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Abstract 
 

his essay investigates the presence of a political budget cycle in Swedish fiscal 

policy during the years 1973 to 2002. A political budget cycle is said to occur if the 

government, using different fiscal policy instruments, systematically tries to expand 

the economy in time for national elections. In the theoretical model used in this essay, a 

model originally developed by Kenneth Rogoff, the more expansionary policies during an 

election year is a signal to the electorate that the political leader is a competent one and 

therefore should remain in power. The investigation follows a two-step procedure. In the first 

step, a popularity function is estimated, which describes the relationship between government 

popularity and various economic conditions. In the second step, a policy reaction function is 

estimated, which describes to what extent the government tries to steer the economy in order 

to stay in power. The results indicate that government popularity is affected by economic 

conditions. However, there is no evidence that the government systematically tries to 

manipulate the economy in order to stay in power. There are some traces of a political budget 

cycle on the revenue side of the budget, but the indications are not strong enough to verify the 

hypothesis.  
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1 Inledning 
 

ur skall man betrakta politikern i ett politiskt system? Är det så att han eller hon är 

en välinformerad, idealistisk individ som i första hand ser till samhällets eller det 

allmännas bästa? Kanske ser politikern i första hand till att maximera sin egen 

välfärd, definierad exempelvis som att uppnå eller bibehålla maktpositioner i samhället? 

Beskrivs politikers handlande möjligen bäst som en kombination av de båda synsätten? Detta 

är frågor som sysselsatt samhällsforskare under lång tid. Synen på politikern som idealistisk 

samhällsförsvarare vilar huvudsakligen på normativ grund, medan idén om maktmaximering 

främst grundas på empiriska resonemang. Accepterar man tanken att politikers handlande i 

åtminstone någon grad syftar till att försvara en maktposition i samhället, öppnar man 

samtidigt för möjligheten att politikern kommer att använda sig av de instrument som står till 

hans eller hennes förfogande för att stärka sin ställning. Det finns med andra ord starka 

incitament för politikern att i någon mening försöka manipulera sin omgivning för att kunna 

framstå som så kompetent som möjligt. Denna kompetens ökar sympatierna hos en del av 

väljarkåren, vilket stärker politikerns maktställning samtidigt som det underlättar en fortsatt 

maktutövning genom ett återval. På vilket sätt den enskilde politikern kan tänkas manipulera 

sin omgivning beror lite på hur den väljarbas ser ut som ska attraheras. Har politikern väldigt 

idealistiska anhängare kan det löna sig att försöka framstå som ideologiskt renlärig eller 

kanske moraliskt rättfram. Är politikern för sin maktposition beroende av en väldigt specifik 

väljarbas, exempelvis en valkrets, kan det finnas en poäng i att framstå som kompetent i 

regionalpolitiska frågor. Slutligen kan politikern ju även försöka influera uppfattningen om 

den allmänna levnadsnivån i landet, i syfte att attrahera så många väljare som möjligt. 

H 

 

Om målsättningen är att attrahera så många väljare som möjligt, bör politiker söka påverka 

den ekonomiska situationen i samhället, de bör med andra ord försöka rikta sin energi mot att 

influera viktiga makroekonomiska aggregat såsom exempelvis inflation och arbetslöshet. Om 

syftet med denna påverkan är att säkra en maktposition genom återval, är det därför tänkbart 

att man skulle kunna observera cykliska variationer i de makroekonomiska aggregaten under 

en mandatperiod. Alltsedan mitten av 1970-talet har man inom nationalekonomin undersökt 

förekomsten av sådana politiska konjunkturcykler. Idén, som ursprungligen fördes fram av 

Nordhaus (Nordhaus, 1975), går ut på att partier i regeringsställning utnyttjar ekonomins 

Phillipssamband för att uppnå en punkt med lägst möjliga arbetslöshet vid tiden för ett 
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parlamentsval. I god tid före ett val vidtar därför regeringen expansiva åtgärder för att bringa 

ned arbetslösheten. Väljarna antas på valdagen associera den gynnsamma ekonomiska 

situationen med det styrande partiet och dess duglighet och därför rösta för att partiet skall få 

behålla makten. De expansiva åtgärder som vidtagits för att säkra återval för med sig att 

inflationen skjuter fart. Eftersom prisökningstakten antas börja stiga först med en viss 

tidseftersläpning, kommer den ökade inflationen inte att visa sig förrän efter valet. Detta 

medför att regeringen snarast efter ett återval stramar upp ekonomin för att få kontroll över 

inflationen, i syfte att bringa ekonomin till en position som möjliggör att man vid 

nästkommande val åter kan vidta expansiva åtgärder. En tänkt cykel framkommer där de 

makroekonomiska aggregaten rör sig i ett distinkt mönster: inledningen av mandatperioden 

kännetecknas av lägre inflation och ökande arbetslöshet, medan tiden strax före ett val 

kännetecknas av stigande inflation och sjunkande arbetslöshet. Teorin förutsätter att 

regeringen har tillräcklig kontroll över ekonomin för att kunna påverka den i en given riktning 

samt att väljarna inte är så pass tillbakablickande att de uppmärksammar huruvida liknande 

åtgärder vidtagits vid tidigare val. 

 

Den tidiga forskningen kring politiska konjunkturcykler antog att väljarna hade någon form 

av icke-rationella förväntningar och att detta var avgörande för att cyklerna skulle kunna 

uppkomma. Rogoff (1990) visade dock att cykler kan uppkomma även i en situation som 

karakteriseras av rationella förväntningar. I Rogoffs modell antas det finnas 

informationsasymmetrier mellan väljare och politiker vad gäller politikers kompetens. Det 

mest kompetenta politiska partiet är det som vinner valet, men väljarna har svårt att avgöra 

vilket parti som besitter denna egenskap. Den sittande regeringen använder olika 

finanspolitiska instrument för att försöka signalera sin kompetens till väljarna och därigenom 

försäkra sig om att bli återvald. Detta beteende genererar cykler i skatter och offentliga 

utgifter under mandatperioden, med ökade offentliga utgifter och sänkta skatter vid tiden för 

ett parlamentsval. Eftersom cyklerna här uppkommer i budgetpolitiska instrument och inte i 

olika makroekonomiska aggregat, såsom var fallet i de första modellerna, har denna 

utveckling av forskningsområdet kommit att benämnas politiska budgetcykler. 

 

Denna uppsats skall undersöka förekomsten av politiska budgetcykler i Sverige. Sverige är 

framförallt intressant på grund av att det är ett av endast ett fåtal OECD-länder där 

mandatperioderna kan betraktas som exogent givna. I Sverige hålls som bekant val den tredje 

söndagen i september vart fjärde år (fram till och med 1994 vart tredje år). Det finns ingen 
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möjlighet för sittande regeringar att påverka när ett val skall hållas. Detta gör att man i fallet 

Sverige undslipper de endogenitetsproblem som finns förknippade med länder med varierande 

mandatperioder, där regeringar i viss mån kan välja att utlysa nyval vid strategiskt riktiga 

tidpunkter, dvs. när den ekonomiska situationen är gynnsam. Bland OECD-länderna är det 

förutom Sverige bara Norge, USA och Schweiz som inte tillåter att sittande regeringar själva 

påverkar tidpunkten för ett nyval. Ytterligare en fördel med att studera Sverige är att 

budgetåret här överensstämmer med kalenderåret, vilket gör att man undviker problem som 

kan uppstå när de budgetpolitiska instrumenten inte är synkroniserade med mandatperioden 

(Pettersson-Lidbom, 2003: 3). Tidsperioden som skall studeras sträcker sig från 1973 till 

2002. En så lång undersökningsperiod som möjligt är att föredra, främst för att undvika 

problem med för få frihetsgrader i skattningarna. Problem med datatillgång och med 

förändringar i valsystemet har gjort att någon längre tidsperiod inte kunnat användas.  

 

Uppsatsen kommer att läggas upp på följande sätt. I kapitel två kommer tidigare forskning 

kring politiska konjunktur- och budgetcykler att diskuteras. I kapitel tre presenteras den 

modell som har använts i de ekonometriska skattningarna. Modellen består av två funktioner, 

en popularitetsfunktion som beskriver sambandet mellan ekonomiska faktorer och den 

sittande regeringens popularitet, och en reaktionsfunktion som beskriver sambandet mellan 

olika politiska faktorer och utvecklingen i vissa finanspolitiska instrument. Kapitel fyra ägnas 

åt skattningar av modellen samt en diskussion kring diagnostiska test. I kapitel fem återfinns 

slutsatser och en avslutande diskussion. 
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2 Tidigare forskning 
 

2.1 Politiska konjunkturcykelmodeller 
 

en teoribyggnad som ligger till grund för studier av politiska konjunktur- och 

budgetcykler utvecklades under mitten av 1970-talet av Nordhaus (1975) och 

Lindbeck (1976). I Nordhaus modell utnyttjar politiker ekonomins Phillipskurva, 

sambandet mellan arbetslöshet och inflation, för att påverka möjligheten att vinna val. 

Individer antas ha preferenser beträffande inflation och arbetslöshet, man föredrar låg 

arbetslöshet och en stabil prisnivå. Vidare antas individer inte ha någon egentlig kännedom 

om ekonomins funktionssätt i den meningen att de är omedvetna om de politiska 

möjligheterna att, åtminstone på kort sikt, manipulera Phillipskurvan för att uppnå lägre 

arbetslöshet idag till priset av högre inflation i framtiden. Denna omedvetenhet är ytterst 

viktig för att det beteende som frammanar de politiska konjunkturcyklerna skall kunna 

uppkomma. Eftersom hushållen inte objektivt kan bedöma hur väl regeringen sköter den 

ekonomiska politiken, blir de tvungna att lita till erfarenheter från tidigare mandatperioder när 

de fattar politiska beslut, dvs. när de röstar i allmänna val.  

D 

 

2.1.1 Nordhaus modell 
 

är individen skall besluta vilket parti han eller hon skall lägga sin röst på, görs en 

subjektiv bedömning av hur den sittande regeringen har skött sig under den 

senaste mandatperioden. Om de allmänna levnadsförhållandena har försämrats 

under perioden, antas individen rösta för ett maktskifte. Om så inte är fallet, väntas individen 

rösta för att det styrande partiet, eller koalitionen, får fortsätta regera (Nordhaus, 1975: 171-

172). De olika partierna skiljer sig åt av ideologiska skäl. De eftersträvar olika punkter på 

Phillipskurvan, eller olika kombinationer av inflation och arbetslöshet för ekonomin som 

helhet. De ideologiska skillnaderna gör att partiernas beteende historiskt sett skiljer sig åt, 

vilket gör dem till distinkta alternativ när väljarna skall fatta sina politiska beslut. I modellen 

antas dock inte partierna vara intresserade av att bedriva någon speciell ideologisk ekonomisk 

politik. Istället antas partiernas enda intresse vara att vinna val. Politiker antas ha perfekt 

kännedom om väljarnas preferenser, vilket för med sig att den sittande regeringen bedriver en 

 N
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ekonomisk politik under mandatperioden som syftar till att maximera andelen röster vid 

nästkommande val (Nordhaus, 1975: 174). I god tid före ett val vidtar regeringen expansiva 

åtgärder för att få ned arbetslösheten. På valdagen, när arbetslösheten är på lägst möjliga nivå, 

antas väljarna förknippa den gynnsamma ekonomiska situationen med den sittande regeringen 

och ytterst med dess kompetens. En tillräckligt stor andel av väljarkåren kommer därför att 

rösta på regeringen, som därmed kan sitta ytterligare en mandatperiod. Snarast möjligt efter 

valsegern kommer sedan regeringen att vidta åtgärder för att kyla av ekonomin, i syfte att 

bekämpa stigande inflation. Om regeringen systematiskt uppvisar ett sådant beteende, 

genereras en politisk konjunkturcykel med låg inflation och stigande arbetslöshet tidigt under 

mandatperioden och med sjunkande arbetslöshet och stigande inflation under dess senare del. 

För att en politisk konjunkturcykel skall uppkomma krävs, förutom den icke-rationalitet bland 

väljarna som nämndes ovan, även att regeringen väljs i återkommande allmänna val samt att 

regeringen i någon mening har tillräcklig kontroll över ekonomin för att kunna föra den i en 

bestämd riktning (Nordhaus, 1975: 185). Modellen testas på nio länder, Australien, Kanada, 

Frankrike, Tyskland, Japan, Nya Zeeland, Sverige, Storbritannien och USA under perioden 

1947 till 1972. Hypotesen är att arbetslösheten stiger under den första halvan av en 

mandatperiod i respektive land, för att därefter sjunka fram till valdagen. Resultaten visar att 

politiska konjunkturcykler framträder tydligt i USA, Tyskland och Nya Zeeland. Även i 

Sverige och Frankrike finns tendenser till cykler. De övriga länderna uppvisar däremot inget 

specifikt mönster (Nordhaus, 1975: 185-186).  

 

2.1.2 Lindbecks modell 

D 
 

en del av Lindbeck (1976) som är relevant i det här sammanhanget, tar sin 

utgångspunkt i ett resonemang kring politikerns roll i en ekonomi. Dagens 

makroekonomiska fluktuationer är så intimt sammankopplade med olika 

regeringars ekonomiska politik att en fullständig analys av fluktuationerna kräver att även 

politikernas roll i processen lyfts fram. Att på detta sätt bereda plats för det politiska systemet 

inom ramen för en analys av det ekonomiska systemet kan göras på flera sätt. Man kan 

betrakta politiker som välinformerade, idealistiska individer som ytterst arbetar för samhällets 

bästa. Man kan också se politiker som i första hand intresserade av sin egen välfärd, dvs. som 

individer som framförallt agerar för att uppnå eller bibehålla maktpositioner i samhället. 

Lindbeck själv argumenterar för ett synsätt som är en kombination av de ovan nämnda. De 
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båda ansatserna antas ha olika vikter, som ändras under mandatperiodens gång. Inledningsvis 

har den idealistiska ansatsen stor betydelse, men ju närmare valdagen man kommer desto 

viktigare blir den populistiska ansatsen (Lindbeck, 1976: 11). Lindbeck skisserar sedan på en 

modell som kan undersöka i vilken utsträckning politiker påverkar ekonomin. I regeringens 

målfunktion antas åtminstone fyra idealistiska variabler ingå: nivån på hushållens disponibla 

inkomster i reala termer, inflationen, arbetslösheten, bytesbalansen samt sannolikt även 

tillväxttakten i dessa variabler. Som målfunktionens populistiska variabel används något mått 

på regeringens väljarstöd, exempelvis så som det tar sig uttryck i opinionsmätningar. 

