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Sammanfattning. Under det gångna decenniet sedan 2010 steg den genomsnittliga 

statsskulden bland 35 av medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling (OECD) från 65,5 till 68,2 procent av BNP. Utgifterna för dessa länders 

auktoriserade förvaltningar överskrider deras inkomster i ökande utsträckning. 

Finanspolitiska ramverk är regelsystem för auktoriserade förvaltningars finanser vilka 

institutionaliseras för att hålla utgiftsposterna i deras budgetar i ett förutbestämt och 

långsiktigt hållbart förhållande till dess inkomster. Syftet med denna undersökning är 

att genom empirisk metod ta fram information och besvara frågeställningen huruvida 

finanspolitiska ramverk är betydelsefulla för utfall i budgetspecifika makroekonomiska 

aggregat. Undersökningens resultat ger indikationer dels på att (1) vilken sorts 

finanspolitiska regler som tillämpas kan ha betydelse ty innehav av utgiftsregler 

indikerar lägre genomsnittlig skuldkvot för offentlig förvaltning, och; att innehav av 

skuldregler indikerar både lägre genomsnittlig skuldkvot och mindre långsiktig varians 

bland utfallen i den offentliga skulden, dels på att (2) antalet finanspolitiska regler som 

tillämpas kan ha betydelse ty innehav av tre eller fler regler indikerar högre 

genomsnittlig skuldkvot jämfört med ett innehav av en eller färre, och; innehav av en 

eller färre finanspolitiska regler indikerar dubbelt så stor varians bland utfallen i skulden 

för offentlig förvaltning jämfört med ett innehav av tre eller fler. Resultaten av denna 

undersökning indikerar alltså att finanspolitiska ramverk är betydelsefulla för utfall i 

budgetspecifika makroekonomiska aggregat för staters auktoriserade förvaltningar. 
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1. Introduktion 

I det följande introducerar jag grundvalen för föreliggande undersökning. I paragraf 1.1. påvisar 

jag undersökningens relevans genom lyfta fram kontroverser kring statsskuld och investeringar 

för offentlig förvaltning vari finanspolitiska ramverk inte bara spelar en central roll utan också i 

sig själva är föremål för kontrovers. Genom en kort redogörelse för finanspolitiska ramverks 

upphov och syften fastställer jag ett lämplig tillvägagångssätt för att analysera finanspolitiska 

ramverk och deras makroekonomiska utfall och för att ta fram information i dessa tvister. I 

paragraf 1.2. framställs en induktiv argumentation för undersökningens relevans och därmed 

syfte. I paragraf 1.3. etableras slutligen den frågeställning som undersökningen syftar till att 

besvara. 

1.1. Inledning 

Det främsta föremålet för denna undersökning är finanspolitiska ramverk förstådda som formella 

institutioner i form av nedtecknade finanspolitiska regler. Ett finanspolitiskt ramverk är en 

uppsättning lagstiftade regler som definierar de mål och medel varmed en stats auktoriserade 

förvaltnings2 totala utgifter skall hållas i ett bestämt och långsiktigt hållbart förhållande till dess 

utgifter. 

Det finns olika verklighetsbeskrivningar av finanspolitiska ramverks del i den kausala 

ordningen. ”[…][I]t is often argued that public investment that fosters long-run growth should 

be excluded from fiscal targets (Fall, Bloch, Fournier & Hoeller 2015:31). Finanspolitiska 

ramverk kan ses som urskillningslösa genom att de på ett suboptimalt sätt i samma utsträckning 

begränsar de utgiftsposter för investeringar vilka är nödvändiga för långsiktig ekonomisk tillväxt 

som de som rör löpande drift och underhåll, vilka kan vara mer relevanta att placera inom ett 

finanspolitiskt ramverks hägn. När verklighetsbeskrivningarna går isär är det relevant att ta fram 

vederhäftig och intersubjektiv information om hur det förhåller sig i verkligheten. 

Genom vetenskaplig metodik går det att klarlägga huruvida finanspolitiska ramverk 

faktiskt är allt för strikta institutioner som påbördar dagens förvaltningar otillbörliga restriktioner 

och förhindrar de investeringar som är nödvändiga för att generera långsiktig ekonomisk tillväxt 

eller om de är institutioner som lägger rimliga restriktioner på dagens förvaltningar och tillåter 

endast sådana utgifter och investeringar som styr förvaltningsfinanserna bort från kortsiktigt 

optimala men långsiktigt ohållbara makroekonomiska utfall. 

 

2 Denna term och dess inbegrepp redogörs för i paragraf 1.4.1. 
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En central analyspunkt beträffande byteskvoten mellan vad som makroekonomiskt kan 

vara kortsiktigt optimalt men långsiktigt ohållbart är skapandet av statsskuld3. Det finns en 

ekonomisk ”gyllene regel” vilken föreskriver att ”[…]public debt is used exclusively to finance 

net investment, while taxes finance current spending” (a.a.:18). Denna regel beskriver emellertid 

ett ekonomiskt ideal, inte ett naturlagsenligt fenomen. Det finns dessutom en etisk aspekt i denna 

analys, nämligen att skapandet av en statsskuld och intensifierad välfärdspolitik i det närvarande 

innebär en temporal omallokering av rättvisa eftersom “[…]governments with debts and deficits 

today must run primary surpluses tomorrow” (Burda & Wyplosz 2017:154) och skuldincidensen 

ofrånkomligen tillkommer staten. Samtidigt kan skuld ha en avgörande och positiv roll för 

finansieringen av den samhälleliga infrastruktur som är nödvändig för ekonomisk tillväxt, dock 

till en viss gräns vilken för OECD-länderna har identifierats vara 50 till 80 procent av BNP (Fall 

et al. 2015:20). Fenomenets implikationer är situationsbetingade och landspecifika, men det finns 

finansiella konstanter. 

Genom att skapa en statsskuld gör man sig för offentliga utgifter idag i viss mån 

oavhängig nuvarande statsmedborgare och förlitar sig till den förutsatta köpkraften och den 

ställföreträdande solvensen hos framtida statsmedborgare ty “[…]debt breaks the link between 

taxation and spending, tempting governments to shift the fiscal burden to future generations” 

(a.a.:30). Det är kontroversiellt huruvida något koncept om statsmedborgerlig rättvisa kan 

upprätthållas över tid om skapande av statsskulder och välfärdspolitik idag sker på framtida 

generationers bekostnad. 

Skapande av en statsskuld är en politisk åtgärd som liksom många andra policyer är 

underkastade tidskonsistensproblemet, i.e., problemet att ernå optimala utfall och skapa 

förtroende utifrån byteskvoten mellan förpliktigat och diskretionärt handlande. Problematiken är 

att det som ex ante bedöms vara det optimala agerandet på kort sikt inte med nödvändighet 

sammanfaller med vad som ex post är optimalt agerande på lång sikt. En individ kan på kort sikt 

ha för stora utgifter i förhållande till dess inkomster. Beroende på dennes förtänksamhet och 

förmåga att allokera utgifterna dit de har störst marginalavkastning kan det ge ett gott långsiktigt 

utfall och ekonomisk tillväxt, men för stora utgifter i förhållande till inkomster och oförtänksam 

allokering kan leda till insolvens. 

