomiskt beteende”.
91

 Båda de två grundläggande antagandena i 

den här sortens prognosmakeri kan sägas avvisas från all annan samhällsvetenskaplig och 

humanistisk forskning. Men tydligen bryr sig inte flertalet nationalekonomer om en sådan 

petitess. 

Finanspolitiska ramverkets påverkan och dess bakomliggande 

försanthållande 

Överskottsmålet och utgiftstaket har motiverats med en mängd ideologiska utsagor rörande att 

det är bra. Många av dessa har skiftat över tid medan andra har varit mer eller mindre statiska. 

Något som alla dessa utsagor dock har gemensamt är att de aldrig har blivit visade vara 

korrekta. Framförallt i de senare, här studerade, vårpropositioner är utsagan snarare att 

överskottsmålet och utgiftstaket är bra i sig. I Dagens Nyheter skrev de ekonomisk-politiska 

talespersonerna från varje parti i Alliansen en debattartikel nyligen. Artikeln ämnade 

diskutera den nuvarande finansministerns vilja om att ersätta överskottsmålet med ett 

balansmål. Målet för författarna är att söka efter en kompromiss med regeringen angående 

överskottsmålet, då de inte är benägna att överge det. De avslutar artikeln med: "Alliansens 

uppfattning är alltså tydlig: Vi är beredda att pröva möjligheterna för en ny överenskommelse 

om överskottsmålet. Men vi är inte beredda att överge principen om behovet av överskott i 

offentliga finanser, eller kravet på en trendmässigt fortsatt fallande skuldnivå på medellång 

sikt. Det skulle allvarligt försämra förutsättningarna att bedriva en ansvarsfull ekonomisk 

politik."
92

 Det slutliga argumentet i debattartikeln kan ordentligt sammanfatta diskussionen 

om överskottsmålet. De beskriver ett behov av överskott i de offentliga finanserna, men själva 

motiveringen mynnar ut i att överskottsmålet hjälper en stark budgetdisciplin. Detta var bland 

annat motiveringen till utgiftstaket som användes innan överskottmålet ens fanns. Mängden 

olika försanthållanden till överskottsmålet och utgiftstaket har alltså skiftat kraftigt över tid 

samt ibland även motiverat varandra. Vad man däremot kan konstatera som ett genomgående 
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försanthållande till både överskottsmålet och utgiftstaket behovet av en låg statsskuld. Detta 

har uttryckts i en eller annan from, genomgående vårpropositionerna samt debatten kring det 

finanspolitiska ramverket. Slutligen förefaller det inte skilja sig särskilt mycket från regering 

till regering. Statsskulden anses dålig oavsett partitillhörighet.   

Slutligen vill jag mena att ett tydligt resultat av överskottsmålet är hur det har förändrat 

politikers ställningstagandet till ekonomisk-teori. Genom åren av överskottsmålet har 

regeringen, och andra aktörer, producerat olika påståenden om överskottsmålet. Exempelvis 

har dessa påstående beskrivit vad det är bra för samt hur det kan hjälpa den svenska 

ekonomin. En gemensam faktor med dessa påståenden är det aktuella ekonomiska läget. I en 

tid vid hög arbetslöshet skulle överskottsmålet minska arbetslösheten. I en tid med 

högkonjunktur skulle överskottsmålet ha en återhållande effekt så att ekonomin inte blev 

överhettad. Överskottsmålet har alltså alltid varit bra. Efter 2007 års vårproposition förefaller 

det som så att överskottsmålet inte längre behövdes motiveras. Det var även vid denna 

tidpunkt som långtidsprognoserna uppkom. Prognoserna och projiceringarna som verkar har 

ersatt ekonomisk-teori vid motiveringen av det finanspolitiska ramverket.  
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