Eftersom det är troligt att popularitetsvariabeln själv kommer att påverkas av de idealistiska 

variablerna görs ett par antaganden som bidrar till att skilja en målfunktion med idealistiska 

och populistiska variabler från en målfunktion med enbart idealistiska variabler. Händelser 

som har inträffat relativt nyligen antas ha större påverkan på regeringens popularitet än 

händelser som inträffade långt tillbaka i tiden. Vidare antas att väljarkåren har väldigt 

begränsad information om vilka effekter den förda ekonomiska politiken får på litet längre 

sikt, exempelvis efter nästkommande val. Dessa antaganden gör att man kan förvänta sig att 

regeringens beteende under en mandatperiod uppvisar några speciella kännetecken. För det 

första kommer regeringens intresse för de olika makroekonomiska aggregaten att skifta i takt 

med att aggregaten utsätts för yttre chocker. För det andra kan man förvänta sig att regeringen 

kommer att bedriva en mer expansiv ekonomisk politik ju närmare ett parlamentsval man 

kommer. Genom skattesänkningar och ökade transfereringar till hushållen kan regeringen 

försöka köpa sig ett ökat väljarstöd genom att höja den enskilda individens disponibla inkomst 

(Lindbeck, 1976: 12-13). Inflation och arbetslöshet är inte lika lätta att manipulera som 

hushållens disponibla inkomster, men om regeringen ser möjligheter att utnyttja ekonomins 

kortsiktiga Phillipssamband för att åstadkomma en ökning av aggregerad efterfrågan idag till 

priset av stigande inflation i framtiden, kommer även dessa variabler att utnyttjas i försöken 

att uppnå opinionsmässiga fördelar. Efter valet kommer regeringen att vidta kontraktiva 

åtgärder för att sänka inflationsförväntningarna, minska underskottet i bytesbalansen och 

bringa ekonomin till en position varifrån man inför nästa val kan vidta nya expansiva 

åtgärder. När således ansvaret för den makroekonomiska stabiliteten huvudsakligen ligger på 

politiker uppkommer en konjunkturcykel som formas av såväl ekonomiska som politiska 

faktorer (Lindbeck, 1975: 13-14).  
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2.1.3 Vidareutveckling av Lindbecks modell 
 

indbecks tankar kring behovet av modeller som tar hänsyn till både det politiska och 

det ekonomiska systemet vidareutvecklas i två artiklar av Frey och Schneider 

(1978a och 1978b). Författarna studerar sambanden mellan politiska och 

ekonomiska faktorer i Storbritannien och USA. Tidsperioden som undersöks är 1953 till 1975 

i fallet USA och 1959 till 1974 i fallet Storbritannien. I likhet med Lindbeck antas i den 

modell som Frey och Schneider använder att såväl väljarna som regeringen maximerar sin 

nytta givet vissa ekonomiska, politiska och administrativa restriktioner. Regeringens 

popularitet, som används som en indikator på framtida valresultat, antas sjunka när inflationen 

och/eller arbetslösheten stiger, och stiga när den privata konsumtionen växer. I synen på 

regeringen återfinns den kombination av idealistiska och populistiska element som Lindbeck 

förespråkade. När regeringens popularitet är så låg att dess chans att bli återvald betraktas som 

små, används expansiv ekonomisk politik för att påverka den allmänna levnadsnivån i positiv 

riktning, vilket förväntas påverka opinionen. När regeringens popularitet är tillräckligt hög för 

att garantera ett återval, bedrivs istället en mer ideologiskt färgad ekonomisk politik, som inte 

nödvändigtvis behöver vara populär bland väljarna (Frey och Schneider, 1978a: 174). Två 

funktioner skattas. Den ena är en popularitetsfunktion, som beskriver hur regeringens 

opinionsmässiga stöd påverkas av ekonomiska faktorer, medan den andra är en 

reaktionsfunktion, som beskriver huruvida regeringen påverkar ekonomin för att försöka 

behålla makten. Popularitetsfunktionen bygger på antagandet att nyttomaximerande individer 

vid ett val röstar för eller emot den sittande regeringen mot bakgrund av hur de anser att 

regeringen skött sitt jobb under den gångna mandatperioden. Väljarna ställer regeringen till 

svars för den ekonomiska utvecklingen, vilket innebär att regeringen antas ha såväl vilja som 

kunnande att kontrollera ekonomin. Vidare antas att väljarna när de bestämmer hur de skall 

rösta varken tar hänsyn till hur andra partier skulle ha betett sig under liknande 

omständigheter eller huruvida den underliggande ekonomiska utvecklingen varit fördelaktig 

eller inte, dvs. i vilken utsträckning det varit goda eller dåliga tider. Dessutom antas att 

väljarna i huvudsak tar hänsyn till den ekonomiska situation som gäller på, eller alldeles i 

anslutning till, valdagen, när de fattar sina politiska beslut (Frey och Schneider, 1978a: 175). 

Skattningar av popularitetsfunktionen visar att ekonomiska faktorer tydligt påverkar 

populariteten hos den sittande regeringen, i USA såväl som i Storbritannien (Frey och 

Schneider, 1978a: 175-177 samt Frey och Schneider 1978b: 245-246).  

L 
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Reaktionsfunktionen bygger på antagandet att presidenten, eller regeringen, maximerar sin 

egen nytta givet vissa restriktioner. Nyttan antas härröra från att politikerna i 

regeringsställning kan bedriva en ekonomisk politik på ideologisk grund. Restriktionerna kan 

delas in i tre huvudgrupper, administrativa, ekonomiska samt restriktioner som har att göra 

med återval. De administrativa restriktionerna har framförallt att göra med hur den statliga 

byråkratin fungerar. De ekonomiska förbehållen är två till antalet, dels sådana som har att 

göra med ekonomins struktur, dvs. hur ekonomisk politik påverkar de makroekonomiska 

aggregaten, dels statens budgetrestriktion. Vad som framförallt begränsar regeringens 

handlingsutrymme vad gäller möjligheterna till ett återval är att regeringen vill bibehålla sin 

maktposition. Det är ju först i en maktposition som politikerna kan börja bedriva den 

ideologiskt betingade politik som de får sin främsta nytta utav. Opinionsundersökningar tas 

som den bästa indikatorn på hur regeringens politik värderas av väljarkåren, och är därmed 

också ett sätt för regeringen att skatta utgången av nästkommande val. Utifrån mätningar av 

väljarnas sympatier blir det således möjligt för regeringen att värdera hur stor sannolikheten är 

att bli återvald. För att vara säker på att vinna ett val, tänker sig författarna att regeringen eller 

presidenten måste uppnå en viss kritisk andel av rösterna. Hur stor denna andel måste vara 

skiljer sig litet åt mellan olika länder beroende på hur valsystemet är konstruerat samt de 

styrandes grad av riskaversion (Frey och Schneider, 1978a: 178-179). Om opinionsmätningar 

visar att presidenten eller regeringen för stöd av en mindre andel av väljarkåren än vad som 

krävs för att säkra ett återval, kommer man att vidta expansiva åtgärder för att förbättra den 

ekonomiska situationen i landet och därigenom bättra på sina popularitetssiffror. Mot 

bakgrund av popularitetsfunktionen antas att det styrande partiets popularitet ökar om den 

privata konsumtionen växer och arbetslösheten sjunker, givet att inte inflationen samtidigt 

stiger för mycket. Regeringen kommer att se allvarligare på situationen, och därmed också 

vidta kraftfullare åtgärder, ju större avståndet är mellan det nuvarande väljarstödet och det 

stöd som krävs för att vinna nästkommande val. Även tidsaspekten spelar en roll i 

sammanhanget. Om ett stort avstånd mellan nuvarande och tillräckligt väljarstöd uppmäts 

tidigt under mandatperioden, antas det inte tillmätas lika stort intresse som om ett stort 

avstånd uppmäts nära inpå ett val. Om däremot den nuvarande andelen väljarsympatier är lika 

med eller rent av större än vad som krävs för att garantera ett återval, är fältet öppet för 

politikerna att bedriva en mer ideologisk politik, utifrån egna personliga övertygelser och 

föreställningar. Dessa skilda ideologiska ståndpunkter antas ta sig uttryck som att 

högerregeringar generellt vill ha en mindre offentlig sektor och därför är mer restriktiva med 

de offentliga utgifterna. Det motsatta förväntas gälla för vänsterregeringar. Ju större det 
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positiva gapet mellan nuvarande och tillräckligt väljarstöd är, dvs. ju större försprång 

regeringen har gentemot det väljarstöd som garanterar återval, desto större utrymme finns det 

för regeringen att driva igenom sin ideologiskt färgade politik (Frey och Scneider, 1978a: 

179-180).  

 

Frey och Schneiders modell skiljer sig något från den ursprungliga modell av politiska 

konjunkturcykler som lades fram av Nordhaus. Att ledande politiker försöker expandera 

ekonomin enbart när de bedömer sannolikheten för återval som låg, öppnar upp en kanal för 

politikerna att reagera på förändrade yttre omständigheter under mandatperioden. Modellen är 

således mer realistisk i det att den tar hänsyn till att politiker i ledande ställning kan vara 

populära bland väljarna av andra skäl än enbart strikt ekonomiska. Samtidigt korresponderar 

modellen väl med statsvetenskapliga teorier som hävdar att populariteten är avgörande för hur 

effektivt regeringschefer och presidenter kan sköta sitt ämbete (jfr Golden och Poterba, 1980: 

705). Resultaten av modellskattningarna visar att det såväl i Storbritannien som i USA finns 

stöd för hypotesen. Det finns ett samband mellan landets ekonomiska situation och 

populariteten hos det styrande partiet. Således används politiska instrument av den sittande 

regeringen för att påverka ekonomin och därigenom uppnå opinionsmässiga fördelar. Den 

expansiva politiken används framförallt när avståndet mellan det styrande partiets nuvarande 

väljarandel och den väljarandel som krävs för att säkra ett återval är stort och negativt (Frey 

och Schneider, 1978a: 180-182 samt Frey and Schneider, 1978b: 247-250).  

 

2.1.4 Studier som förkastar hypotesen 

H 
 

ittills har genomgången av den teoretiska litteraturen framförallt handlat om 

studier som funnit belägg för att sittande regeringar i stor utsträckning försöker, 

och lyckas med, att påverka ekonomin för att öka sannolikheten för ett återval. 

Långtifrån alla studier har dock kommit fram till liknande slutsatser. Vi skall nu titta närmare 

på en del undersökningar som helt eller delvis förkastar hypotesen om politisk manipulation 

av ekonomin. Inledningsvis måste påpekas att vissa studier som ursprungligen påvisade 

politiskt motiverade cykler, vid senare undersökningar uppvisat delvis andra resultat. Så är 

fallet med vissa av de empiriska resultaten ovan. Det visade sig exempelvis att Frey och 

Schneiders resultat grundade sig på att man inte hade kontrollerat för bruttonationalprodukten 

i reaktionsfunktionen under perioder när den sittande regeringens andel av väljarsympatierna 
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var lägre än vad som krävdes för att garantera återval. Om BNP inkluderades i ekvationen, 

kunde någon politisk cykel inte längre påvisas (jfr Blais och Nadeau, 1992: 391). Ytterligare 

en undersökning vars resultat fick omvärderas var Tuftes inflytelserika alster Political Control 

of the Economy (Tufte, 1978). Studien pekade ursprungligen på att amerikanska politiker i 

ledande ställning bedrev ekonomisk politik ytterst för att uppnå opinionsmässiga fördelar och 

i slutändan vinna val. Det instrument som användes för att säkra dessa opinionsmässiga 

framgångar var först och främst transfereringar till hushållen, vilka tenderade att öka i 

anslutning till presidentval. Väljarna svarade på denna ekonomiska stimulans genom att rösta 

för den sittande presidenten, vilket gav upphov till tvååriga cykler där de ekonomiska 

aggregaten samvarierade med mandatperioden (jfr Brown och Stein, 1982: 479). Brown och 

Stein visade däremot, utifrån samma material som Tufte använde, att slutsatser av den här 

typen inte kunde dras. De fann istället spår av en oregelbundet återkommande politiskt 

motiverad fyraårscykel, där hushållens disponibla inkomst per capita steg snabbare under 

presidentvalskampanjer där den sittande presidenten sökte omval. Under de år då det var val 

till kongressen, eller när presidenten inte sökte omval, var det lika troligt att ekonomin växte 

snabbare än normalt som att den växte långsammare. Dessutom visade det sig att den 

gynnsamma ekonomiska situation som präglat de presidentval då den sittande presidenten 

sökt omval inte var resultatet av ökade transfereringar till hushållen. Istället var det 

framförallt en makroekonomisk politik inriktad på skattesänkningar som banade väg för 

valårens ekonomiska expansion (Brown och Stein, 1982: 490).  

 

 Författarna lyfter även fram den i sammanhanget djupare frågan huruvida regeringar eller 

presidenter verkligen har tillräcklig kontroll över ekonomin för att styra den i en bestämd 

riktning. Den relativt komplicerade struktur som regeringen och den statliga byråkratin verkar 

inom gör att en sådan finjustering av ekonomin som det här är tal om, är hart när omöjlig att 

genomföra. Det är helt enkelt så många aktörer och yttre omständigheter som påverkar den 

ekonomiska situationen i ett land att det är svårt att tänka sig att regeringen skall kunna klara 

av att manipulera ekonomin för att uppnå opinionsmässiga fördelar. Även om man antar att 

regeringen kan koordinera sin politik med övriga aktörers handlande på ett sådant sätt att den 

kan sägas ha kontroll över ekonomin, är det i praktiken omöjligt att initiera en ekonomisk 

expansion så att den får maximal effekt just månaderna innan ett val. Därtill kommer 

ytterligare ett problem. Även om ett president- eller parlamentsval sammanfaller med en 

ekonomisk expansion, är det inte givet att man utifrån detta kan dra slutsatsen att expansionen 

är ett resultat av ledarens intentioner. Brown och Stein visar exempelvis att det vid två 
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tillfällen under den period de studerar, under president Truman åren 1947-1948 och under 

president Ford åren 1974-1975, vidtogs expansiva åtgärder, i form av skattesänkningar, trots 

att detta stod i direkt motsättning till presidentens önskemål (Brown och Stein, 1982: 491).  

 

Golden och Poterba använder en litet annorlunda ansats när de studerar förekomsten av 

politiska konjunkturcykler. De inleder med att utifrån amerikanska kvartalsdata från perioden 

1953 till 1978 skatta en popularitetsfunktion. Presidentens popularitet antas bero på välkända 

ekonomiska faktorer såsom inflation, arbetslöshet och tillväxttakten i real disponibel inkomst, 

samt ett antal specifika tidsvariabler (Golden och Poterba, 1980: 697-698). Några politiska 

variabler, som kontrollerar för olika inhemska eller internationella händelser finns inte med, 

trots att sådana variabler potentiellt kan påverka presidentens popularitet. Fokus ligger istället 

på de ekonomiska variablernas betydelse. Resultaten av skattningarna visar att ekonomiska 

faktorer på det hela taget är betydelsefulla för populariteten hos en president (jfr Golden och 

Poterba, 1980: 700-701). Mot bakgrund av de skattade koefficienterna beräknar författarna 

sedan hur mycket det rent faktiskt skulle kosta en president att öka sin popularitet med hjälp 

av expansiv ekonomisk politik. Utifrån antaganden om ekonomins Okun-relation och vissa 

multiplikatoreffekter, beräknas hur mycket det skulle kosta den sittande presidenten att öka 

väljarstödet med en procentenhet. Om expansionen sprids ut över de fyra kvartal som föregår 

valdagen beräknas kostnaden för opinionsökningen bli runt åtta miljarder dollar. Även om 

man antar att presidenten kan kontrollera ekonomin så att expansionen inträffar under det 

kvartal när valet hålls blir priset högt, kostnaden i detta fall uppgår till fem miljarder dollar för 

en procentenhets ökning av väljarstödet. Även om beräkningarna är ganska grova indikerar de 

ändå att de bara är vid de tillfällen där presidentvalen är väldigt jämna som en ekonomisk 

expansion skulle kunna påverka valutgången (Golden och Poterba, 1980: 702-704). 