Stater är de aktörer vars insolvens på senare tid kommit i fokus i och med Den stora 

recessionen med början år 2008 och den därpå följande sydeuropeiska statsskuldskrisen. Frågor 

som aktualiserats är dels hur stor statsskulden som andel av bruttonationalprodukten kan bli 

 

3 Med stat förstås genomgående i denna uppsats inbegreppet i Max Webers definition därav: en stat är en 
sammanslutning av människor vilka framgångsrikt gör anspråk på monopolet på det legitima utövandet av fysiskt 
tvång (Weber 1964:4)[min översättning]. 
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innan den underkastar välfärdspolitiken en för stor och därmed budgetdestabiliserande avtagande 

marginaleffekt genom Ricardiansk ekvivalens,4 dels när statsskulden börjar reducera den 

ekonomiska tillväxten (a.a.:19). Detta har analyserats och det finns en diskurs kring att ovan en 

viss procentuell nivå kan statsskuld som andel av BNP få fördärvliga effekter dels på 

marknadsförhållanden och den ekonomiska aktiviteten, dels på politikens förmåga att stabilisera 

ekonomin (a.a.:6). Sammanställningar av data från empiriska undersökningar gör gällande att 

statsskuldsnivåer över 80 till 100 procent av BNP är associerade med minskad ekonomisk tillväxt 

(a.a.) Stater är den i absoluta termer mest skuldsatta sortens aktör som existerar (se tabell 3 och 4 

i paragraf 5.1.2.) och om insolvens är spelar roll för enskilda agerande individer så bör det 

rimligtvis spela roll för de sammanslutningar av individer som auktoriserar den förvaltning som 

skapar statsskuld. 

Det finns flera länder vars auktoriserade förvaltningar har valt att frivilligt pålägga 

finanspolitiken restriktioner och institutionalisera5 finanspolitiska ramverk. Dessa ramverk har 

varierande utformning, i.e., olika länder stiftar olika lagar och regler för sin finanspolitik. 

Det rådande sentimentet kring etablerandet av internationella institutioner i form av den 

Europeiska gemenskapen efter andra världskriget sägs ha varit att ”[…]ingenting kan 

åstadkommas utan individer, men ingenting kan heller bestå utan institutioner” (Lifvendahl 

2019). Det kan vara en dygd att ta lärdom av det förflutna och låta lärdomen vara normerande 

för framtiden, och eftersom institutioner är anordningar varigenom det förflutna sätter gränser 

för det nuvarande och således normerar det tillkommande så är studiet av institutioner centrala 

för studiet av politisk och ekonomisk stabilitet (Hague, Harrop & McCormick 2016:78). Stabilitet 

är ett centralt värde för och syfte med finanspolitiska ramverk. För exempelvis det svenska 

finanspolitiska ramverket är syftet att ”[…]se till att finanspolitiken är långsiktigt hållbar och 

transparent” (Finansdepartementet 2021a). Om studiet av institutioner är centrala för studiet av 

ekonomisk stabilitet och om finanspolitiska ramverk syftar till långsiktig ekonomisk stabilitet och 

hållbarhet så är en institutionell ansats lämplig för en undersökning av finanspolitiska ramverk. 

 Inom den inriktning av samhällsvetenskapen som kallas historisk institutionalism anses 

institutioner inte enbart vara effekter av förefintliga preferenser eller den rådande strukturen hos 

 

4 Ricardiansk ekvivalens är hypotesen att expansiv finanspolitik (stimuleringspolitik) inte åstadkommer det den syftar 
till, nämligen att åstadkomma högkonjunktur genom ökad aggregerad efterfrågan. Tanken är att om den 
auktoriserade förvaltningen lånar och således skapar ett negativt budgetsaldo så kommer aktörerna i den privata 
sektorn vid uppmärksammande därav som respons att spara motsvarande summa eftersom de vet att budgetunderskott 
idag måste finansieras genom högre skatter i framtiden. Således stimuleras den privata sektorn inte till att konsumera mer 
utan i stället till att spara. Detta föranleder deflation (sjunkande prisnivå) i den totala ekonomin eftersom efterfrågan 
minskar. På så vis leder den förment expansiva finanspolitiken till lågkonjunktur i stället för högkonjunktur. 
5 Med institutionalisering förstås en dynamisk process varigenom organisationer skapar stabilitet och beständighet 
(Hague, Harrop & McCormick 2016:7). Institutionalisering kan även förstås som en stigberoende process, i.e., en 
situation vari det över tid blir alltmer svårare att vända om och backa en trend (Fioretos, Falletti & Sheingate 
2016:9). 
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de politiska grupperingarna vid en diskret tidpunkt utan även att de över tid kan bli potentiella 

orsaker till preferenser och skiljelinjer i politiska stridigheter (Fioretos, Falletti & Sheingate 

2016:7). I egenskap av varandes institutioner må finanspolitiska ramverk alltså vara effekter av 

lärdomar från det förflutna och formade preferenser men de kan samtidigt potentiellt vara 

faktorer som skapar preferenser och varifrån lärdomar dras. Med detta vill jag påskina en 

problematik och en därpå följande avgränsning beträffande vad som är orsak och verkan 

beträffande finanspolitiska ramverk. Finanspolitiska ramverk kan antingen behandlas som utfall 

av händelser i det förflutna eller som faktorer som orsakar utfall i framtiden. 

I enlighet med en institutionell ansats behandlas finanspolitiska ramverk i föreliggande 

undersökning som tillhörande den sorts formella institutioner6 som har konstruerats av 

människor med en uttalad avsikt att vara beständiga, ge ekonomisk stabilitet, och förhindra 

osunda och ohållbara förvaltningsfinanser i form av för stora utgifter i förhållande till inkomster. 

Ansatsen i denna undersökning är alltså att finanspolitiska ramverk främst är orsakande 

anordningar i den kausala ordningen med explicita syften vilka framgår av de regler som 

konstituerar ramverken. Jag undersöker alltså inte orsakerna bakom och anledningarna till 

finanspolitiska ramverk utan tar dessa för givna eller gör informerade antaganden därom. 

Den tidsperiod som undersökningen avgränsas till – från och med år 2010 till och med år 

2019 - är en särpräglad sådan eftersom den följer efter och innefattar Den stora recessionen och 

den sydeuropeiska statsskuldskrisen. Institutionaliserande av fler finanspolitiska ramverk och 

inkorporerande av fler regler i de befintliga är en möjlig effekt av dessa kriser – vilket påvisas i 

paragraf 5.1.1. - men det är också möjligt att finanspolitiska ramverk inte har de önskade kausala 

effekterna på budgetspecifika makroekonomiska aggregat7. Det förra fenomenet vore en instans 

av att budgetspecifika makroekonomiska aggregat orsakar finanspolitiska ramverk. Det senare 

fenomenet vore en instans av det omvända: att finanspolitiska ramverk (inte) orsakar utfall i 

budgetspecifika makroekonomiska aggregat. När två observerade effekter har olikriktade 

vektorer fordras ett kvantitativt mått och en metod för att säkerställa vilken effekt som 

dominerar. Denna undersökning begränsas dock till att se finanspolitiska ramverk som orsaker 

till utfall. Detta eftersom finanspolitiska ramverk syftar till att öka sannolikheten att ernå en 

försiktig och förtänksam nivå för den auktoriserade förvaltningens skuldkvot8 genom fiskal 