Författarna går sedan vidare med att skatta en reaktionsfunktion. Även här använder Golden 

och Poterba ett delvis annorlunda angreppssätt. De försöker rensa bort 

konjunkturfluktuationer genom att mäta sina beroende variabler i relation till en situation där 

ekonomin befinner sig i nivå med potentiell BNP. Att på detta sätt rensa bort fluktuationer ger 

en bättre bild av finanspolitiken eftersom den i det här fallet inte påverkas av var i 

konjunkturcykeln landet för tillfället befinner sig (Golden och Poterba, 1980: 706). För andra 

studier som på motsvarande sätt undersöker finanspolitiken relativt en situation där ekonomin 

befinner sig i nivå med potentiell BNP se exempelvis Rothenberg Pack (1987). Författarna 

testar fem olika konjunkturrensade beroende variabler, offentliga utgifter, skatter, 

transfereringar till hushållen, utbudet av pengar samt det federala saldot, mot en uppsättning 
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förklarande variabler bestående av de ekonomiska variabler som ingick i 

popularitetsekvationen, en variabel för partitillhörighet samt olika tidsvariabler. Analysen 

visar inga som helst tecken på en politiskt motiverad konjunkturcykel. Koefficienterna 

uppvisar förvisso i de flesta fall rätt tecken. Däremot kan någon statistisk signifikans inte 

påvisas (Golden och Poterba, 1980: 710-712).  

 

2.2 Politiska budgetcykelmodeller 
 

2.2.1 Rogoffs modell 
 

 de ursprungliga politiska konjunkturcykelmodellerna antogs att politikerna utnyttjade 

ekonomins Phillipssamband får att påverka sina återvalschanser. För att denna strategi 

systematiskt skulle kunna genomföras krävdes att väljarnas förväntningsbildning avvek 

från den rationella. I en miljö som kännetecknas av rationella förväntningar ansågs inte någon 

politiskt motiverad konjunkturcykel kunna uppkomma. Rogoff (1990) ställer däremot upp en 

modell där en cykel i statens budget uppkommer, trots att såväl väljare som politiker betraktas 

som rationella, nyttomaximerande individer. Anledningen till att cykeln uppkommer är att det 

finns asymmetrisk information mellan politikerna och väljarkåren angående nivån på den 

sittande regeringschefens kompetens när det gäller att tillhandahålla kollektiva varor. Det 

finns starka incitament för den sittande regeringen att inför ett val söka signalera sin 

kompetens genom att öka de offentliga utgifterna. I jämvikt kan väljarna härleda de styrandes 

kompetens utifrån hur skatte- och utgiftspolitiken utvecklats under mandatperioden (Rogoff, 

1990: 21). 

I 

 

I modellen antas ekonomin bestå av ett stort antal identiska, nyttomaximerande individer. 

Individerna får sin nytta från konsumtion av två typer av varor, dels kollektiva varor, dels en 

privat konsumtionsvara. I början av en period får varje individ y enheter av en vara som 

antingen kan konsumeras eller användas i produktionen av kollektiva varor. För att producera 

de kollektiva varorna krävs skatter, som tas upp av staten varje period och en enskild ledare, 

med en specifik administrativ kompetens, ε. En kompetent administratör, dvs. en ledare med 

hög ε, kan erbjuda allmänheten en given uppsättning offentliga varor till en lägre kostnad (i 

form av ett lägre skatteuttag) än vad en inkompetent ledare kan. Vilken individ som helst 

skulle i princip kunna bli landets ledare. Dock skiljer sig individernas medfödda 
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administrativa förmåga åt. Individers kompetens utvecklas enligt en MA (1) process, vilket 

innebär att kompetensen i varje period utgörs av en kombination av innevarande och 

föregående periods duglighet. Kompetensen hos individerna varierar över tiden, beroende på 

att de problem landet ställs inför skiftar. En viss individ är mer kapabel att styra landet under 

vissa situationer, andra är mer kapabla när förhållandena ändras. I modellen är således inte 

kompetens något som ledaren väljer, det är istället ett drag i hans eller hennes personlighet. 

Förutom kompetenschocken kännetecknas varje individ även av en utseendechock, η. Även 

denna chock följer en MA (1) process. η fångar upp de faktorer som är relevanta för en 

individs förmåga att styra landet som inte har med själva kompetensen att göra. I första hand 

rör det sig om utseende- eller personlighetsfaktorer. Ingen av de båda chockerna ε och η 

spelar någon roll om individen enbart är en vanlig medborgare, det är först när han eller hon 

uppnår en ledande ställning som chockerna blir betydelsefulla (jfr Rogoff, 1990: 22-23). 

Landets styrande politiker hämtas från de vanliga medborgarna, således får även politikerna 

sin nytta från konsumtion av privata och kollektiva varor. Vad som skiljer politiker och 

medborgare åt är att politikerna även får nytta av att styra landet. Eftersom alla individer i 

princip skulle kunna styra landet finns denna nytta av att befinna sig i ledande ställning även 

hos den vanliga medborgaren. Men landets befolkning antas vara så pass stor att 

sannolikheten för att en enskild individ någonsin skall bli vald till ett politiskt ämbete är 

försvinnande liten, varför nyttan av att inneha en ledande ställning i samhället inte beaktas när 

den representativa individen skall maximera sin förväntade nytta. 

 

I modellen hålls allmänna val varannan period, och den sittande ledaren får lov att ställa upp 

för omval hur många gånger som helst. Om ledaren bara får kandidera för omval ett visst 

antal gånger, kommer någon cykel inte att uppkomma i den sista perioden (Rogoff, 1990: 24). 

Oppositionens kandidat väljs slumpvis ur den resterande befolkningen. Denna urvalsprocedur 

innebär att individer kan bilda sig en uppfattning om den nuvarande ledarens kompetens, 

eftersom de kan observera ledarens kompetenschock. Väljarna vet dock ingenting om hur det 

är ställt med oppositionskandidatens kompetens vad gäller att tillhandahålla kollektiva varor. I 

varje period observerar väljarna de skatter staten tar in samt utgifterna för statlig konsumtion. 

Utifrån denna information bildar individerna förväntningar om framtida statliga investeringar 

och om den sittande ledarens kompetens. Väljarna kan således inte observera ledarens 

kompetenschock direkt utan först med en periods fördröjning. Ledaren observerar sin 

kompetenschock omedelbart, vilket innebär att han eller hon temporärt får ett 

informationsövertag över väljarna. För att ledarens informationsövertag skall kunna realiseras 
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krävs att modellen inte är i jämvikt. I jämvikt försvinner informationsövertaget på grund av att 

väljarna då alltid kan dra slutsatser om vilken privat information ledaren har tillgång till. Den 

här skisserade informationsstrukturen uppkommer därför att det är kostsamt för individer att 

övervaka och värdera regeringens arbete. Incitamenten för en sådan övervakning är också små 

eftersom individen i jämvikt kan sluta sig till storleken på ledarens kompetenschock genom 

att observera nivån på skatteuttaget och de statliga konsumtionsutgifterna. Om en grupp av 

väljare kan övervaka regeringen och sedan förmedla informationen till resten av väljarkåren, 

kommer ingen politiskt motiverad budgetcykel att uppkomma, givet att informationen är 

trovärdig och tillräckligt lätt att ta till sig. Så länge som en tillräckligt stor andel av 

väljarkåren har ofullständig information om de styrandes kompetens, kommer 

informationsasymmetrin mellan väljare och valda att ge upphov till politiska budgetcykler 

(ibid.). 

 

Händelseutvecklingen fram till ett val kan beskrivas som följer. Under valåret observerar 

ledaren sin kompetenschock och bestämmer utifrån detta nivån på skatteuttaget, den statliga 

konsumtionen samt de framtida statliga investeringarna. Väljarna observerar i sin tur 

skatteuttaget, konsumtionen, de realiserade investeringarna samt ledarens kompetenschock 

från föregående period. Samtidigt iakttar de också ledarens och oppositionskandidatens olika 

utseendechocker. Mot bakgrund av denna information röstar den enskilda individen på den av 

kandidaterna som förväntas kunna leverera störst antal kollektiva varor för en given nivå på 

skatteuttaget. Rösten läggs med andra ord på den kandidat som maximerar individens 

förväntade nytta (Rogoff, 1990: 25). 

 

I Rogoffs modell används finanspolitiska instrument av landets ledare för att signalera sin 

kompetens till en rationell väljarkår. I jämvikt kommer kompetenta ledare inför ett valår att 

sätta en lägre nivå på skatteuttaget och en högre nivå på den statliga konsumtionen än 

normalt, vilket ger upphov till en politisk budgetcykel. En cykel av den här typen blir signalen 

till väljarkåren att ledaren är kompetent och därför bör förbli vid makten. Eftersom det 

föreligger asymmetrisk information mellan väljare och valda blir det rationellt för den 

enskilda individen att använda sig av denna signal när han eller hon fattar sitt politiska beslut. 

Inkompetenta ledare kommer i modellen inte att vara kapabla att använda finanspolitiska 

variabler som signaleringsinstrument. Slutligen bör också sägas att Rogoffs modell tydligare 

än de tidiga politiska konjunkturcykelmodellerna pekar ut var man kan förvänta sig finna 

cykler som samvarierar med mandatperioderna. För att undersöka cyklerna bör man främst 
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studera utvecklingen i skatteuttag, transfereringar och i statliga konsumtionsutgifter (Rogoff, 

1990: 33-34).  

 

2.2.2 Studier som baseras på budgetcykelhypotesen 
 

izer och Durlauf (1990) är en studie som utnyttjar några av slutsatserna i Rogoffs 

modell. De undersöker utvecklingen av det amerikanska skatteuttaget under 

perioden 1879 till 1982. Förändringen i skatteuppbörden skattas som en funktion 

av statliga konsumtionsutgifter, tidsvariabler som indikerar skilda år i cykeln samt en variabel 

som mäter huruvida ekonomin befann sig i en recession under ett givet år eller inte. 

Undersökningen visar att skattuppbörden minskar två år före en framgångsrik 

återvalskampanj, dvs. när den sittande presidenten väljs för ytterligare en mandatperiod. 

Under perioden finns det således ett statistiskt säkerställt samband mellan skattesänkningar 

och lyckade återvalskampanjer, vilket överensstämmer med Rogoffs teoretiska ram (jfr Bizer 

och Durlauf, 1990: 137-139). Ytterligare en studie som baseras på teorin om politiska 

budgetcykler är Reid (1998). Reid tittar på förekomsten av politiska budgetcykler utifrån data 

från kanadensiska provinsregeringar under perioden 1962 till 1992. Sex olika finanspolitiska 

instrument, fem mått på provinsernas utgifter samt ett mått på provinsernas inkomster, skattas 

mot några välkända ekonomiska variabler, såsom arbetslösheten och tillväxten i BNP för 

varje provins, samt mot ett antal politiska variabler, däribland det styrande partiets väljarstöd, 

andelen platser partiet innehar i parlamentet, en variabel som mäter huruvida partiet står till 

höger eller vänster på den politiska skalan, samt en variabel som mäter förekomsten av 

minoritetsregeringar. Därtill inkluderas även några tidsvariabler i regressionen. Studien finner 

tydliga tecken på en politiskt motiverad budgetcykel, med snabbare utgiftsökningar och 

långsammare inkomstökningar under valår än under övriga år (jfr Reid, 1998: 41-44).  

B 
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2.3 Svenska studier 
 

2.3.1 Tidiga undersökningar 
 

ven om studier av politiska konjunktur- och budgetcykler på allvar blev populära 

först under 1970-talet, var det långtifrån första gången som fenomenet hade 

undersökts. Några av de verkliga pionjärerna inom forskningsområdet var faktiskt 

svenskar. Under 1940- och 1950-talet genomförde bland andra Johan Åkerman, Sven 

Grönhagen och Kurt Rydé undersökningar som studerade just sambandet mellan ekonomiska 

faktorer och utgången av allmänna val. De främsta anledningarna till att dessa studier rönte så 

litet internationellt intresse var att de nästan uteslutande publicerades på svenska samt att de 

använde sig av väldigt enkla statistiska metoder. Jonung och Wadensjö (1979a) diskuterar en 

av dessa tidiga undersökningar, Kurt Rydés Ekonomisk politik: Konjunkturer och allmänna 

val till riksdagens andra kammare i Sverige 1896-1948 (1950). I artikeln utvecklar författarna 

den ursprungliga analysen genom att underkasta Rydés material en regressionsanalys. Rydés 

hypotes är att goda ekonomiska tider ger ett ökat stöd till det regerande partiet och att 

motsatsen gäller för dåliga ekonomiska tider. För att testa hypotesen konstruerar han tre 

serier, en politisk indikator samt två ekonomiska. Den politiska indikatorn skall mäta hur det 

regerande partiet påverkas av valet. Som indikator väljer Rydé regeringspartiets valresultat 

jämfört med partiets styrka under valårets riksdag. De två ekonomiska indikatorerna är dels 

ett index över förändringen av aktiekurserna under valåret, som skall mäta konjunkturläget, 

dels värdet av skörden under valåret jämfört med dess värde året före valet. Rydés 

analysmetod är en visuell granskning av de tre serierna. Han diskuterar i vilken utsträckning 

serierna samtidigt är antingen större eller mindre än 100, vilket de visar sig vara i 13 av de 18 

studerade valen. De fem undantagen är valen år 1905, 1917, 1928, 1940 och 1944. 1905 

förklarar Rydé med unionsupplösningen och valen 1917, 1940 och 1944 med världskrigen. 

Valet 1928, det s.k. kosackvalet, är således det enda val som Rydé inte kan förklara med 

ekonomiska faktorer eller yttre omständigheter (jfr Jonung och Wadensjö, 1979a: 112).  

Ä 

 

Jonung och Wadensjö analyserar Rydés ursprungliga material med hjälp av regressionsanalys. 

De genomför fyra olika skattningar. Den första skattningen inkluderar samtliga val under 

perioden, den andra utesluter de val då betydande förändringar i väljarkåren genomfördes, 

vilket innebär åren 1911, då i praktiken allmän rösträtt för män infördes och 1921, när kvinnor 
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för första gången fick rösta vid andrakammarval, den tredje utesluter åren 1911, 1917 och 

1921, då regeringen bestod av expeditionsministärer, och den fjärde slutligen utesluter 

krigsåren. Beräkningarna ger vid handen att koefficienten för utvecklingen av aktieindex, 

konjunkturindikatorn, i samtliga skattningar är signifikant skild från noll och positiv. 

Koefficienten för jordbruksinkomsterna har det förväntade positiva tecknet, men är bara 

signifikant i två av skattningarna. Undersökningar av det korrigerade R2 värdet visar att den 

bästa modellen är den som utesluter valår med större förändringar i väljarkåren samt valår 

med expeditionsministärer. Därtill visar det sig att valet 1928, som Rydé hävdade inte kunde 

förklaras av ekonomiska faktorer, i själva verket förklaras väldigt väl av modellen (jfr Jonung 

och Wadensjö, 1979a: 113-114). Sammanfattningsvis finner således författarna att 

makroekonomiska faktorer haft ett signifikant inflytande på utfallet av andrakammarvalen i 

Sverige under 1900-talets första hälft.  

 

2.3.2 Blandade resultat 

S 
 

enare svenska studier har inte funnit ett lika entydigt samband som Rydé gjorde. 

Lybeck (1983) undersöker den svenska popularitetsfunktionen under perioden 

oktober 1970 till september 1982. Ett samband mellan data från SIFO: s 

månadsmätningar av de politiska blockens popularitet och arbetslöshetsnivån, 

inflationstakten, ökningen i hushållens reala disponibla inkomster, ökningen i hushållens reala 

löneinkomster samt antalet strejkdagar studeras, med nedslående resultat. 