 

6 Brukligen görs en distinktion mellan formella och informella institutioner. Med formella institutioner förstås 
uppsättningar av nedskrivna regler för vilka resurser föreligger för deras verkställande och upprätthållande (Fioretos, 
Falletti & Sheingate 2016:17).  
7 Med aggregat, oaktat dess förled, förstås en variabel, i.e., en föränderlig storhet, vilken fungerar som ett 
sammanfattningsmått som inbegriper och utgörs av en stor mängd variabler vilka tillsammans bestämmer dess 
(aggregatets) värde. Aggregat är alltså bara en abstrakt benämning för variabel. 
8 Med skuldkvot avses förenklat, om inget annat anges, kvoten mellan den skuld som en auktoriserad förvaltning 
skapat och den bruttonationalprodukt som aktörerna inom det ekonomiska territorium den kontrollerar har givit 
upphov till. 
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disciplin men samtidigt också tillåta kortsiktig diskretionär finanspolitik vid plötsliga exogena 

förändringar (Fall et al. 2015:30). Huruvida dessa utfall föreligger syftar den följande ekonomiska 

analysen till att klarlägga. 

Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida och ge svar på frågor om det föreligger 

statistiskt signifikanta skillnader i budgetspecifika makroekonomiska aggregat mellan länder vars 

auktoriserade förvaltningar i någon grad har institutionaliserat finanspolitiska ramverk. Den 

övergripande frågeställningen för denna undersökning är den följande: 

Är finanspolitiska ramverk betydelsefulla för utfall i budgetspecifika 

makroekonomiska aggregat på lång sikt? 

Undersökningen tillämpar en institutionalistisk ansats eftersom den tar finanspolitiska ramverk - 

förstådda som formella institutioner i form av uppsättningar av nedtecknade finanspolitiska 

regler – som oberoende orsaksvariabler i en kvantitativ komparativ statistisk analys av huruvida 

det föreligger signifikanta skillnader i de budgetspecifika makroekonomiska aggregat som tas för 

beroende utfallsvariabler mellan olika länders auktoriserade förvaltningar. 

1.2. Syfte 

Följande premisser åberopas för att rättfärdiga denna undersöknings syfte: 

P1: om verklighetsbeskrivningarna går isär beträffande finanspolitiska ramverk, och 

P2: om det är kontroversiellt huruvida rättvisa mellan generationer kan upprätthållas när 

statsskulder skapas och välfärdspolitik idag sker på bekostnad av generationer i framtiden, och  

P3: om ramverk institutionaliseras med det explicita syftet att ernå försiktiga och förtänksamma 

skuldnivåer, och 

P4: om finanspolitiska ramverk är orsakande anordningar i den kausala ordningen, 

S1: så är det en rimlig följd att det är relevant att genom transparent och vetenskaplig metodik 

söka ta fram vederhäftig och intersubjektiv information om hur det förhåller sig i verkligheten 

med finanspolitiska ramverks betydelse för utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat. 

Syftet med denna undersökning är alltså att via empirisk kvantitativ metod ta fram 

information om huruvida finanspolitiska ramverk är betydelsefulla faktorer i den kausala 

ordningen med avseende på utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat. 

1.3. Frågeställning 

Frågeställningen för den föreliggande undersökningen i denna uppsats är: 

Har finanspolitiska ramverk någon betydelse för utfall i budgetspecifika 

makroekonomiska aggregat för staters auktoriserade förvaltningar på lång sikt? 

Resultaten av undersökningen gör gällande att inkorporering av utgiftsregler i finanspolitiska 

ramverk indikerar lägre skuld för offentlig förvaltning och att innehav av skuldregler indikerar 

både lägre genomsnittlig skuldkvot och mindre varians i utfallet för den långsiktiga offentliga 
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skulden. Ytterligare en slutsats av resultaten är att det antal finanspolitiska regler som 

inkorporeras i ett ramverk kan ha betydelse ty innehav av tre eller fler regler indikerar högre 

genomsnittlig skuldkvot jämfört med ett innehav av en eller färre, och; innehav av en eller färre 

regler indikerar dubbelt så stor varians i utfallet för skulden för offentlig förvaltning9 på lång sikt 

jämfört med ett innehav av tre eller fler. Resultaten indikerar alltså att finanspolitiska ramverk är 

betydelsefulla för utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat för staters auktoriserade 

förvaltningar. 

1.4. Metod 

I de följande paragraferna följer en beskrivning av det systematiska tillvägagångssätt varmed jag 

syftar att besvara undersökningens frågeställning. Detta för att säkerställa intersubjektivitet i den 

information som resulterar av undersökningen och för att dess resultat ska kunna replikeras. 

1.4.1. Grundläggande begrepp och definitioner 

Termen finanspolitiska ramverk behandlas i denna undersökning på två abstraktionsnivåer. Den 

högre abstraktionsnivån innebär att begreppsliggöra ett finanspolitiskt ramverk som en formell 

institution, en struktur som påverkar aktörers beteende (Christiansen 1997:97). Den lägre 

abstraktionsnivån innebär ett synsätt vari ett finanspolitiskt ramverk är en uppsättning 

nedtecknade finanspolitiska regler, vilket också är dess fysiska gestaltning. Denna distinktion 

saknar metodologiska implikationer utan har endast analytisk relevans och görs för att det inte 

ska uppstå någon begreppsförvirring. En term, finanspolitiskt ramverk, förstås på två 

abstraktionsnivåer med hjälp av två olika begrepp: formell institution respektive uppsättning av 

nedtecknade finanspolitiska regler. Med finanspolitisk ramverk förstås alltså en formell institution 

i form av en uppsättning nedtecknade finanspolitiska regler. 

Med finanspolitiska regler avses av den lagstiftande församlingen utfärdade föreskrifter 

för den auktoriserade förvaltningens – i.e., den exekutiva makten – finanser. Dessa föreskrifter 

bestämmer storleken och sammansättningen på förvaltningens inkomster, utgifter och skuld. 

Finanspolitiska regler anger alltså finanspolitikens handlingslinjer, i.e., finanspolitikens policyer. 

Finanspolitiska policyer verkställs av de kamerala delarna av polityn, i.e., av de grundläggande 

politiska institutioner av den auktoriserade förvaltningen som arbetar med allokering, 

transferering, och omdistribuering o.d. av förvaltningens finanser. 10 Definitionen av en 

 

9 I det följande använder jag termen skuld för offentlig förvaltning för begreppet statsskuld. 
10 Jag tillämpar härvid den distinktion av begreppet politik som finns i det engelska språket men vars inbegrepp 
informellt omnämns med den singulära men mångtydiga termen ’politik’: (1) polity, politik som ett system, struktur, 
eller organiserad enhet vari det finns en relationslogik mellan de ingående enheterna, vilka enligt en institutionell 
ansats främst är institutioner; (2) politics, politik som en kamp eller strävan efter inflytande eller makt; (3) policy, politik 
som ett handlings- eller tillvägagångssätt, en plan, procedur eller annan formell handlingslinje (se t.ex. Lindvall 
2013:133). 
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finanspolitisk regel som tillämpas i den databas varifrån datan för undersökningens oberoende 

orsaksvariabler har hämtats är att en finanspolitisk regel är en långvarig restriktion för 

finanspolitiken genom numeriska gränsvärden på budgetspecifika aggregat11 (IMF Fiscal Rules 

Dataset 2016). 

De 35 undersökningsobjekten i denna studie är ytterst ekonomiska territorier. Denna 

undersökning tangerar dock i olika utsträckning ekonomiska, politiska och geografiska 

dimensioner. IMF gör i sin manual för nationalräkenskap Government Finance Statistics Manual 

2014 (GFSM 2014) gällande att ett ekonomiskt territorium inte nödvändigtvis är identiskt med 

dess fysiska eller politiska gränser utan kan vara antingen större eller mindre (International 

Monetary Fund, Government Finance Statistics Manual 2014:9). Ett ekonomiskt territorium, 

eller ett ekonomiskt system, är alltså inte nödvändigtvis detsamma som ett politiskt territorium 

eller system, eller ett geografiskt territorium eller system. Termerna ekonomi, stat, och land 

sammanfaller följaktligen inte med nödvändighet i samma begrepp. För att säkerställa validitet 

fordras en kort redogörelse av dessa grundläggande begrepps inbördes semantiska förhållanden. 

I manualen för räkenskapssystemet Government Finance Statistics (GFS) – vilken är 

grunden för den institutionella sektorindelning av ekonomiska territorier enligt vilken data för 

denna undersöknings utfallsvariabler inhämtas - konstateras att ”[t]he most commonly used 

concept of economic territory is the area under the effective economic control of a single 

government (a.a.). Det finns alltså via ekonomisk kontroll en koppling mellan ett ekonomiskt 

territorium och det som kallas government. 

Så vad är då ”government”? Det är inte samma sak som stat. I statsvetenskaplig litteratur 

är förhållandet mellan government och staten sådant att staten utgör den politiska gemenskap 

vari det som kallas government är den styrande aktören (Hague, Harrop & McCormick 2016:21). 

År 1918 gav Max Weber den definition av stat som har kommit att bli den säkerligen mest 

inflytelserika definitionen av den moderna staten inom samhällsvetenskapen. Weber stipulerade 

att ”[…]a state is a human community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of 

physical force within a given territory” (Weber 1946:4) [kursivering i original]. Jag inför härvid som 

premiss i den följande argumentationen att ekonomisk kontroll inbegrips i det som Weber 

kallade legitimt utövande av fysiskt tvång. 

Genom att en gemenskap eller sammanslutning av individer gör ovan nämnda anspråk på 

legitimt utövande av fysiskt tvång, i.e., auktoritativ makt, skapar de ett styrelsemandat vilket det 

som på engelska kallas government verkställer (Hague, Harrop & McCormick 2016:21). 

Begreppet government kan därmed förstås som sätet vari kollektiva beslutsprocesser rörande 

 

11 “A fiscal rule is a long-lasting constraint on fiscal policy through numerical limits on budgetary aggregates” (Lledó, 
Yoon, Fang, Mbaye, & Kim 2017:8). 
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gemensamma angelägenheter inom den mänskliga sammanslutningen kan genomföras och 

verkställas. I enlighet med en institutionell ansats kan dock government också förstås som den 

grundläggande uppsättning av institutioner i ett politiskt system varigenom det styrs. Hague et al. 

skriver att ”[…]in a wider conception, government consists of all organizations charged with 

reaching and executing decisions for the whole community […,]government is the entire 

community of institutions endowed with public authority” (a.a.:3). 

Den auktoritet varmed dessa institutioner har begåvats kan förstås som makt vilken 

uppfattas som rättmätig eller legitim av de individer som ursprungligen delegerat makten och 

underordnar sig den (Johansson 1998:25). Dessa individer är den sammanslutning av människor 

som gör anspråk på det legitima utövandet av fysiskt tvång – med andra ord, legitim makt, i.e., 

auktoritet – i Webers definition av staten. Dessa människor är alltså staten, vilken i sin tur 

begåvar sammanslutningens institutioner, i.e., det som kallas government, med auktoritet. Staten 

är den sammanslutning av människor som begåvar det som kallas för government med 

monopolet på legitimt utövande av fysiskt tvång12 (och ekonomisk kontroll). Stat och 

government skall alltså inte förväxlas. Denna distinktion är relevant för säkerställandet av 

validitet med avseende på den data som tillämpas för utfallsvariablerna. 

I det följande tillämpar jag den i inledningen introducerade termen auktoriserad 

förvaltning för det engelska begreppet government.13 Med auktoriserad förvaltning förstås alltså 

den av staten auktoriserade och med ett styrelsemandat försedda uppsättning institutioner som 

utövar offentlig makt och ekonomisk kontroll över ett ekonomiskt territorium, ett land, eller en 

stat. 

Det etablerades ovan att ett ekonomiskt territorium vanligen konceptualiseras som ett 

område vilket är underställt den ekonomiska kontrollen från en enda auktoriserad förvaltning 

(IMF, GFSM 2014:9) och dessutom gäller att ett ekonomiskt territorium i dess bredaste 

bemärkelse kan förstås som varje givet geografiskt område för vilket statistik behövs (a.a.). 

Eftersom en av definitionerna av land är att det är ett ”[…]geografiskt område som utgör, eller 

har utgjort, en självstyrande politisk enhet” (Nationalencyklopedin 2021a) så konstateras att 

termerna land, ekonomiskt territorium, auktoriserad förvaltning, och stat är relaterade genom 

innebördsliga snittmängder. Det är dock viktigt att märka att det även finns relevanta och kritiska 

innebördsliga differensmängder. En fullständig semantisk redogörelse är bortom denna 

 

12 Vidare är det så att det som kallas government inte nödvändigtvis faktiskt monopoliserar det legitima utövandet av 
fysiskt tvång, men det följer av Webers definition av staten att den auktoriserade förvaltningen innehar den exklusiva 
auktoriteten att bestämma de gränser varinom det legitimt kan utövas, i.e., den bestämmer maktutövandets gränser 
och till vem det delegeras (se Dahl 1964:12). 
13 Denna min översättning av government och dess innebördsliga distinktion från staten är betydelsefull dels för att 
undvika begreppsförvirring och språkförbistring, dels för att säkerställa validitet i liknande undersökningar och 
finansiella analyser av förvaltningar och statsskulder. 



                                                              10 

 

undersöknings omfång. För undersökningens syften är det relevant att väl märka och erinra 

distinktionen mellan auktoriserad förvaltning och stat. Detta dels eftersom det i engelskspråkiga 

räkenskapssystem görs en typologisk indelning av det som kallas General government sector i de 

tre undersektorerna Central government sector; State, Provincial, eller Regional government 

sector, och; Local government sector, dels eftersom den faktiska strukturen hos den 

auktoriserade förvaltningen varierar från land till land och korresponderar alltså inte med 

nödvändighet fullständigt mot denna typologi. Dessutom är de svenska översättningarna av 

namnen för typologins klasser problematiska, vilket jag återkommer till i paragraf 1.4.5 och 

avsnitt 6. I det följande tillämpas företrädesvis termerna land eller ekonomi som beteckningar på 

de 35 undersökningsobjekten eftersom båda termerna inbegrips i begreppet ekonomiskt 

territorium. 