Popularitetsfunktionen skattas för varje valperiod för sig. Endast under perioden 1970 till 

1973 finns ett tydligt samband mellan arbetslöshetens utveckling och regeringens popularitet. 

Ett svagt samband återfinns även för perioden 1973 till 1976. Ingen av de övriga ekonomiska 

faktorerna visar sig ha någon statistiskt säkerställd betydelse för regeringens popularitet. 

Under den borgerliga regeringsperioden mellan 1976 och 1982 finns inget som helst samband 

mellan de ekonomiska faktorerna och regeringens popularitet (Lybeck, 1983: 316-317). 

Lybeck undersöker också förekomsten av en politisk konjunkturcykel i Sverige. Fyra 

ekonomisk-politiska instrument prövas: förändringen i egentliga statsutgifter i reala termer, 

förändringar i reala transfereringar till hushållen, förändringar i hushållens direkta skattebörda 

och förändringar i hushållens reala disponibla inkomst. De förklarande variablerna är 

arbetslösheten, inflationen, en tidstrend som beskriver hur långt det är tills nästa val samt en 

variabel som mäter huruvida regeringens popularitet är att betrakta som hög eller låg. 
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Budgetunderskottets storlek tas också med som en restriktion för vad regeringen kan tillåta 

sig. Tidsperioden som undersöks är densamma som ovan och återigen indelas perioden i 

enlighet med regeringsinnehavet. Under de socialdemokratiska regeringarna mellan 1970 och 

1976 finns indikationer på att regeringen sökt påverka ekonomin i syfte att hålla ned 

arbetslösheten. Vidare finns indikationer på att budgetunderskottet haft en återhållande effekt. 

Ingen av dessa faktorer är dock statistiskt signifikanta. Det finns således inga bevis för att 

regeringen under perioden försökt manipulera ekonomin i positiv riktning för att påverka sin 

popularitet. För den borgerliga regeringen under åren 1976 till 1978 återfinns heller inget 

systematiskt samband. Däremot finns det tydliga tecken på en politisk konjunkturcykel under 

den folkpartistiska regering som tillträdde i oktober 1978. Statsutgifterna ökar snabbare under 

denna ministär än under de övriga, samtidigt som det finns ett samband mellan 

statsutgifternas ökning och de ekonomiska aggregaten arbetslöshet och inflation. Dessutom 

ökade utgifterna, framförallt transfereringarna till hushållen, ju närmare valet 1979 man kom 

(Lybeck, 1983: 320). Den politiska konjunkturcykelmodellen förklarar därför denna 

regeringsperiod mycket bra. Så är däremot inte fallet med någon av de andra studerade 

perioderna. 

 

Jonung och Wadensjö (1979b) är ytterligare en studie som ger sig i kast med att skatta en 

svensk popularitetsfunktion. Utifrån SIFO-undersökningar undersöks hur det 

socialdemokratiska partiets popularitet påverkas av utvecklingen av arbetslösheten, 

inflationen och ökningen av den reala disponibla inkomsten. Jonung och Wadensjö använder 

månadsdata från två perioder, mars 1967 till september 1976 och oktober 1976 till augusti 

1978, när de utför sina beräkningar. Koefficienterna för arbetslöshet och inflation förväntas 

vara negativa och koefficienten för ökningen av disponibel inkomst positiv under den första 

perioden. Under den andra perioden, när socialdemokraterna är i opposition, förväntas 

koefficienternas tecken vara de motsatta. Beräkningarna visar att förändringar i arbetslöshet 

och inflation har en signifikant påverkan på det socialdemokratiska partiets popularitet, med 

sjunkande popularitetssiffror om inflationen och/eller arbetslösheten stiger när 

socialdemokraterna innehar regeringsmakten och stigande popularitet om de båda ekonomiska 

variablerna stiger när partiet befinner sig i opposition (jfr Jonung, 1985: 4-5). Ökningen av 

den reala disponibla inkomsten är betydligt känsligare för vilken modellspecifikation som 

används än de övriga ekonomiska variablerna.  
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En nyare studie, som använder Rogoffs modell som sin teoretiska ram, är Pettersson-Lidbom 

(2003). Pettersson-Lidbom använder sig av paneldata från Sveriges 288 kommuner från 

perioden 1974 till 1998. I artikeln använder han sig av en trestegsmetodologi. I det första 

steget undersöker han valsystemets inverkan på olika finanspolitiska instrument. Därefter 

testar han några av förutsägelserna från Rogoffs modell och andra liknande modeller. I det 

tredje steget slutligen, skattas ett partis valframgångar som en funktion av de åtgärder som 

vidtagits under valåret (jfr Pettersson-Lidbom, 2003: 8-11). I de båda första stegen skattas två 

olika finanspolitiska instrument, respektive kommuns totala utgifter och den kommunala 

skattesatsen, mot en valårsvariabel, som indikerar om det är valår eller inte, samt mot ett antal 

kontrollvariabler. Resultaten från dessa skattningar visar på ett robust samband. 

Kommunernas utgifter ökar under ett valår jämfört med övriga år samtidigt som skatterna 

sänks. Dessa resultat är statistiskt säkerställda. Dessutom överensstämmer resultaten väl med 

Rogoffs modell, där ökade utgifter under valår är ett sätt för politiker i ledande ställning att 

signalera sin kompetens till väljarna (jfr Petterson-Lidbom, 2003: 22-24). I det tredje steget 

skattas valframgång, mätt som en binär variabel som indikerar framgångsrika återval, mot 

skatte- och utgiftsutvecklingen under valåret samt mot kontrollvariablerna. 

Utgiftsutvecklingen under valåret visar sig ha en signifikant påverkan på framtida 

valframgångar. Något liknande mönster vad gäller skatterna kan dock inte påvisas 

(Pettersson-Lidbom, 2003: 25). 
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3 Den empiriska modellen 
 

en modell som har använts i den empiriska undersökningen består av två 

ekvationer, en popularitetsfunktion och en reaktionsfunktion. 

Popularitetsfunktionen beskriver hur regeringens popularitet påverkas av 

ekonomiska faktorer. Reaktionsfunktionen anger i vilken utsträckning den sittande regeringen 

använder finanspolitiska instrument för att kontrollera ekonomin och befästa sin maktposition. 

En variabel som mäter det styrande partiets popularitet är den länk som binder samman de två 

funktionerna. Den empiriska undersökningen genomförs således i två steg. I ett första skede 

utreds i vilken utsträckning som ekonomiska faktorer påverkar regeringens popularitet. Mot 

bakgrund av resultaten från undersökningens första del undersöks sedan om regeringen 

systematiskt försöker påverka sin popularitet med hjälp av olika finanspolitiska medel.  

D 

 

3.1 Teoretisk ram 
 

en teoretiska ram som har utgjort grunden för den empiriska undersökningen är en 

variant av Rogoffs modell för politiska budgetcykler. Således antas ekonomin 

bestå av ett stort antal identiska, nyttomaximerande, rationella individer. Vid de 

återkommande allmänna valen röstar varje individ för den kandidat, eller den koalition, som 

bedriver en politik som medför störst förväntad nytta för honom eller henne. Individens nytta 

påverkas av den makroekonomiska situationen. Ju mer stabil den ekonomiska situationen är, 

desto större nytta får individen. Med en stabil ekonomisk situation menas här en situation som 

kännetecknas av låg inflation, låg arbetslöshet samt av att hushållens disponibla inkomster 

visar en stigande trend. Vid en gynnsam ekonomisk situation kan den representativa individen 

konsumera mer av såväl den kollektiva varan som den privata konsumtionsvaran, vilket 

påverkar nyttan positivt. Den ökade nytta som individerna upplever vid goda ekonomiska 

tider får återverkningar på regeringen, eftersom väljarna håller regeringen ansvarig för den 

ekonomiska utvecklingen under en mandatperiod. 

D 

 

Det politiska systemet kännetecknas av regelbundet återkommande allmänna val. Partiernas 

kandidater får lov att kandidera i princip hur många gånger som helst. Individerna i ekonomin 

önskar välja den kandidat som är mest kompetent att leda landet. Som ett mått på 

kompetensen används ledarens förmåga att tillhandahålla kollektiva varor. En kompetent 
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ledare är en administratör som kan tillhandahålla flest kollektiva varor till en given kostnad i 

form av skatteuttag. Väljarna kan observera ledarens kompetens med en viss tidseftersläpning. 

Samtidigt bildar de också förväntningar om den framtida utvecklingen genom att observera 

hur skatte- och utgiftspolitiken utvecklas under mandatperioden. Väljarna kan däremot inte 

bilda sig några förväntningar om oppositionskandidatens kompetens eftersom de saknar 

tillräcklig erfarenhet av hur denna utmanare skulle agera i rollen som landets ledare. När 

individerna i ekonomin går till val innebär detta att de då främst utvärderar den sittande 

ledarens förmåga att styra landet. Frågan huruvida oppositionens kandidat skulle skött 

uppgiften bättre tas inte med i de överväganden som ligger bakom individernas beslut. 

 

Landets ledare observerar sin kompetenschock direkt, vilket leder till att ledaren får ett 

temporärt informationsövertag över väljarna. Detta ledarens temporära informationsövertag är 

det som möjliggör uppkomsten av politiska budgetcykler. Som nämnts ovan försvinner 

informationsövertaget när modellen är i jämvikt, eftersom väljarna då kan sluta sig till vilken 

privat information som ledaren har tillgång till. Att övervaka och värdera regeringens arbete 

är svårt för den enskilda individen, varför incitamenten för sådana aktiviteter är svaga. I 

ekonomin antas det dock finnas en grupp individer som övervakar regeringen och förmedlar 

information om dess förehavanden till allmänheten. Denna grupp förväntas dock ha inflytande 

på en så begränsad andel av väljarkåren att den asymmetriska informationsstrukturen 

fortfarande gör sig gällande i befolkningen som helhet. Informationsstrukturen i ekonomin 

bäddar således för uppkomsten av politiska budgetcykler.  

 

Under ett valår observerar landets ledare sin kompetenschock och utifrån detta bestäms sedan 

nivån på skatteuttaget, den statliga konsumtionen samt de framtida statliga investeringarna. 

Väljarna i sin tur observerar skatteuttaget, den statliga konsumtionen, de realiserade 

investeringarna samt ledarens kompetenschock från föregående period. De iakttar även 

ledarens respektive oppositionskandidatens olika utseendechocker. Denna information 

använder individen sedan för att avgöra vilken kandidat han eller hon skall rösta på i valet. 

Individen röstar på den kandidat som förväntas kunna tillhandahålla flest antal kollektiva 

varor för en given nivå på skatteuttaget, dvs. på den kandidat som han eller hon ser som mest 

kompetent. Den mest kompetenta kandidaten är också den som maximerar individens 

förväntade nytta.  I den modell som utgör undersökningens teoretiska ram används 

finanspolitiska instrument av landets ledare för att signalera sin kompetens till en rationell 

väljarkår. I jämvikt kommer kompetenta ledare inför ett valår att sätta en lägre nivå på 
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skatteuttaget och en högre nivå på den statliga konsumtionen än normalt, vilket ger upphov 

till en politisk budgetcykel. En cykel av den här typen blir signalen till väljarkåren att ledaren 

är kompetent och därför bör förbli vid makten. Eftersom det antas föreligga asymmetrisk 

information mellan väljare och valda blir det rationellt för den enskilda individen att använda 

sig av denna signal när han eller hon fattar sitt politiska beslut. Inkompetenta ledare kommer i 

modellen inte att vara kapabla att använda finanspolitiska variabler som 

signaleringsinstrument. 

 

Inom ramen för modellen måste det också finnas utrymme för andra överväganden vid sidan 

om de strikt ekonomiska. Häri ligger också modifieringen jämfört med Rogoffs ursprungliga 

modell. Det är orealistiskt att tänka sig att politikers popularitet enbart beror på ekonomiska 

faktorer. Ekonomins utveckling under mandatperioden har visserligen stor betydelse, men den 

är inte allenarådande. Vissa politikers popularitet baseras helt eller delvis på andra, mer 

ideologiskt betingade faktorer. När dessa politiker uppnår en ledande ställning, kan de utnyttja 

denna nya maktposition till att i första hand driva sina mer ideologiskt inriktade hjärtefrågor. 

Vilket politiskt manöverutrymme de får, dvs. vilken kraft de kan lägga på dessa hjärtefrågor, 

bestäms av det väljarstöd politikern eller partiet förmår uppbringa i opinionsundersökningar 

eller i riksdagsval. Det är förvisso inte enbart enskilda politiker som kan tänkas grunda sin 

popularitet på ställningstaganden i frågor som inte nödvändigtvis kan karakteriseras som strikt 

ekonomiska. Även hela partier kan under vissa perioder slå an en mer ideologisk ton i den 

allmänna debatten i syfte att profilera sig och vinna röster. Under den här studerade perioden 

torde det främsta exemplet på en sådan ideologisk debatt vara diskussionerna kring 

kärnkraftsfrågan. För att öppna upp för möjligheten för politiker att på det här sättet basera sin 

popularitet på icke-ekonomiska faktorer, har en ideologivariabel inkluderats i modellen. I 

termer av den ursprungliga Rogoffmodellen kan man tänka på den ideologiska dimensionen 

som att vissa politiker har en permanent högre nivå på sin utseendechock, η, än andra 

kandidater och att detta avspeglar sig i politikerns opinionsstöd. Man kan också se det som att 

betydelsen av kompetens- och utseendechocken varierar över tiden och att utseendechocken 

under perioder får en större relativ vikt. 
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3.2 Data 
 

nnan de funktioner som använts i undersökningen närmare specificeras, måste de 

viktigaste sifferserierna i datamaterialet presenteras och kommenteras. I fallet med 

popularitetsfunktionen rör det sig om serier över regeringens popularitet samt över 

inflationen, arbetslösheten och tillväxttakten i real privat konsumtion. Presentationen sker dels 

i diagramform och dels i form av beskrivande statistik och är tänkt att underlätta för läsaren 

att bilda sig en uppfattning om undersökningsmaterialet. I fallet med reaktionsfunktionen 

förevisas serier över statens cykliskt justerade inkomster, statens cykliskt justerade utgifter 

samt över det cykliskt justerade totala saldot. Därtill presenteras den variabel som mäter 

regeringens utrymme och möjlighet att bedriva politik med klara ideologiska förtecken. I 

anslutning till reaktionsfunktionen kommer även konjunkturrensningen av de tre 

finanspolitiska instrumenten att diskuteras. 

I 

 

3.2.1 Popularitetsfunktionens viktigaste serier 
 

e viktigaste serierna vid skattningen av popularitetsfunktionen är serierna över 

regeringens popularitet, inflationens utveckling, arbetslöshetens utveckling samt 

tillväxttakten i real privat konsumtion. Nedan presenteras serierna i diagramform 

samt med hjälp av beskrivande statistik.  

D 
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Figur 3.1 Popularitetsfunktionens viktigaste serier 

0.56 0.16

 
 

Tabell 3.1 
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Medelvärde 0, 475 0, 059 0, 037 0, 019 

Median 0, 479 0, 062 0, 028 0, 019 

Maximum 0, 533 0, 138 0, 088 0, 090 

Minimum 0, 376 -0, 011 0, 012 -0, 046 
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Tidsperioden som har studeras sträcker sig som nämnts från 1973 till 2002. En så lång 

undersökningsperiod som möjligt är att föredra, främst för att undvika problem med för få 

frihetsgrader i skattningarna. Vissa problem rörande data för de politiska partiernas 

popularitet samt överväganden rörande förändringar i valsystemet har kringgärdat materialet. 