Med termen offentlig förvaltning förstås i det följande den mängd institutioner av den 

auktoriserade förvaltning som i GFSM 2014 betecknas General government sector och som i det 

svenska systemet för nationalräkenskaper Standard för institutionell sektorindelning 2014 

(INSEKT 2014) betecknas Offentlig förvaltning. 

1.4.2. Tillvägagångssätt 

Denna undersökning genomförs med kvantitativ empirisk metod och utifrån empirisk 

kunskapsteori. Att kvantitativ empirisk metod tillämpas innebär att undersökningsobjekten 

behandlas som kvantifierbara fenomen som kan beskrivas och förstås som variabler, i.e., 

föränderliga storheter, vilka kan tillskrivas ett mätetal och en enhet. En empirikers kunskapsteori 

utgår från tesen att kunskap, vetande, och förklaringar ernås och rättfärdigas genom 

sinnesvittnesmål, erfarenheter, observationer, hypotesprövningar och experiment (Rosenberg 

2016:14). Metoden är empirisk även i bemärkelsen icke-normativ, i.e., det sätt varpå undersökningen 

genomförs för att besvara dess frågeställning har den explicita intentionen att besvara den utifrån en 

undersökning av hur saker och ting är, inte hur de borde vara. Detta är ett vetenskapligt ideal 

som metodologiskt uttryckligen eftersträvas i denna undersökning. Värden är dock oundgängliga 

och de för undersökningen relevanta värdena introduceras och behandlas i avsnitt 3. 

Undersökningsobjekten i denna uppsats är som ovan etablerat ytterst ekonomiska 

territorier, dessa är 35 till antalet och utgör undersökningens urval. En totalundersökning är 

nämligen bortom undersökningens omfång. Genom komparativ metod kommer dessa 

ekonomiska territorier att jämföras med avseende på utfall i budgetspecifika makroekonomiska 

aggregat, närmare bestämt skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP; strukturellt 
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budgetsaldo14 för offentlig förvaltning som andel av potentiell BNP, och; investeringar för 

offentlig förvaltning som andel av totala utgifter för offentlig förvaltning. 

Jämförelsen görs med hjälp av aggregerade medelvärden för utfallsvariablerna under 

undersökningsperioden från och med 2010 till och med 2019 vilka tillämpas i hypotesprövningar 

om huruvida dessa medelvärden icke slumpmässigt skiljer sig åt mellan de länder som har olika 

finanspolitiska ramverk. 

Finanspolitiska ramverk och de regler som konstituerar dem behandlas i denna 

undersökning som de oberoende orsaksvariablerna och de budgetspecifika makroekonomiska 

aggregaten behandlas som de beroende utfallsvariablerna. Exaktare redogörelser för 

undersökningens variabler och undersökningsobjekt följer i avsnitt 4. 

Finanspolitiska regler behandlas som dikotoma15 variabler och de finanspolitiska 

ramverken kvantifieras som graderade storheter. Detta innebär att ett diskret mått tillämpas. Det 

är relevant att kunna mäta finanspolitiska ramverk på ett sådant sätt att det finns en brytpunkt för 

när de kvantitativt inte föreligger eftersom undersökningen syftar till att besvara huruvida 

finanspolitiska ramverk för den ekonomiska makropolitiken är betydelsefulla för utfall i 

budgetspecifika makroekonomiska aggregat. När icke-innehav av samtliga av de i 

undersökningen ingående finanspolitiska reglerna föreligger så säges ett finanspolitiskt ramverk 

kvantitativt inte föreligga. 

Metodologiskt behandlas finanspolitiska ramverk som en fråga om diskret grad. 

Operationellt innebär detta att ju fler finanspolitiska regler som en lagstiftande församling i en 

auktoriserad förvaltning har inkorporerat som styrmedel i finanspolitiken desto mer omfattande 

är dess finanspolitiska ramverk och desto mer fiskalt konsoliderad säges landet och dess politik 

vara. Om ett lands lagstiftande församling inte har eller inte tillämpar någon finanspolitisk regel 

räknas detta som att landet i fråga inte har ett finanspolitiskt ramverk. Detta är av metodologisk 

relevans eftersom det möjliggör hypotesprövningar rörande länder som har respektive inte har 

finanspolitiska ramverk. ’Finanspolitiskt ramverk’ operationaliseras alltså som numerärt innehav 

av finanspolitiska regler. Det empiriska måttet för finanspolitiska ramverk blir således ett diskret 

graderat additivt sådant. 

 

14 Med budgetsaldo avses generellt inkomster över utgifter. Budgetunderskott är en beteckning för ett negativt 
budgetsaldo, i.e., utgifter över inkomster. Detta koncept kan tillämpas på olika aktörer och aktualiserar då varierande 
budgetposter. Endast förståelse för distinktionen i begreppsparet budgetsaldo och budgetunderskott är här 
nödvändig: ett negativt budgetsaldo är ett budgetunderskott. 
15 Dikotoma variabler kallas även binära, alternativa, tvåpunktsfördelade, eller 0-1-variabler. Dikotomier är kategorier 
som är gemensamt uttömmande (alla element som inte ingår i den ena ingår i den andra) och ömsesidigt uteslutande 
(inga element som ingår i den ena ingår också i den andra). Kategorierna i dikotoma variabler besitter just dessa 
egenskaper. 
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Behandlingen av finanspolitiska regler som kvantitativa variabler sker genom tillämpning 

av en typologi för finanspolitiska regler som konstruerats av IMF varmed finanspolitiska regler 

behandlas som dikotoma variabler med datanivån nominalskala. Nominalskalan innebär att 

variablerna möjliggör inget mer än indelning eller klassificering av det som observeras. I detta fall 

är det en indelning i innehav respektive icke-innehav av regeln i fråga. Typologin grupperar in 

landspecifikt och kvalitativt varierande finanspolitiska regler i följande fyra klasser: utgiftsregler 

(ER); intäktsregler (RR); budgetsaldoregler (BBR), och; skuldregler (DR). Denna fyrdelade 

typologi är så mycket kvalitativ nyans som måttet på finanspolitiska ramverk möjliggör i denna 

undersökning. En relationslogik mellan dessa regler i termer av mål och medel introduceras i 

avsnitt 3. 

Finanspolitiska ramverk mäts som kvantitativ förekomst av finanspolitiska regler genom 

att fastställa huruvida innehav av de olika i typologin ingående finanspolitiska reglerna föreligger 

eller inte. Undersökningens ansats sätter alltså fokus på kvantitativt omfång genom dataanalys 

snarare än kvalitativt djup genom tolkning. Utifrån deskriptiv framställning av de finanspolitiska 

regler som kvantifieras som variabelvärden hos de 35 objekten i undersökningens urval syftar 

undersökningen till att kvantitativt förklara snarare än att kvalitativt förstå skillnader i utfallen i de 

budgetspecifika makroekonomiska aggregaten mellan länderna i undersökningens urval. 

Den deskriptiva statistiken för ländernas respektive regelinnehav (tillsammans med den 

för de budgetspecifika makroekonomiska aggregaten) utgör informationsgrunden för fem 

hypotesprövningar och statistisk slutledning ty hypoteserna formuleras utifrån de 

anmärkningsvärda resultaten av den deskriptiva statistiken. Genom hypotesprövningarna testas 

det huruvida det går att påvisa statistiskt signifikanta skillnader i aggregerade medelvärden för de 

budgetspecifika makroekonomiska utfallsvariablerna mellan specifika grupper där en viss 

kombination regler föreligger i den ena gruppen och en annan kombination föreligger i den andra 

gruppen. 

I samtliga hypotesprövningar tillämpas p-värdesmetoden. Denna metod innebär att man 

binder sig till en beslutsregel för förkastande av den nollhypotes som prövas. Beslutsregeln som 

tillämpas är att en nollhypotes förkastas om p-värdet som renderas av hypotesprövningen är 

mindre än den så kallade signifikansnivån. Signifikansnivån är det på förhand bestämda 

numeriska värdet för den risk en accepterar att förkasta en sann nollhypotes och därmed begå ett 

misstag.16 Brukligen bestäms signifikansnivån – felrisken – att vara 5% (Körner & Wahlgren 

2018b:213). Detta numeriska värde är en indikation på den relativa betydelsen av epistemiska 

 

16 Matematiskt definieras signifikansnivån som: 𝛼 = Pr(𝑓ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎𝐻0|𝐻0ä𝑟𝑠𝑎𝑛𝑛) [uttalas: ”sannolikheten att 
förkasta nollhypotesen givet att/när/under antagandet att nollhypotesen är sann”]. Denna sannolikhet är felrisken 
för att begå ett typ-I-fel, i.e., förkasta en sann nollhypotes (Körner & Wahlgren 2018b:206). 
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värden i klassisk hypotesprövning och innebär att man inte accepterar en större risk än att i 

mindre än (eller lika med) 5 fall av 100 felaktigt förkasta en sann nollhypotes. Signifikansnivån 

bestäms härmed i denna undersökning att vara 5 procent (0,05) i samtliga hypotesprövningar 

eftersom inga anledningar finnes härvid att införa annat än epistemiska värden som 

påverkansfaktorer i undersökningens utfall. Beslutsregeln för förkastande av nollhypoteser 

bestäms härmed att vara: 

𝑂𝑚𝑚𝑝 < (𝛼 = 0,05) → 𝐻0𝑓ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠  

I samtliga hypotesprövningar tillämpas t-test av signifikanta differenser i stickprovsmedelvärden. 

Samtliga test utförs som tvåsidiga vilket innebär att inga antaganden görs på förhand om 

medelvärdenas relativa storlek utan endast att de inte är lika med varandra. 

I samtliga hypotesprövningar görs antagandet att innehavet av finanspolitiska regler år 

2015 är oförändrat under resten av undersökningsperioden fram till 2019 (om inget annat anges). 

Detta eftersom den senaste datauppsättningen i Fiscal Rules Dataset 1985-2015 från IMF 

inkluderar data vars tidsserier tar slut år 2015. 

I enlighet med de kunskapsteoretiska och metodologiska redogörelserna ovan ämnar 

undersökningen att ge kvantitativa indikationer på i vilken utsträckning finanspolitiska ramverk 

ger upphov till signifikanta skillnader i budgetspecifika makroekonomiska aggregat för 

auktoriserade förvaltningar på lång sikt och därmed ge en indikation på huruvida finanspolitiska 

ramverk är betydelsefulla faktorer i den kausala ordningen. 

1.4.3. Material 

En komparativ studie som genomförs med kvantitativa metoder och utifrån empirisk 

kunskapsteori är för sin framgång beroende av vederhäftig grunddata med hög kvalitet. Datan 

för både orsaks- och utfallsvariablerna har uteslutande hämtats från internationella institutioner 

som är ledande inom ekonomisk och finansiell statistik och som kontinuerligt tillgängliggör 

relevant och tillämplig data för förvaltningsfinasiella undersökningar och analyser. 

Datan för orsaksvariablerna är hämtade från IMF:s datauppsättning Fiscal Rules Dataset 

1985-2015, en reguljärt uppdaterad databas med paneldata för de finanspolitiska ramverken i 96 

länder i den senaste uppdateringen från 2016. Kvalitativa karakteristika för länders finanspolitiska 

ramverk har däri kodats om till binära variabler (Budina, Kinda, Schaecter & Weber 2012:29). 

Datan för utfallsvariablerna är hämtade dels från OECD:s databas National Accounts at a 

Glance, dels från IMF:s databas World Economic Outlook (WEO). Datan i dessa databaser är 

kategoriserad i enlighet med den standard som IMF har utarbetat i sin Government Finance 

Statistics Manual 2014 (GFSM 2014). Government Finance Statistics Manual 2014 är en 

framställning av ett räkenskapssystem innehållandes definitioner, klassificeringar, och koncept 

vilka är specifikt fokuserade på ekonomiska händelsers inverkan på auktoriserade förvaltningars 
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finanser såsom beskattning, utgifter, låntagande, och långivande (IMF, GFSM 2014:4). Data som 

sammanställs enligt de statistiska principerna i räkenskapssystemet i GFSM 2014 lämpar sig alltså 

väl för analys av finanspolitik och därmed utmärkt för denna undersöknings syften. 

1.4.4. Antaganden och avgränsningar 

Beträffande aktörer begränsar sig undersökningen till de finanspolitiska ramverken i 35 länder 

vilka är medlemmar i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) från 

och med 2010 till och med 2019. 

I tidsdimensionen begränsas undersökningen till perioden från och med år 2010 till och 

med år 2019. Valet av denna undersökningsperiod har implikationer för hur undersökningens 

resultat kan generaliseras. Perioden är avvikande såtillvida att den följer på den globala 

finanskrisen år 2008 och innefattar den sydeuropeiska statsskuldskrisen. Detta ska erinras vid 

tolkande av undersökningens resultat ty i ett mycket långsiktigt perspektiv förtäljer de om en 

avgränsad och i någon mån ovanlig period. 

I den geografiska dimensionen saknar undersökningen en relevant praktisk avgränsning. 

Undersökningsobjekten är länder vilka inbegrips som medlemmar i OECD men kvalificerar för 

detta medlemskap på värderingsmässiga grunder beträffande styrelseskick och strukturen hos 

deras respektive ekonomiska system,17 inte på geografiska grunder. 

Undersökningsobjektens auktoriserade förvaltningar ses enligt det institutionella synsättet 

som en mängd politiska och ekonomiska institutioner vilka påverkas, styrs, regleras och/eller 

normeras med hjälp av diverse lagstiftade regler utfärdade av ifrågavarande ekonomiska 

territoriums lagstiftande församling. Dessa ekonomiska och politiska institutioner förutsätts vara 

funktionellt ömsesidigt konstituerade i någon grad. Det är emellertid viktigt att göra analytisk 

skillnad mellan dessa institutioners ekonomiska och politiska aspekter. Robert Dahl påpekade att: 

 

[A]n economist and a political scientist might both study the same concrete 

institution; but where the economist would concern himself with problems 

involving scarcity of resources, the political scientist would deal with problems 

involving relationships of power, rule, or authority.  