Därtill har begränsningar vid säsongrensningen av materialet medfört att en längre tidsperiod 

inte kunnat studeras. I figur 3.1 visas de viktigaste serierna som ingår i 

popularitetsfunktionen. Utvecklingen mot en låginflationsekonomi och 1990-talskrisens 

inverkan på arbetslösheten syns tydligt. Utvecklingen av tillväxten i real privat konsumtion 

uppvisar ett mer splittrat mönster. I diagrammet som visar regeringens andel av 

väljarsympatierna syns framförallt valen 1982, 1991 och 1994, som alla resulterade i 

maktskiften, som stora dalar.  

 

Data över utvecklingen kvartalsvis har använts vid skattningar av popularitetsfunktionen. I 

nästan samtliga fall har kvartalssiffrorna beräknats utifrån månadsdata. Kvartalssiffrorna har 

beräknats som ett genomsnitt av de tre månaderna i respektive kvartal. Anledningen till att 

kvartalsdata har använts i stället för månadsdata vid den ekonometriska analysen är att 

regeringen antas kunna påverka ekonomin först på ett kvartals sikt. Alla variabler som ingår i 

popularitetsfunktionen har kontrollerats för stationaritet. De ekonomiska variablerna har även 

säsongrensats. Data för de ekonomiska variablerna är hämtad från SCB: s publikation Allmän 

Månadsstatistik, från perioden mellan 1973 och 2002. Data för det relativa arbetslöshetstalet 

är hämtat från serie B och H, data för inflationsutvecklingen, beräknat som den logaritmerade 

förändringen i konsumentprisindex på årsbasis, är hämtat från serie J och data för 

utvecklingen av real privat konsumtion är hämtat från försörjningsbalansen, serie P samt 

direkt från SCB. Data för de politiska blockens andel av väljarsympatierna är hämtad från 

SCB: s Statistiska meddelanden, serie Be. Det finns en del brott i SCB: s partisympatiserie, 

varför den för vissa år kompletterats med opinionsundersökningar från TEMO. 

Popularitetsserien har dessutom kompletterats med de officiella valresultaten från respektive 

riksdagsval. Förutom de serier som presenteras ovan innehåller popularitetsfunktionen även 

en variabel som mäter deprecieringen av regeringens politik. Denna variabel är kontinuerligt 

ökande under varje mandatperiod och är tänkt att kontrollera för i vilken utsträckning den 

förda politiken stöter bort regeringspartiets väljare. Därtill innehåller popularitetsfunktionen 

tre observationsspecifika variabler för valen 1982, 1991 och 1994. Dessa observationer har 

karaktären av extremvärden, främst beroende på att dessa val resulterar i maktskiften. Vid 

maktskiften ersätts den avgående regeringens popularitetsandel i popularitetsserien med den 
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tillträdande regeringens, varför extremvärdena uppkommer. De observationsspecifika 

variablerna är för övrigt medtagna i modellen framförallt för att modellen härigenom klarar 

den lineära regressionsmodellens grundläggande antaganden.  

 

3.2.2 Reaktionsfunktionens viktigaste serier 
 

e viktigaste serierna vid skattningen av reaktionsfunktionen är serierna över 

statens cykliskt justerade inkomster, statens cykliskt justerade utgifter samt över 

det totala cykliskt justerade budgetsaldot. Nedan presenteras dessa serier, 

tillsammans med den serie som beskriver regeringens utrymme och möjlighet att bedriva en 

ekonomisk politik med strikt ideologiska förtecken, närmare med hjälp av diagram och 

beskrivande statistik. Presentationen avslutas med en diskussion kring hur de tre 

finanspolitiska instrumenten har konjunkturrensats.  

D 
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Figur 3.2 Reaktionsfunktionens viktigaste serier 
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Tabell 3.2 Beskrivande 
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Diagrammen över statens cykliskt justerade inkomster, statens cykliskt justerade utgifter samt 

det cykliskt justerade totala saldot i figur 3.2 uppvisar ett välkänt mönster. De goda åren i 

slutet av 1980-talet såväl som krisen i början av 1990-talet och den därpå följande 

återhämtningen syns tydligt. Därtill syns även 1980 års avvikande utseende, vilket förklaras 

av den budgetomläggning som genomfördes detta år. Diagrammet som beskriver regeringens 

utrymme att bedriva speciellt ideologiskt orienterad ekonomisk politik i figur 3.2 visar att den 

styrande koalitionen sällan under den studerade perioden kan sägas ha haft en tillräckligt stark 

opinionsmässig bas för att bedriva politik enbart på ideologisk grund. Variabeln som serien är 

baserad på är konstruerad så att den antar värdet noll i de kvartal då det styrande politiska 

blockets andel av väljarsympatierna är mindre än femtio procent. I de kvartal då det styrande 

blockets popularitet är större än femtio procent antar variabeln det kvadrerade värdet av 

differensen mellan blockets nuvarande popularitet och femtio procent. Ett minst 

femtioprocentigt väljarstöd är vad som krävs för att man inom blocket skall vara helt säkra på 

att kunna bibehålla sin maktställning. Det kvadrerade värdet är ett sätt att mäta det utrymme 

regeringen har att bedriva en ideologisk politik. Om differensen mellan den nuvarande 

populariteten och femtio procent är liten, antas utrymmet för att bedriva ideologisk politik 

vara mindre än om skillnaden är stor. Det är först under senare år, framförallt då under åren 

runt millennieskiftet, som regeringens position varit särskilt stark. Mot bakgrund av 

variabelns utseende är det därför föga troligt att den har haft något avgörande inflytande på 

utvecklingen under perioden.  

 

Data över de variabler som ingår i reaktionsfunktionen har hämtats från SCB: s Allmän 

Månadsstatistik för perioden mellan 1973 och 2002. Kvartalssiffrorna är, precis som i fallet 

med popularitetsfunktionen, i de flesta fall beräknade utifrån månadsdata. Det har 

kontrollerats så att alla variabler som används i skattningen av reaktionsfunktionen är 

stationära. De finanspolitiska instrumenten har även säsongrensats. Data för statens 

budgetsaldo, statsbudgetens utgifter samt statsbudgetens inkomster har hämtats från data för 

de offentliga finanserna, serie N. Förutom de ovan beskrivna serierna innehåller 

reaktionsfunktionen även den popularitetsvariabel som ingår som beroende variabel i 

popularitetsfunktionen och som beskrivits ovan samt en tidsvariabel som är kontinuerligt 

ökande under mandatperiodens andra hälft. Det är resultaten av skattningarna av dessa båda 

variabler som indikerar om politiska budgetcykler varit framträdande under perioden eller 

inte. Därtill innehåller reaktionsfunktionen även en observationsspecifik variabel för 
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budgetomläggningen under det tredje kvartalet 1980. Omläggningen av budgeten gör att 

denna observation får karaktären av extremvärde. Precis som i fallet med extremvärdena i 

popularitetsfunktionen har den observationsspecifika variabeln här tagits med för att modellen 

bättre skall klara den lineära regressionsmodellens grundläggande antaganden.  

 

3.2.3 Konjunkturrensningen av de finanspolitiska instrumenten 
 

Avslutningsvis skall den cykliska justeringen av de finanspolitiska instrumenten kort 

kommenteras. Den cykliska justeringen kan göras med ett antal olika metoder. Den metod 

som använts här går i korthet ut på att man i ett första steg uppskattar ekonomins 

produktionsgap och utifrån detta mått beräknar hur känsligt det finanspolitiska instrumentet är 

för konjunkturfluktuationer. Mot bakgrund av känslighetsmåttet kan man sedan bestämma 

instrumentets cykliska komponent. Den cykliska justeringen fullbordas genom att man 

subtraherar den cykliska komponenten från den observerade serien. 

 

Ekonomins produktionsgap är skillnaden mellan faktisk och potentiell produktion. Den 

potentiella produktionen avspeglar den trendmässiga BNP-utvecklingen. Ett positivt 

produktionsgap, dvs. en situation där den faktiska produktionen överstiger den potentiella, 

innebär en press uppåt på inflationen medan ett negativt produktionsgap omvänt har en 

återhållande inverkan på prisutvecklingen (jfr Apel, Hansen och Lindberg, 1996: 25-27). För 

att beräkna produktionsgapet har en serie över den svenska reala BNP-utvecklingen filtrerats 

genom ett Hodrick-Prescott-filter. I HP-filtret ges potentiell BNP som lösningen till följande 

minimeringsproblem: 
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Uttryckets säger att HP-filtret väljer ut den sekvens av potentiell BNP som minimerar den 

kvadrerade skillnaden mellan faktisk BNP och trend-BNP (potentiell BNP) under 

restriktionen att potentiell BNP inte får fluktuera alltför mycket. Parametern λ anger hur stor 

vikt som skall läggas vid denna restriktion. Om λ sätts till noll, vilket innebär att restriktionen 

inte existerar, sammanfaller faktisk och potentiell BNP. Om λ däremot är väldigt stor tillåts 

inga fluktuationer, vilket resulterar i att potentiell BNP blir en lineär trend. I skattningen av 

produktionsgapet har λ satts till 1600. Den främsta fördelen med att använda ett HP-filter för 

att skatta produktionsgapet är att metoden är väldigt enkel. Två stora nackdelar finns 
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emellertid. För det första skattar filtret potentiell BNP utan att ta hänsyn till den faktiska 

inflationsutvecklingen under perioden. Detta kan leda till att metoden ger något missvisande 

resultat på grund av att filtret inte kan skilja på exempelvis en högkonjunktur med kraftig 

inflationsutveckling och en högkonjunktur där prisstegringstakten är betydligt måttligare. I det 

senare fallet bör skillnaden mellan faktisk och potentiell produktion vara mindre än i det förra 

(ibid.). För det andra tenderar HP-filtret att överdriva korrigeringen vid ändpunkten. Om 

exempelvis en kraftig lågkonjunktur inträffar vid slutet av observationsperioden kommer 

måttet på potentiell produktion att följa med den faktiska produktionen ned på ett sätt som i 

efterhand framstår som överdrivet (Apel, Hansen och Lindberg, 1996: 27-28). För att i någon 

mening försöka mildra detta ändpunktsproblem har serien över BNP-utvecklingen förlängts 

med de närmast följande kvartalen efter undersökningsperiodens slut vid beräkningen av 

produktionsgapet. Gapet beräknas som differensen mellan den reala BNP-utvecklingen och 

utvecklingen i trend-BNP och uttrycks som andel av trend-BNP. 

 

De finanspolitiska instrumentens känslighet för konjunkturfluktuationer beräknas utifrån 

elasticitetsmått framtagna av OECD (jfr van den Noord, 2000). Bland statens inkomster antas 

det vara fyra kategorier som reagerar automatiskt på cykliska fluktuationer, 

bolagsbeskattningen, inkomstbeskattningen, inbetalningar till socialförsäkringssystemet samt 

de indirekta skatterna. Respektive kategoris känslighet räknas ut genom att elasticitetsmåttet 

multipliceras med produktionsgapet. Bolagsbeskattningens elasticitet beräknas uppgå till 0, 9, 

inkomstskatteelasticiteten till 1, 2, elasticiteten för inbetalningar till 

socialförsäkringssystemen till 1, 0 och elasticiteten för de indirekta skatterna till 0, 9 (van den 

Noord, 2000: 19). Den totala inkomstelasticiteten beräknas sedan som ett vägt genomsnitt av 

de fyra kategoriernas känslighetsmått, där vikterna utgörs av respektive kategoris andel av de 

totala inkomsterna under perioden 1980 till 1998. En liknande ansats följs vad gäller 

beräkningen av känsligheten på budgetens utgiftssida. Här är det dock bara en kategori, 

statens utgifter för arbetslöshetsunderstöd, som antas reagera automatiskt på cykliska 

fluktuationer. Den totala känsligheten hos de finanspolitiska instrument som undersökts här 

uppgår till 0, 5 för statens inkomster, 0, 3 för statens utgifter och 0, 8 för det totala saldot (jfr 

Europakommissionen, 2000: 138). Siffrorna implicerar att om produktionsgapet ändras med 

en procentenhet förändras statens inkomster med 0, 5 procent av BNP, statens utgifter med 0, 

3 procent av BNP och saldot med 0, 8 procent av BNP. Det som framförallt avgör 

statsbudgetens känslighet för konjunkturfluktuationer är storleken på den offentliga sektorn i 

ekonomin. Inkomstkänsligheten har större betydelse än utgiftskänsligheten på grund av att de 
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flesta skatteintäkter fluktuerar med konjunkturen, medan utgiftskänsligheten bara beror på 

statens utgifter för arbetslöshetsunderstöd. De automatiska stabilisatorerna påverkar således 

främst statsbudgetens inkomstsida (ibid.). 

 

Den cykliska justeringen av de finanspolitiska instrumenten beräknas slutligen genom att den 

cykliska komponenten subtraheras från den reala serien för respektive instrument enligt 

ekvation (3.2): 

 

(3.2) Cait = instrt – (εi*pgt) 

 

Cai är det cykliskt justerade finanspolitiska instrumentet vid tidpunkt t, instr är den 

ursprungliga reala serien för respektive instrument, pg är produktionsgapet och ε är 

elasticiteten för statens inkomster respektive utgifter. I fallet med budgetsaldot utgörs 

elasticiteten av summan av utgifts- och inkomstelasticiteten. Slutligen måste poängteras att 

den metod för cyklisk justering som beskrivits här endast ger en ungefärlig bild av 

uppdelningen av de finanspolitiska instrumenten i cykliska och strukturella komponenter. 

Med hänsyn till de förenklade antagande som gjorts och de problem som alltid finns vid 

skattningar av sådana relationer, måste de resultat som följer tolkas med försiktighet. 

 

3.3 Popularitetsfunktionen 

I 
 

 modellen antas väljarna vara nyttomaximerande individer som stödjer den sittande 

regeringen om de anser att ministären har skött sitt uppdrag tillräckligt bra. Eftersom det 

är kostsamt för den enskilda individen att inhämta fullständig information om 

regeringens egentliga duglighet, använder hon istället en förenklad bild av regeringens 

kompetens när hon beslutar vilket parti hon skall rösta på. Regeringen görs således ansvarig 

för den ekonomiska utvecklingen under mandatperioden. För att regeringen skall kunna hållas 

ansvarig på det här sättet, krävs att väljarna anser att regeringen har såväl vilja som tillräcklig 

förmåga att kontrollera ekonomin. Regeringens popularitet antas, i likhet med de 

popularitetsfunktioner som diskuterats ovan, påverkas negativt om inflationen och/eller 

arbetslösheten stiger och påverkas positivt om tillväxttakten i privat konsumtion ökar. En 

specifikation av den här typen implicerar att väljarna inte lägger vikt vid om det varit goda 

eller dåliga ekonomiska tider under mandatperioden när de fattar sina politiska beslut. Inte 
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heller frågan hur något annat parti skulle agerat i samma situation tas med i beräkningarna. 

Väljarna antas också bedöma regeringens prestation utifrån den ekonomiska situation som 

råder på, eller alldeles i anslutning till, valdagen.  

 

Regeringens popularitet påverkas naturligtvis även av politiska faktorer. Fokus i de 

specifikationer som använts här ligger dock framförallt på de ekonomiska variablerna. Några 

icke-ekonomiska variabler har ändå tagits med. Det rör sig om en variabel som mäter 

popularitetsdeprecieringen under mandatperioden samt observationsspecifika variabler för de 

tre senaste riksdagsval som resulterade i maktskiften. Popularitetsfunktionen formuleras 

således på följande sätt. 

 

(3.3) Pop = α + β1*pop -1 + β2*pop -2 + β3*pop -3 + β4*inf -1 + β5*ur + β6*rcr + β7*depr +  

                       β8*val 82 + β9*val 91 + β10*val 94 + ε  

 

Pop är det styrande blockets andel av väljarsympatierna, inf är inflationen, mätt som den 

procentuella förändringen i konsumentprisindex på årsbasis, ur är andelen arbetslösa, rcr är 

den procentuella förändringen i real privat konsumtion, depr är en dummyvariabel som är 

kontinuerligt ökande under respektive mandatperiod, val 82, val 91 och val 94 är 

observationsspecifika variabler för de tre senaste riksdagsval som inneburit maktskiften, och ε 

är en slumpterm med väntevärde noll. Det har kontrollerats så att alla variabler som använts i 

skattningarna av popularitetsfunktionen är stationära. De ekonomiska variablerna har även 

säsongrensats. Vid en skattning av funktionen förväntas koefficienterna för de eftersläpande 

popularitetsvariablerna vara positiva, koefficienterna för inflation och arbetslöshet vara 

negativa, liksom koefficienten för deprecieringen av regeringens politik. Koefficienten för 

ökningen av real privat konsumtion förväntas vara positiv. Att inflationen och arbetslösheten 

förväntas ha negativa tecken innebär att regeringens opinionsstöd påverkas negativt om 

arbetslösheten stiger eller om inflationen skjuter fart. Om den reala privata konsumtionen ökar 

under mandatperioden, medför detta att regeringens popularitet stärks. Att 

deprecieringsvariabeln är negativ implicerar att regeringens opinionsstöd successivt urholkas 

under mandatperioden, främst beroende på att den förda politiken stöter bort vissa 

sympatisörer. 

 

Några ytterligare saker måste poängteras i anslutning till ekvation (3.3). I 

popularitetsfunktionen antas regeringens popularitet uppvisa stor persistens. Dagens 



 36

popularitet beror på den politik som förts under det senaste året. Inflationen inkluderas med 

ett kvartals tidseftersläpning under antagandet att det tar litet tid för väljarna att observera och 

reagera på förändringar i prisnivån. De tre observationsspecifika valvariablerna tas med på 

grund av att popularitetsserien vid dessa tillfällen gör stora hopp, vilket medför att 

observationerna får karaktären av extremvärden. De stora förändringarna i serien vid dessa 

tidpunkter beror helt enkelt på att den avgående regeringens popularitet ersätts med den 

tillträdande regeringens.  I samband med diskussionen kring specificeringen av 

popularitetsfunktionen skall avslutningsvis också sägas att ytterligare två förklarande 

variabler har undersökts, nämligen tillväxttakten i nominell privat konsumtion samt 

utrikeshandeln. Tillväxttakten av nominell privat konsumtion har undersökts för att se om 

väljarna har haft en falsk föreställning om pengars värde, s.k. money illusion. En jämförelse 

mellan popularitetsfunktionen skattad med tillväxttakten i nominell konsumtion och 

funktionen skattad med tillväxttakten i real konsumtion visar dock inga tecken på några falska 

föreställningar. Funktionen med tillväxttakten i real konsumtion har generellt sett en bättre 

passform. Vad gäller utrikeshandeln är det tänkbart att det i ett litet land som Sverige, som i 

stor utsträckning är beroende av en stark internationell handel för sitt ekonomiska välstånd, 

skulle finnas möjlighet för regeringen att uppnå en ökad popularitet vid en stark 

utrikeshandel. Undersökningar av en variabel som mäter utrikeshandeln visar dock att den 

inte har någon signifikant påverkan på regeringens popularitet.  

 

3.4 Reaktionsfunktionen 

 R
 

eaktionsfunktionen beskriver hur regeringens politik påverkas av förändrade 

politiska och ekonomiska förhållanden under mandatperioden. Funktionen mäter 

således i vilken utsträckning ledande politiker söker kontrollera ekonomin i syfte 

att uppnå opinionsmässiga framgångar och därigenom säkra fortsatt maktutövning. Den 

reaktionsfunktion som specificeras nedan hämtar inspiration från åtminstone tre håll. I 

enlighet med Rogoffs modell undersöks finanspolitiska instrument såsom den svenska statens 

samlade utgifter och inkomster, för att se om regeringen genom instrumenten försöker 

signalera sin kompetens till väljarna. Om statens utgifter stiger ju närmare ett riksdagsval man 

kommer, tolkas detta som att regeringen bedriver en expansiv ekonomisk politik. En liknande 

tolkning görs om inkomsterna, som ju till största delen består av skatter, sjunker under 

mandatperioden. För att få ett så bra mått på finanspolitiken som möjligt har, i likhet med 
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bland andra Golden och Poterbas ansats, åtgärder vidtagits för att konjunkturrensa 

instrumenten. Statens inkomster, utgifter samt det totala saldot har därför blivit cykliskt 

justerade. Slutligen har det inom ramen för funktionen också öppnats upp för möjligheten att 

regeringen under vissa perioder bedriver en mer ideologiskt förankrad politik. Det är ju fullt 

möjligt att regeringens popularitet påverkas av faktorer som är strikt icke-ekonomiska, vilket 

innebär att även väljarnas uppfattning om regeringschefens kompetens skulle kunna drivas av 

mer ideologiskt betingade faktorer. I termer av Rogoffs modell skulle man kunna tänka sig 

detta som att vissa regeringschefer har en permanent högre nivå på sin utseendechock än sin 

medtävlare i valkampanjen, vilket påverkar valutgången. Inför riksdagsval där det styrande 

blocket har en tillräckligt stor ledning över oppositionen i opinionsmätningarna, behöver 

regeringen således inte bry sig om att försöka kontrollera ekonomin utan kan istället bedriva 

en politik på ideologisk grund. I funktionen har en ideologivariabel således tagits med för att 

undersöka huruvida regeringen i perioder av starkt väljarstöd är mer ideologiskt orienterade.  

 

Nedan specificeras reaktionsfunktionen såsom den använts i undersökningen. Tre varianter 

ställs upp. Ekvation (3.4) beskriver reaktionsfunktionen specificerad utifrån statens 

budgetsaldo, medan ekvation (3.5) och (3.6) delar upp budgetsaldot i statens utgifter 

respektive inkomster. I ekvation (3.4) antas statens cykliskt justerade budgetsaldo förklaras av 

saldots utveckling under de närmast föregående kvartalen, regeringens popularitet såsom den 

uppmätts i opinionsmätningarna, samt av ideologivariabeln och den tidsvariabel som mäter 

saldots utveckling i relation till riksdagsvalet. Vid en undersökning av den politiska 

budgetcykelhypotesen är det framförallt popularitetsvariabeln och tidsvariabeln som är av 

intresse. Således specificeras ekvation (3.4) på följande sätt. 

 

(3.4) Bb = ά + γ1*bb -1 + γ2*bb -2 + γ3*pop -1 + γ4*ideologi + γ5*t + γ6*bo 80 + υ 

 

Bb är det cykliskt justerade budgetsaldot som andel av trend-BNP (se diskussionen kring den 

cykliska justeringen av de finanspolitiska instrumenten ovan), pop är den popularitetsvariabel 

som användes som beroende variabel i popularitetsfunktionen, ideologi är den ovan beskrivna 

ideologivariabeln och t är den variabel som mäter hur saldot utvecklas i relation till det 

kommande valet och är konstruerad så att den antar värdet noll under första halvan av 

mandatperioden medan den är kontinuerligt stigande under mandatperiodens andra hälft. Bo 80 

är en observationsspecifik variabel som kontrollerar för den omläggning av budgeten som 

gjordes under tredje kvartalet 1980 och υ är en slumpterm med väntevärde noll. Om 
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koefficienterna för popularitetsvariabeln och tidsvariabeln vid skattningarna är mindre än noll, 

innebär det att regeringen bedriver en mer expansiv politik ju närmare riksdagsvalet man 

kommer. Om koefficienterna har positiva tecken blir tolkningen den motsatta. Om 

ideologivariabeln är positiv innebär det att en regering som upplever ett stärkt 

opinionsmässigt stöd då utnyttjar möjligheten att bedriva en stramare ekonomisk politik. Har 

ideologivariabeln däremot ett negativt tecken innebär detta att en starkare regering bedriver en 

mer expansiv politik. Specifikationen medger att statens budgetsaldo uppvisar en viss 

persistens. Popularitetsvariabeln har inkluderats med ett kvartals tidseftersläpning mot 

bakgrund av att politikerna antas behöva litet tid på sig innan de kan reagera på förändrade 

politiska och ekonomiska förhållanden.  

 

I anslutning till diskussionen kring specificeringen av reaktionsfunktionen kan också sägas att 

det har experimenterats en del med tidsvariabeln, exempelvis har modellen prövats med en 

tidsvariabel som ökade kontinuerligt under hela mandatperioden samt med en variabel som 

antog värdet ett under de tre kvartalen närmast före ett riksdagsval och värdet noll annars. 

Den definition som variabeln har i ekvation (3.4) är dock den som ger bäst passform. 

Skattningar av modellen visar att resultaten inte påverkas av hur tidsvariabeln specificeras. 

Tolkningen av modellen blir densamma. Vad som skiljer specifikationerna åt är däremot att 

den lineära regressionsmodellens antaganden i vissa fall inte uppfylls. De flesta 

specifikationer kännetecknas av heteroskedasticitet i residualerna. Så som tidsvariabeln är 

definierad i ekvation (3.4) uppfylls dock samtliga modellantaganden. 

 

Ekvation (3.5) specificerar reaktionsfunktionen utifrån statens utgifter. Som synes är 

specifikationen (3.5) mycket lik ekvation (3.4) Återigen antas det finanspolitiska instrumentet 

förklaras av instrumentets utveckling under de närmast föregående kvartalen. Statens cykliskt 

justerade utgifter under en given period antas dock också förklaras av de cykliskt justerade 

inkomsterna för samma period. De inkomster som staten får in vid en given tidpunkt verkar ju 

som en skarp bestämningsfaktor för hur statens utgifter kan utvecklas. Således bör de cykliskt 

justerade inkomsterna inkluderas bland de variabler som förklarar statens cykliskt justerade 

utgifter. Popularitetsvariabeln, ideologivariabeln och tidsvariabeln är de samma som i 

ekvation (3.4) ovan. 
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(3.5) Exp = µ + δ1*exp -1 + δ2*exp -2 + δ3*rev + δ4*pop -1 + δ5*ideologi + δ6*t + δ7*bo 80 + ύ 

 

Exp är statens cykliskt justerade utgifter mätt som andel av trend-BNP, rev är statens cykliskt 

justerade inkomster som andel av trend-BNP, pop, ideologi, t respektive bo 80 är de samma 

som i ekvation (3.4) och ύ är en sedvanlig slumpterm. Om koefficienterna för 

popularitetsvariabeln samt tidsvariabeln vid skattningarna är större än noll, innebär det att 

utgifterna stiger ju närmare valet man kommer. Sjunker däremot utgifterna under 

mandatperiodens gång, uppvisar koefficienterna negativa tecken. En positiv koefficient för 

ideologivariabeln innebär att starka regeringar utnyttjar möjligheten att bedriva en expansiv 

ekonomisk politik. En negativ ideologikoefficient innebär följaktligen att en stark regering 

stramar upp ekonomin. 

 

Ekvation (3.6) specificerar reaktionsfunktionen utifrån statens inkomster. Ekvation (3.6) är 

spegelbilden av ekvation (3.5). Här mäts statens cykliskt justerade inkomster i en given period 

som en funktion av inkomsternas utveckling under de närmast föregående kvartalen, statens 

cykliskt justerade utgifter samt av de variabler som mäter regeringens popularitet, möjligheten 

att bedriva ideologiskt förankrad politik och av det finanspolitiska instrumentets utveckling i 

relation till riksdagsvalet. Precis som i ekvation (3.5) antas i ekvation (3.6) att de cykliskt 

justerade inkomsterna och de cykliskt justerade utgifterna över tiden inte kan utvecklas 

oberoende av varandra. Ekvation (3.6) specificeras således på följande sätt.  

 

(3.6) Rev = π + λ1*rev -1 + λ2*rev -2 + λ3*exp + λ4*pop -1 + λ5*ideologi + λ6*t + λ7*bo 80 + ν 

 

Variablerna i ekvation (3.6) är definierade enligt ovan. Slumptermen, ν, har väntevärde noll. 

Om koefficienterna för popularitetsvariabeln samt tidsvariabeln här är mindre än noll innebär 

det att skatteintäkterna, och därmed statens inkomster, sjunker ju närmare valet man kommer. 

Är koefficienterna positiva blir tolkningen den motsatta. En negativ ideologikoefficient 

innebär att starka regeringar bedriver en expansiv politik. En positiv ideologikoefficient har 

motsatt innebörd. 
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4 Modellskattningar och resultat 
 

et är nu dags att ge sig i kast med de empiriska skattningarna av modellen. 

Inledningsvis kommer popularitetsfunktionen att undersökas, för att se i vilken 

utsträckning som regeringens popularitet påverkas av ekonomiska faktorer. Med 

resultaten från skattningarna av popularitetsfunktionen som grund analyseras därefter 

reaktionsfunktionen, för att se om regeringen använder finanspolitiska medel för att försöka 

påverka sin popularitet.  

D 
 

4.1 Skattningen av popularitetsfunktionen 
 

esultatet av OLS-skattningarna av den popularitetsfunktion som specificerades i 

ekvation (3.3) återfinns i tabell (4.1) nedan.  

 

Ekvation (4.1) stödjer i stor utsträckning teorin om att den sittande regeringens popularitet är 

beroende av ekonomiska faktorer. Såväl inflationen som arbetslösheten är statistiskt 

signifikanta med förväntade negativa tecken, regeringens popularitet sjunker när 

arbetslösheten ökar och inflationen stiger. Tillväxttakten i privat konsumtion har även den det 

förväntade tecknet, men är långtifrån signifikant. De variabler som mäter 

popularitetsvariabelns persistens är alla signifikanta. Tidseftersläpningen måste inkluderas i 

funktionen för att residualerna inte skall uppvisa seriell korrelation. De observationsspecifika 

variablerna för de tre senaste riksdagsval som resulterat i maktskiften är likaså signifikanta. 

Som nämnts tidigare har dessa variabler tagits med på grund av att de tre observationerna har 

karaktären av extremvärden. Variabeln som mäter deprecieringen av regeringens popularitet 

under mandatperioden har det förväntade negativa tecknet men saknar betydelse i statistisk 

mening. Koefficienten visar också att variabelns storleksmässiga påverkan är mycket liten. 

Test för att kontrollera för i vilken utsträckning ekvation (4.1) uppfyller den lineära 

regressionsmodellens olika antaganden får följande resultat. Ett Jarque-Bera-test visar att 

residualerna är normalfördelade. Vidare kan varken seriell korrelation eller heteroskedasticitet 

spåras. Ett CUSUM-test indikerar ingen parameterinstabilitet, samtidigt som ett RESET-test 

med tre anpassade termer i testregressionen inte kan påvisa någon misspecifikation.  