 

                                                                                                           (Dahl, R. A. 1964:7) 

Det är imperativt för en vetenskapsperson att kunna avgränsa den aspekt av ett fenomen som 

vederbörande vill undersöka och särskilja den från fenomenets andra aspekter för att på ett riktigt 

 

17 ‘OECD Members form a community of nations committed to the values of democracy based on the rule of law 
and human rights, and adherence to open and transparent market-economy principles’ (OECD 2017:4). Detta är en 
faktor som styr urvalet och som därmed är betingande för de slutsatser om den tänka populationen som kan dras 
utifrån stickprovet. Dessa till urvalsfelet bidragande faktorer omtalas i paragraf 4.3. 
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sätt kunna besvara sin frågeställning. Denna undersökning studerar främst de ekonomiska 

utfallen av ekonomisk politik och sekundärt den politik som potentiellt ger upphov till dessa 

utfall. Det är dock nödvändigt att i form av deskriptiv statistik redogöra för de finanspolitiska 

regler som behandlas som undersökningens oberoende orsaksvariabler. Det är alltså mer den 

politiska aspekten av orsaksvariablerna som är relevant för undersökningen. Denna aspekt 

tillkommer sedermera endast den finanspolitiska domänen av den ekonomiska makropolitiken. 

Den penningpolitiska domänen av den ekonomiska makropolitiken omfattas följaktligen inte av 

denna undersökning. 

De samband mellan finanspolitiska ramverk och budgetspecifika makroekonomiska 

aggregat som antages föreligga är rimligtvis inte matematiska och exakta utan statistiska och 

approximativa. Det är överhuvudtaget problematiskt att ta för givet att det finns ett kausalt 

samband dem emellan. I denna undersökning genomförs dock inga regressionsanalyser av det 

statistiska sambandet mellan formella institutioner och makroekonomiska variabler. Detta 

innebär att en mer fundamental kunskap tas för given i stället för att företa en undersökning av 

det faktiska sakläget. Detta antagande innebär en allvarlig kunskapsteoretisk brist även om den 

inte bekommer eller komprometterar undersökningens övriga metod och tillvägagångssätt och 

dessas inverkan på det slutgiltiga resultatet. 

En god operationalisering, i.e., en entydig och klar operationell definition, är en 

förutsättning för reliabilitet och validitet (Hellevik 1997:188-189). Validitet är en beteckning för 

graden av överenstämmelse mellan vad man har för avsikt att mäta och vad man faktiskt mäter 

med sitt mätinstrument (Körner & Wahlgren 2018a:24). Det man har för avsikt att mäta är ens 

definition av det fenomen man vill kvantifiera vilken informeras av ens teoretiska förståelse av 

det man avser mäta. Det man faktiskt mäter är ett empiriskt fenomen. Mätinstrumentet är ens 

operationella definition. Om validitet inte skulle föreligga i mätningen så innebär det att man tror 

att man mäter det man avser att mäta men den uppmätta datan är kvantifieringen av ett annat 

fenomen än det avsedda. Reliabilitet är en beteckning för graden av precision eller noggrannhet i 

ens mätningar, både i insamlingen och i behandlingen av den insamlade datan (Hellevik 

1997:241-242). Om brist på reliabilitet skulle föreligga i ens mätningar så innebär det att upphov 

gives till systematiska felkällor i ens undersökning vilket följaktligen undergräver vederhäftigheten 

i ens resultat. Brist på reliabilitet kan bland annat bero på brist på validitet. Av denna anledning är 

grundläggande validitet fundamentalt i empiriska kvantitativa undersökningar liknande denna. 

Eftersom detta är en empirisk undersökning som tillämpar kvantitativ metod och 

eftersom finanspolitiska ramverk inte är fenomen som kan observeras annat än som nedtecknad 

information så är avgörande med ett adekvat mått på finanspolitiska ramverk. Det kvantitativa 

måttet på finanspolitiska ramverk som tillämpas i denna undersökning är som etablerat i paragraf 
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1.4.2. ett diskret graderat additivt mått. Dess precision beror ytterst av de definitioner som 

tillämpas i konstruktionen av typologin för finanspolitiska regler och som bestämmer dess 

klasser. Detta är ett relativt enkelt och grovhugget mått ty de landspecifika finanspolitiska 

reglerna varierar i utformning i olika länder.18 

1.4.5. Felkällor 

I tillämpningen av den data för utfallsvariablerna som sammanställts enligt definitioner och 

klassificeringar stipulerade i GFSM 2014 finns en potentiell felkälla som relaterar till 

korrespondensen mellan namn och deras empiriska referenter. I denna undersökning används tre 

namn för att peka ut de budgetspecifika makroekonomiska aggregat som är undersökningens tre 

utfallsvariabler. Dessa namn och deras definitioner stämmer inte med nödvändighet överens med vad den data 

som tillämpas för utfallsvariablerna faktiskt är en kvantifiering av. 

Eftersom auktoriserade förvaltningars finanser och politik rörande deras finanser är en 

central del i denna undersökning och eftersom den viktigaste utfallsvariabeln är skuld för 

offentlig förvaltning (anledningen därtill redogörs för i avsnitt 3) är det relevant att behandla en 

potentiell icke-korrespondens mellan typologin för de sektorer varinom den statistik varmed de 

värden som tillämpas för utfallsvariablerna beräknas och dessa sektorers faktiska motsvarigheter i 

de respektive länderna i undersökningens urval. Det gäller typologin för den sektor som i GFSM 

2014 kallas General government sector och dennas motsvarighet i varje enskilt ekonomiskt 

territorium i undersökningens urval. 

Sektorindelningen av en total ekonomi är i princip densamma i GFSM 2014 och i 

Statistiska centralbyråns räkenskapssystem INSEKT 2014. I båda systemen är det utifrån deras 

respektive ekonomiska mål, funktioner och beteenden som institutionella enheter ordnas till 

sektorer. Resultatet är i båda räkenskapssystemen de följande fem ömsesidigt uteslutande 

sektorerna som tillsammans utgör den totala inhemska ekonomin. 

 

Tabell 1. Typologier för institutionell sektorindelning av ekonomiskt territorium. 

Government Finance Statistics (GFS) Standard för institutionell sektorindelning 
(INSEKT) 

Non-financial corporations’ sector Icke-finansiella bolagssektorn 

Financial corporations’ sector Finansiella bolagssektorn 

General government sector Offentlig förvaltning 

Household’s sector Hushållssektorn 

Nonprofit institutions serving households 
sector 

Icke-vinstdrivande organisationer som 
betjänar hushållssektorn 

 

18 Det är härvid passande att inskjuta att det föreligger en problematik med operationella definitioner, nämligen den 
att definiera saker och ting utifrån inget annat än de metoder varmed de kvantifieras. Det är en rimlig, hållbar och 
relevant kritik av den kunskapsteori som tillämpas i denna undersökning att påstå att det är problematiskt att 
definiera finanspolitiska ramverk som det man mäter genom numerärt eller kvantitativt innehav av finanspolitiska 
regler. Rimligtvis är de mer än så. 
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Den sektor som i GFS kallas General government sector – och som i sektordimensionen 

motsvarar sektorn Offentlig förvaltning i Sverige – delas in i: (1) Central government sector; (2) 

State, Provincial, eller Regional government sector, och; (3) Local government sector. Den sektor 

som i INSEKT 2014 kallas Offentlig förvaltning utgörs av delsektorerna (1) Statlig förvaltning,  

(2) Delstatlig förvaltning (vilken inte existerar i verkligheten i Sverige), (3) Kommunal 

förvaltning, samt Socialförsäkringsfonder. I tabell 2 nedan framställs en komparativ 

sammanställning av nomenklaturen för den institutionella sektorindelningen av den svenska 

totala ekonomin. 