 R
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Popularitetsfunktionen ser således så här långt ganska bra ut. Specifikationen uppfyller 

modellantagandena samtidigt som den ger förväntade resultat. Det finns dock ett potentiellt 

problem med ekvation (4.1). De ekonomiska variablerna kan vara så starkt korrelerade med 

varandra att s.k. multikollinearitet kan uppstå. Det finns med andra ord starka misstankar om 

att det föreligger åtminstone ett ungefärligt lineärt samband mellan de ekonomiska 

variablerna, vilket kan påverka skattningarna. Det främsta problemet med multikollinearitet är 

att variansen hos parametrarna i en OLS-skattning då blir tämligen hög. De höga varianserna 

uppkommer därför att en otillräcklig del av variation hos en oberoende variabel kan användas 

för att beräkna den förklarande variabelns enskilda påverkan på den oberoende variabeln. En 

hög varians i parameterskattningarna innebär att skattningarna är oprecisa, vilket kan innebära 

problem vid hypotestestande (jfr Kennedy, 2000: 183-185). För att undersöka i vilken 

utsträckning de ekonomiska variablerna är korrelerade med varandra har den parvisa 

korrelationen mellan variablerna beräknats. Korrelationen mellan inflation och arbetslöshet 

uppgår till -0, 73, korrelationen mellan inflation och tillväxten i real privat konsumtion uppgår 

till -0, 38, och korrelationen mellan arbetslöshet och tillväxten i real privat konsumtion uppgår 

till 0, 01. Det verkar inte finnas några tydliga tecken på multikollinearitet utifrån de parvisa 

korrelationerna, men det kan finnas korrelation mellan de tre ekonomiska variablerna som inte 

framkommer när de testas parvis. För säkerhets skull har popularitetsfunktionen därför 

skattats om, med en ekonomisk variabel borttagen åt gången. Resultaten av dessa OLS-

skattningar återfinns i tabell 4.1 som ekvation (4.2), (4.3) och (4.4). 



 42

 

Tabell 4.1 
Popularitetsfunktionen 

    

 Ekvation/ 
Beroende 
variabel 

   

 4.1/Pop 4.2/Pop 4.3/Pop 4.4/Pop 
Konstant 0, 02 

(0, 93) 
0, 03 
(1, 20) 

0, 01 
(0, 70) 

0, 02 
(0, 81) 

Pop -1 1, 31*** 
(18, 54) 

1, 29*** 
(17, 98) 

1, 30*** 
(18, 08) 

1, 32*** 
(19, 07) 

Pop -2 -0, 58*** 
(-5, 38) 

-0, 53*** 
(-4, 89) 

-0, 57*** 
(-5, 15) 

-0, 60*** 
(-5, 56) 

Pop -3 0, 23*** 
(3, 21) 

0, 18** 
(2, 58) 

0, 23*** 
(3, 14) 

0, 24*** 
(3, 35) 

Inf -1 -0, 24** 
(-2, 41) 

 -0, 21** 
(-2, 07) 

-0, 26*** 
(-2, 70) 

Ur -1, 00** 
(-2, 29) 

-0, 86* 
(-1, 93) 

 -1, 23*** 
(-3, 32) 

Rcr 0, 05 
(1, 00) 

0, 08 
(1, 55) 

0, 11** 
(2, 56) 

 

Depr -0, 0001 
(-0, 33) 

-0, 00002 
(-0, 07) 

-0, 00005 
(-0, 16) 

-0, 0001 
(-0, 31) 

Val 82 0, 05*** 
(4, 01) 

0, 05*** 
(4, 06) 

0, 05*** 
(4, 26) 

0, 05*** 
(3, 97) 

Val 91 0, 07*** 
(7, 03) 

0, 07*** 
(6, 99) 

0, 06*** 
(6, 53) 

0, 07*** 
(7, 44) 

Val 94 0, 05*** 
(5, 09) 

0, 04*** 
(4, 92) 

0, 05*** 
(5, 18) 

0, 05*** 
(5, 11) 

R2 0, 90 0, 89 0, 89 0, 90 
−

R 2 0, 89 0, 88 0, 88 0, 89 

DW 1, 86 1, 86 1, 84 1, 87 
# observationer 116 116 116 116 
(t-värden inom parentes)     
*** signifikant på 
enprocentsnivån, ** 
signifikant på 
femprocentsnivån, * 
signifikant på 
tioprocentsnivån 

    

 

I ekvation (4.2) har inflationen uteslutits. Detta är den specifikation som ger svagast resultat. 

Ingen av de ekonomiska variablerna är signifikanta på femprocentsnivån, även om 

arbetslösheten utgör ett gränsfall. Parametrarna har dock de förväntade tecknen. I övrigt 

skiljer sig ekvation (4.1) och (4.2) mycket litet från varandra.  

 



 43

I ekvation (4.3) är arbetslösheten borttagen. De kvarvarande ekonomiska variablerna uppvisar 

såväl statistisk signifikans som de förväntade tecknen.  

 

I ekvation (4.4) har tillväxttakten i real privat konsumtion plockats bort. I likhet med ekvation 

(4.3) är de kvarvarande ekonomiska variablerna signifikanta med förväntade negativa tecken. 

Test för att avgöra hur pass väl specifikationerna uppfyller den lineära regressionsmodellens 

antaganden visar liknande resultat som för ekvation (4.1). Residualerna är normalfördelade 

och uppvisar varken heteroskedasticitet eller seriell korrelation. Det finns inga tecken på 

strukturella skift under perioden. Likaså finns det inga tecken på att funktionen skulle vara 

misspecificerad. Testresultaten gäller för ekvation (4.2), (4.3) såväl som för ekvation (4.4). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns tämligen starkt empiriskt stöd för teorin att den 

sittande regeringens popularitet påverkas av ekonomiska faktorer. Regeringens popularitet 

sjunker när inflationen stiger eller arbetslösheten ökar, samtidigt som dess popularitet stiger 

när tillväxttakten i real privat konsumtion ökar. De ekonomiska variablernas påverkan är 

statistiskt säkerställd i alla specifikationer utom en, som utgör ett gränsfall. Därtill är 

koefficienterna tämligen stabila i alla specifikationer. Dessutom uppfyller ekvation (4.1) till 

och med (4.4) den lineära regressionsmodellens grundläggande antaganden. Med en stabil 

popularitetsfunktion har man dock bara kommit halvvägs i undersökningen av samspelet 

mellan politiken och ekonomin. Bara för att ledande politiker stärker sin popularitet bland 

väljarna under goda ekonomiska tider behöver inte detta betyda att politiker aktivt försöker 

manipulera ekonomin. För att utröna i vilken utsträckning den sittande regeringen försöker 

påverka ekonomin i syfte att bli återvald, måste vi studera resultaten av skattningarna av 

reaktionsfunktionen. 

 

4.2 Skattningen av reaktionsfunktionen 
 

öregående avsnitt visade att det fanns ett statistiskt samband mellan regeringens 

popularitet och ekonomiska faktorer. Anser väljarna att ekonomin går bra, att det är 

goda ekonomiska tider, ökar stödet för regeringen. Är det dåliga tider minskar 

regeringens väljarstöd. Mot bakgrund av dessa resultat ska det nu undersökas om regeringen 

systematiskt försöker påverka sin popularitet med hjälp av de finanspolitiska instrument som 

står till dess förfogande. 

F 
 



 44

 Resultatet av OLS-skattningarna av reaktionsfunktionen presenteras i tre steg. Ekvation (4.5) 

behandlar funktionen utifrån statsbudgetens cykliskt justerade totala saldo, medan ekvation 

(4.6) och (4.7) delar upp saldot i statens cykliskt justerade utgifter respektive cykliskt 

justerade inkomster. 

 

Tabell 4.2 
Reaktionsfunktionen

    

 Ekvation/ 
Beroende 
variabel 

   

 4.5/Bb 4.6/Exp 4.7/Rev 4.8/Rev 
Konstant -0, 03 

(-1, 06) 
0, 02 
(1, 29) 

-0, 01 
(-0, 49) 

-0, 01 
(-0, 78) 

Bb -1/Exp -1/Rev -1 0, 29*** 
(4, 00) 

0, 61*** 
(6, 29) 

0, 25*** 
(2, 98) 

0, 27*** 
(3, 23) 

Bb -2/Exp -2/Rev -2 0, 26*** 
(3, 12) 

0, 23** 
(2, 59) 

0, 27*** 
(3, 30) 

0, 28*** 
(3, 36) 

Rev/Exp  
 

0, 12* 
(1, 84) 

0, 25*** 
(3, 74) 

0, 24*** 
(3, 62) 

Pop -1 0, 04 
(0, 76) 

-0, 02 
(-0, 77) 

0, 06 
(1, 64) 

0, 06** 
(1, 99) 

Ideologi 4, 72 
(0, 74) 

-2, 21 
(-0, 63) 

4, 37 
(0, 98) 

 
 

t 0, 001** 
(2, 07) 

0, 0001 
(0, 36) 

0, 001** 
(2, 26) 

0, 001** 
(2, 27) 

Bo 80 -0, 08*** 
(-5, 02) 

0, 04*** 
(3, 95) 

-0, 03*** 
(-3, 21) 

-0, 03*** 
(-3, 20) 

R2 0, 48 0, 74 0, 53 0, 53 
−

R 2 0, 45 0, 73 0, 50 0, 50 

DW 1, 85 1, 84 1, 86 1, 87 
# observationer 117 117 117 117 
(t-värden inom 
parentes) 

    

*** signifikant på 
enprocentsnivån, ** 
signifikant på 
femprocentsnivån, * 
signifikant på 
tioprocentsnivån 

    

     
 

 

Skattningar av ekvation (4.5) ger inga empiriska belägg för att svenska regeringar 

systematiskt försökt manipulera ekonomin för att säkra fortsatt maktinnehav. Enligt politiska 
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budgetcykelteorier skall ju de finanspolitiska instrumenten stimuleras mer ju längre 

mandatperioden lider. Ju närmare valet man kommer, desto mer expansiv bör finanspolitiken 

bli. För att en sådan hypotes skall verifieras måste ekvation (4.5) uppvisa följande mönster. 

För det första måste variabeln som fångar upp tidsaspekten vara signifikant och dessutom 

mindre än noll. Koefficienter som är mindre än noll innebär i ekvation (4.5) att parametern är 

expansiv, eftersom man mäter parameterns påverkan på budgetsaldot. Dessutom måste 

popularitetsvariabeln också vara signifikant mindre än noll för att hypotesen skall kunna 

verifieras. Vid en riktigt strikt tolkning av hypotesen om politiska budgetcykler är det just 

betydelsen av popularitetsvariabeln som är avgörande för om politisk manipulation av 

ekonomin har förekommit eller inte. Resultatet av skattningarna ovan visar att det i det 

undersökta fallet inte finns någon direkt länk mellan popularitetsfunktionen och 

reaktionsfunktionen. Ekvation (4.1) till och med (4.4) visar att regeringens popularitet 

påverkas av ekonomiska faktorer. Vid goda ekonomiska sitter regeringen relativt säkert. Den 

icke-signifikanta popularitetsvariabeln i ekvation (4.5) visar dock att det inte finns belägg för 

att regeringen systematiskt försöker influera ekonomin för att befästa sin maktposition. 

Förutom att popularitetsvariabeln i statistisk mening inte kan sägas vara skild från noll finns 

ytterligare ett par kommentarer att fälla i anslutning till ekvation (4.5). De variabler som 

kontrollerar för budgetsaldots persistens är signifikanta, i likhet med den 

observationsspecifika variabel som inkluderats på grund av budgetomläggningen 1980. Det 

finns vidare inga tecken på att regeringar som har ett stort försprång i opinionsmätningarna 

bedriver en mer ideologiskt orienterad ekonomisk politik. Till en del kan detta säkert förklaras 

med att regeringar som har ett stort opinionsmässigt övertag gentemot oppositionen under en 

mandatperiod ändå inte anser att avståndet är tillräckligt stort för att ändra inriktning på 

politiken. Andra anledningar kan vara att politikernas riskaversion lägger hinder i vägen, 

alternativt att intentionen att bedriva ideologisk politik finns där men att tidseftersläpningar i 

implementeringen av politiken gör att effekten överskuggas av andra händelser. Tidsvariabeln 

i funktionen är signifikant och positiv. Från och med mitten av en mandatperiod blir 

finanspolitiken allt stramare ju närmre riksdagsvalet man kommer. Tidsvariabeln pekar 

således på ett händelseförlopp som går stick i stäv med den traditionella teorin om politiska 

budgetcykler. De test som gjorts för att se i vilken utsträckning ekvation (4.5) uppfyller den 

lineära regressionsmodellens antaganden ger följande resultat. Residualerna uppvisar varken 

tendenser till heteroskedasticitet eller till seriell korrelation. Däremot visar ett Jarque-Bera-

test att residualerna inte är normalfördelade. Ett CUSUM-test indikerar parameterstabilitet. 
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Ett RESET-test med tre anpassade termer i testregressionen finner inga tecken på 

misspecifikation.  

 

Ekvation (4.6) undersöker reaktionsfunktionen utifrån statens cykliskt justerade utgifter. 

Utgifterna uppvisar inte heller några tecken på att vara utsatta för systematisk politisk 

manipulation. Tidsvariabeln indikerar visserligen att utgifterna från och med mitten av 

mandatperioden ökar ju närmare riksdagsvalet man kommer. Effekten är dock inte signifikant. 

Liksom i ekvation (4.5) är såväl popularitetsvariabeln som ideologivariabeln betydelselösa. 

Dessutom indikerar de en stramare utgiftspolitik allteftersom man närmar sig ett val. I övrigt 

skiljer sig inte ekvation (4.5) och (4.6) mycket från varandra. Tester för att kontrollera 

modellantagandena visar inga tecken på vare sig heteroskedasticitet, misspecifikation, 

strukturella skift eller seriell korrelation. Ett Jarque-Bera-test visar att residualerna är 

normalfördelade. 

 

Skattningen av ekvation (4.7) bekräftar i stor utsträckning resultaten från ekvation (4.5) ovan. 

Variablerna som mäter persistensen hos de cykliskt justerade inkomsterna är signifikanta, 

liksom den observationsspecifika variabeln för budgetomläggningen 1980. Det finns inga 

tecken på att sittande regeringar bedriver någon speciell ideologiskt orienterad ekonomisk 

politik under perioder då de har ett stort opinionsmässigt övertag. Variabeln som mäter 

tidsaspekten är signifikant och indikerar att statens inkomster ökar under andra halvan av 

mandatperioden, skatteintäkterna ökar således ju närmare ett riksdagsval man kommer. 

Popularitetsvariabeln är precis som tidigare icke-signifikant, men passformen är betydligt 

bättre än i tidigare specifikationer. Test för att kontrollera den lineära regressionsmodellens 

antaganden visar på liknande resultat som för ekvation (4.6). Det finns inga spår av vare sig 

misspecifikation, heteroskedasticitet, strukturella skift eller seriell korrelation. Residualerna är 

återigen normalfördelade. 

 

Jämför man de olika skattningarna av reaktionsfunktionen ovan ser man att specifikationen 

med statens cykliskt justerade utgifter som beroende variabel står ut jämfört med de övriga. 

Resultaten från ekvation (4.5) och ekvation (4.7) överensstämmer med varandra, men de 

överensstämmer inte med resultaten från ekvation (4.6). Av detta kan man dra slutsatsen att 

det är utvecklingen på statsbudgetens inkomstsida som är den drivande kraften bakom 

budgetsaldots utveckling. Mot bakgrund av att statens inkomster till övervägande delen består 

av skatteintäkter, ett aggregat som politikerna i stor utsträckning själva kan influera genom att 
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påverka skattesatserna, är det ingen orimlig tanke att åtgärder för att försöka manipulera 

ekonomin inbegriper en styrning av skatteinstrumentet. Därtill torde en politik som syftar till 

att styra ekonomin mot en högkonjunktur vid tiden för ett riksdagsval teoretiskt sett innebära 

att skatteintäkterna stiger under mandatperioden. Om regeringen framgångsrikt bedriver en 

politik som bidrar till att expandera ekonomin allteftersom mandatperioden fortskrider, 

innebär detta att BNP och andra former av inkomster stiger, vilket får till följd att 

skatteintäkterna också stiger. Resultaten från skattningarna av reaktionsfunktionen visar också 

att indikationer på politisk påverkan i samband med riksdagsval är tydligast i fallet med 

statens cykliskt justerade inkomster. Ingenstans är popularitetsvariabelns passform så bra som 

i ekvation (4.7). Spåren blir än tydligare om man skattar om ekvation (4.7) utan den 

betydelselösa ideologivariabeln. Resultatet av en sådan skattning återfinns i ekvation (4.8). 

 

I ekvation (4.8) är såväl variabeln som mäter tidsaspekten som popularitetsvariabeln 

signifikanta, vilket skulle indikera en politisk påverkan på statsbudgetens inkomstsida i 

anslutning till riksdagsval. Ju närmare valet man kommer, desto mer stiger statens cykliskt 

justerade inkomster. Ett sådant resultat kan tolkas på åtminstone två sätt. Antingen är det så 

att det främst är regeringar med ett stort opinionsmässigt stöd i ryggen som vågar höja 

skatterna. Resultatet kan däremot också tolkas i enlighet med resonemanget ovan om att de 

ökande skatteintäkterna är ett tecken på att ekonomin går bra. Medborgarnas ökade inkomster 

medför att skatteinbetalningarna ökar. Samtidigt får individerna en alltmer positiv bild av 

ekonomin, vilket avspeglar sig i ökat opinionsstöd för den sittande regeringen. Mot bakgrund 

av de förenklande antaganden som ligger bakom ekvation (4.8), skall man dock ta resultaten 

från denna skattning med en nypa salt. Slutsatsen från undersökningen av reaktionsfunktionen 

blir istället att några tecken på systematisk politisk manipulation av de finanspolitiska 

instrumenten i Sverige under den studerade perioden inte står att finna.  
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5 Slutsatser och diskussion 
 

en undersökning av politiska budgetcykler i Sverige som genomfördes i 

föregående kapitel fann inga överväldigande empiriska belägg för hypotesen. Det 

fanns visserligen belägg för att regeringens popularitet påverkades av ekonomiska 

faktorer. Regeringens popularitet ökar under goda ekonomiska tider och minskar under dåliga. 

Men den empiriska undersökningen gav inget stöd åt misstanken att sittande regeringar 

systematiskt försökt påverka opinionsstödet med hjälp av till buds stående finanspolitiska 

instrument. Det återfanns svaga tecken på att sittande regeringar försökt manipulera ekonomin 

från statsbudgetens inkomstsida, men enligt ett mönster som inte fullt ut överensstämmer med 

klassiska politiska budgetcykelhypoteser. Således återstår nu att resonera litet kring varför 

politiska budgetcykler är så svåra att identifiera samt varför cyklerna i det studerade fallet har 

ett litet speciellt utseende.  

D 

 

Inledningsvis bör man i den avslutande diskussionen återknyta till den modell som utgjort 

undersökningens teoretiska ram. I termer av modellen torde den främsta förklaringen till 

oförmågan att finna några tydliga tecken på politiska budgetcykler under den studerade 

perioden stå att finna i informationsstrukturen. Den asymmetriska information som är 

nödvändig för uppkomsten av politiska budgetcykler föreligger antagligen inte i tillräckligt 

stor omfattning för att cyklerna skall kunna utkristallisera sig. Den grupp av individer i 

ekonomin som ägnar sig åt att övervaka regeringen och förmedla informationen till 

allmänheten, dvs. medierna, kan göra detta så pass snabbt och till en sådan låg kostnad, att det 

blir relativt oproblematiskt för den enskilda individen att hålla sig informerad om regeringens 

förehavanden. Således uppkommer ingen informationsasymmetri i fråga om mängden 

information som regeringen respektive allmänheten besitter. Även om några större skillnader i 

informationsmängd inte finns mellan de båda grupperna är det ju dock i första hand 

tidsaspekten i informationsinhämtandet som är avgörande för uppkomsten av de politiskt 

motiverade cyklerna. Den utveckling som varit synlig på medieområdet under de senaste 

decennierna, med en alltmer direkt och frekvent nyhetsbevakning, tillsammans med utökade 

möjligheter för enskilda medborgare att skaffa sig information, framförallt genom nya 

elektroniska kanaler, har i stora stycken raderat ut regeringens möjligheter att på ett 

systematiskt sätt skaffa sig temporära informationsövertag över väljarna. I enlighet med den 
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teoretiska modellens förutsägelser uppkommer heller inga politiskt motiverade cykler vid 

tillfällen när en tillräckligt stor andel av väljarkåren är väl informerad om regeringens arbete 

och dess avsikter. Med utgångspunkt i modellen är det således den avvikande 

informationsstrukturen som är den främsta anledningen till svårigheterna med att identifiera 

politiska budgetcykler. 

 

Några ytterligare aspekter kring frånvaron av politiska budgetcykler skall också beröras. Om 

man exempelvis i en given datamängd finner tecken på att de finanspolitiska aggregaten rör 

sig enligt ett speciellt mönster under mandatperioden kan detta naturligtvis tolkas som någon 

form av bevis för att en systematisk politisk manipulation av ekonomin föreligger. Skall man 

vara riktigt strikt är det dock inte resultatet av politikernas agerande som skall bedömas, utan 

intentionen bakom besluten. Det kan naturligtvis vara svårt att få fram tillförlitliga data kring 

dessa intentioner, vilket gör det hela till ett stort problem i forskningsarbetet. Man kan 

visserligen välja att operationalisera politikernas intentioner såsom de resultat som blir följden 

av politikernas beslut. För att en sådan tolkning skall vara möjlig krävs dock att man antar att 

politikerna har tillräcklig kontroll över det ekonomiska skeendet samt att de i någon mening 

har förmågan att styra det. Med tanke på de tidseftersläpningar som karakteriserar många 

ekonomiska beslut och den mängd aktörer som på olika sätt påverkar den ekonomiska 

politiken, är antagandet om en sådan strikt politisk kontroll ganska orealistiskt. Således kan 

man tänka sig att det finns en viss diskrepans mellan resultatet av den ekonomiska politiken 

och de politiska ledarnas ursprungliga intentioner. Som nämnts ovan fann ju Brown och Stein 

(1982) att den amerikanska ekonomiska politiken hade lagts om i expansiv riktning inför vissa 

presidentval, trots att den sittande presidenten motsatte sig detta. Vid dessa tillfällen 

åstadkoms dessutom de framgångsrika expansiva åtgärderna med hjälp av skattesänkningar, 

dvs. genom manipulationer av statsbudgetens inkomstsida. Om det är tänkbart att politisk 

manipulation kan uppkomma på trots av de politiska ledarnas intentioner, borde även det 

motsatta fallet vara möjligt. Politiker i ledande ställning kan ha för avsikt att bete sig i 

enlighet med den politiska konjunktur- eller budgetcykelhypotesen, men missbedömningar av 

olika tidseftersläpningar i kombination med bristande kontroll av ekonomin, kan lägga hinder 

i vägen. Detta kan vara en anledning till de resultat som presenterades i kapitel fyra. Vissa 

indikationer på manipulationer av ekonomin för opinionsmässiga syften finns, som nämnts 

främst på budgetens inkomstsida, men koefficienternas tecken överensstämmer inte fullt ut 

med hypotesen. Det är här viktigt att komma ihåg, att hypotesen inte bara innebär en mer 

expansiv ekonomisk politik ju närmare valet man kommer. För att undvika att ekonomin på 
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litet längre sikt skall fastna i en ohållbar situation och på så sätt göra det omöjligt för 

politikerna att använda liknande strategier vid kommande val, måste den nytillträdda 

regeringen vidta någon form av kontraktiva åtgärder under mandatperiodens inledning. En 

möjlig tolkning av resultaten från kapitel fyra blir då att regeringen försöker bete sig enligt 

hypotesen genom att inledningsvis bedriva en stram ekonomisk politik, men att 

missbedömningar av de olika tidseftersläpningar som förekommer vid implementeringen av 

den ekonomiska politiken, i kombination med bristande kontroll av ekonomin, gör att de 

expansiva åtgärder som sätts in inte hinner få tillräcklig effekt innan valet. Efter valet vidtar 

så den tillträdande regeringen de sedvanliga kontraktiva åtgärderna, i syfte att styra ekonomin 

i enlighet med konjunktur- eller budgetcykelhypotesen. De expansiva åtgärder som vidtas 

lämnar därför alltför otydliga spår i datamaterialet för att någon effekt i statistisk bemärkelse 

skall uppkomma. Enkelt uttryckt rör det sig med andra ord här om en tolkning där regeringen 

har viljan, men inte förmågan, att styra ekonomin. Missbedömningar av bland annat 

tidseftersläpningar gör att mandatperioden i någon mening blir för kort för att man fullt ut 

skall kunna bete sig i enlighet med hypotesen. 

 

Det finns ytterligare några tänkbara förklaringar till undersökningens resultat som förtjänar att 

tas upp här. Regeringen skulle kunna bedriva en ekonomisk politik enligt just det mönster 

som visade sig i undersökningen, dvs. med en allt stramare politik ju närmare valet man 

kommer. En sådan strategi skulle löna sig om en tillräckligt stor andel av väljarkåren var att 

beteckna som fiskalt konservativa. Denna förklaringsansats, som står i direkt motsättning till 

teorin om politiska konjunktur- och budgetcykler, går ut på att väljarna premierar regeringar 

som håller ordning och reda i statens finanser. Just förmågan att kunna kontrollera 

budgetutvecklingen under mandatperioden skulle av väljarna kunna tolkas som ett sätt för 

politikerna att signalera kompetens. Hög kompetens skulle således visa sig som förmågan att 

hålla god ordning på statens finanser. En god ledare blir i detta fall en i någon mening 

ekonomiskt sinnad ledare, en person som har förmågan att hushålla med knappa resurser. 

Denna förklaringsansats torde dock inte ha så mycket bäring under den studerade perioden. 

För att ordning och reda bland finanserna av väljarna skall betraktas som ett sätt att signalera 

kompetens, måste väljarna vid något tillfälle ha ansett att de offentliga finanserna varit i stor 

oordning. I det svenska fallet borde en sådan oordning vara liktydigt med 1990-talskrisen. 

Förklaringsansatsen att ordning och reda i statsfinanserna premieras av väljarkåren skulle 

därför i första hand kunna förklara en del av utvecklingen under den senaste tioårsperioden. 
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Under tiden fram till 1990-talskrisen, när det i allmänhet inte ansågs vara någon större oreda i 

statsfinanserna, kan dock inte ansatsen bidra med några tillfredsställande förklaringar.  

 

Det måste i sammanhanget också påpekas att den teoretiska modell som använts i de 

empiriska skattningarna ovan lider av en inneboende svaghet som gör den problematisk att 

använda. Å ena sidan antas reaktionsfunktionen innebära att en expansiv finanspolitik under 

mandatperiodens avslutning underlättar för regeringen att bli återvald. En expansiv politik bör 

med andra ord leda till att regeringens popularitet påverkas positivt. Å andra sidan innebär 

popularitetsfunktionen, såsom den är definierad ovan, att en expansiv politik påverkar såväl 

arbetslösheten som inflationen. Vid en expansiv ekonomisk politik sjunker arbetslösheten, 

vilket påverkar regeringens popularitet positivt, men samtidigt stiger inflationen, något som 

urholkar regeringens opinionsstöd. Eftersom en expansiv politik på det här sättet kan tänkas 

påverka populariteten i båda riktningarna, kan man fråga sig om den optimala strategin för att 

säkra sig ett ökat väljarstöd alltid är att bedriva en expansiv politik. Om landet befinner sig i 

en situation men låg inflation och hög arbetslöshet är det troligt att strategin skulle fungera, 

men om det motsatta gäller, dvs. om landet befinner sig i en situation med låg arbetslöshet 

och hög inflation, skulle strategin antagligen påverka ekonomin i riktning mot överhettning. 

Strategin skulle då i förlängningen bidra till att stöta bort väljare och därigenom erodera 

regeringens väljarbas. Den modell som här använts i de empiriska skattningarna kan inte på 

ett tillfredsställande sätt ta hänsyn till den situation som råder. Om det primära målet för 

regeringen är att säkra fortsatt maktutövning, borde den optimala strategin innebära att de 

manipulationer som regeringen utsätter ekonomin för beror på den ekonomiska situation som 

för tillfället råder. Detta borde i sin tur innebära att regeringen skall försöka påverka 

arbetslöshetsutvecklingen i tider av hög arbetslöshet och inflationsutvecklingen i tider av hög 

inflation. Någon kanal för att undersöka om en sådan strategi tillämpats finns inte i den 

modell som använts ovan. Modellen blir därför onödigt strikt, vilket gör den mindre realistisk. 

 

Det finns åtminstone tre anledningar till varför det rent allmänt kan vara svårt att hitta 

politiska budgetcykler i Sverige. Vad gäller själva budgetpolitiken så bör införandet av det 

statliga utgiftstaket ha lagt hinder i vägen för alltför vidlyftiga expansioner. Naturligtvis skulle 

man kunna bestämma nivån på utgiftstaket på ett sådant sätt att möjlighet till ett agerande 

enligt budgetcykelhypotesen fortfarande gavs. I praktiken torde dock införandet av ett 

utgiftstak innebära en effektiv restriktion på regeringens agerande. När de institutionella 

förhållandena är sådana att det är svårt att expandera ekonomin utöver givna ramar, minskar 
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samtidigt möjligheterna att med hjälp av ekonomisk politik manipulera väljarkåren. Därutöver 

torde det vara så att svenska politiker haft andra politiska mål under den studerade perioden, 

som har haft högre prioritet. Det som ligger närmast till hands att tänka på är en aktiv 

stabiliseringspolitik som syftar till att bekämpa arbetslösheten och upprätthålla 

sysselsättningen. Det är rimligt att anta att just arbetslöshetsbekämpning har varit den 

viktigaste ekonomisk-politiska frågan under perioden och att åtgärder i första hand vidtagits 

för att säkra detta mål. Manipulationer av ekonomin för att understödja politikernas egna 

maktambitioner har i sammanhanget spelat en mer undanskymd roll. Avslutningsvis måste 

också påpekas att teorin kring politiska konjunktur- och budgetcykler utformades för en sluten 

ekonomi. I ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige borde således teorin inte ha så 

stor förklaringskraft. Svenska konjunkturfluktuationer påverkas i mycket stor utsträckning av 

internationella faktorer, vilket gör det synnerligen svårt för enskilda regeringar att påverka det 

inhemska konjunkturförloppet i någon systematisk mening. Således blir även möjligheterna 

att styra ekonomin för att tillskansa sig opinionsmässiga fördelar starkt begränsade. 
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