 
Tabell 2. Sammanställning av Sveriges sektorindelning.  

 

(Källa: SCB 2014) 

Tabell 2 ovan visar den typologiska strukturen hos den svenska auktoriserade förvaltningen, i.e., 

sektorn Offentlig förvaltning. I statsvetenskaplig grundkurslitteratur framställs den svenska 

förvaltningen som beståendes av ”[…]tre nivåer – central, regional och lokal (Bäck, Erlingsson & 

Larsson 2017:152). Typologin i detta statsvetenskapliga synsätt stämmer terminologiskt överens 

med de tre delsektorerna i GFS indelning av General government sector sånär på att den 

utelämnar undersektorerna State government sector och Provincial government sector. De 

statsvetenskapliga nivåbegreppen är en mer rättvisande beskrivning av den svenska auktoriserade 

förvaltningen, i.e., sektorn Offentlig förvaltning, om än inte lika uttömmande och operationell 

som den som framställs i INSEKT 2014. Detta av två anledningar: 
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1. De statsvetenskapliga nivåbegreppen inför inte någon metafysik i språkbruket, i.e., de 

inför inga icke-existerande entiteter såsom fiktiva sektorer. I detta fall pekas i 

INSEKT 2014 en sådan fiktiv sektor ut med namnet Delstatlig förvaltning. Ett namn 

som inte har någon korresponderande referent i verkligheten. 

2. De statsvetenskapliga nivåbegreppen tillåter undvikande av begreppsförvirringen 

mellan delsektorn Statlig förvaltning (som motsvaras av Central government sector) 

och delsektorn State government sector (som motsvaras av ’Delstatlig förvaltning’), 

vilka är två olika sektorer men termerna är lika nog att de kan förväxlas. 

Att strukturera den svenska totala ekonomin utifrån en för europeiska ändamål anpassad version 

av SNA19 vilken i sin tur är harmonierad med GFS har alltså två problem: (1) det inför icke-

existerande entiteter i nationalräkenskapssystemet, och (2) det kan leda till begreppsförvirring och 

potentiell språkförbistring. Det första problemet har inga praktiska implikationer ty ingen data 

insamlas för en icke-existerande sektor. Dock kan de ge upphov till begreppsförvirring. Det 

andra problemet är att Central government sector fått namnet Statlig förvaltning vilket också kan 

ge upphov till begreppsförvirring. Dessa problem kan alltså bli felkällor. 

Att undvika begreppsförvirringar är betydelsefullt eftersom ”[e]n central fråga när man 

beräknar en stats skuld är på vilken nivå i den offentliga samhällsstrukturen man vill mäta skulden” 

(Andersson 2016:8) [min kursivering]. Genom att göra distinktioner i statsskulden i termer av 

vilken nivå av sektorn Offentlig förvaltning, i.e., den auktoriserade förvaltningen, den har sitt 

upphov i går det att alltså att undvika begreppsförvirring. Detta är i sin tur betydelsefullt 

eftersom ”[…]analysing different debt concepts…are key for analysing fiscal risks and 

sustainability” (Fall et al. 2015:6). Att fastställa de grundläggande begreppen är avgörande för 

validitet i vetenskapliga undersökningar - såsom analys av olika delar av statsskulden - och analys 

av statsskulden är central för ekonomisk hållbarhet. Om de sektorer av den svenska totala 

ekonomin som konstituerar den auktoriserade förvaltningen har namngivits på ett sådant vis att 

utpekande av statsskulden blir problematisk så undergräver det förvaltningsfinansiella analyser 

därav genom att potentiellt förorsaka dem brist på validitet. Statsskuld är dessutom det 

budgetspecifika makroekonomiska aggregat som är föremål för den allra viktigaste komponenten 

i finanspolitiska ramverk, nämligen regler för den offentliga skulden, i.e., statsskulden.20 

 

19 System of National Accounts (SNA) är framställt av Förenta nationerna (FN) och utgör den konceptuella grunden 
för hur nationalräkenskaper ska sammanställas (IMF, GFSM 2014:352). 
20 För att säkra grundläggande validitet i framtida analyser av statsskuld föreslår jag i avsnitt 6 en ny terminologi för 
utpekande av den svenska statsskulden, i.e., skulden för sektorn Offentlig förvaltning, eller med andra ord offentlig 
skuld. Denna terminologi bygger på distinktionen mellan stat och auktoriserad förvaltning och tillämpar de 
statsvetenskapliga nivåbegreppen. 
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För den följande undersökningens syften är det relevant att väl märka skillnaden mellan 

den storhet som enligt typologin i tabell 2 ovan får namnet skuld för Statlig förvaltning (vilket 

typologiskt korresponderar mot Central government sector) respektive skuld för Offentlig 

förvaltning (vilket typologiskt korresponderar mot General government sector). Detta är viktigt 

eftersom utfallsvariablerna uteslutande tillämpar värden för General government sector. Det 

viktiga är att begreppet statsskuld inte kommer att avse skuld för sektorn Statlig förvaltning utan 

skuld för sektorn Offentlig förvaltning. Detta är också anledningen till att termen skuld för 

offentlig förvaltning används för begreppet statsskuld. Statsskuld är inte den skuld som är 

avgränsad till den nivå av den auktoriserade förvaltningen som i INSEKT 2014 har den tekniska 

beteckningen Statlig förvaltning utan den skuld som ett lands auktoriserade förvaltning 

sammantaget skapar, nämligen skulden för sektorn Offentlig förvaltning. Med andra ord, General 

government debt. 

1.5. Disposition 

Med undersökningens grundläggande begrepp, tillvägagångssätt, material, antaganden och 

avgränsningar, och felkällor etablerade så fortlöper undersökningen med att i nästföljande 

paragraf presentera den tidigare forskning som varit vägledande för denna undersökning. I 

avsnitt 3 konceptualiseras finanspolitiska ramverk och deras betydelse genom att med hjälp av 

ekonomisk teori analysera problematiken i att åstadkomma ramverkens syften och mål. I avsnitt 

4 presenteras all relevant data för undersökningens tre centrala komponenter: orsaksvariabler, 

utfallsvariabler, och undersökningsobjekt. I avsnitt 5 presenteras samtliga resultat. I paragraf 

5.1.1. redogörs först för vilka delar som typologiskt ingår i de finanspolitiska ramverken bland 

länderna i undersökningens urval genom att presentera deskriptiv statistisk för hur ramverken i 

urvalet är konstituerade. I paragraf 5.1.2. överblickas den makroekonomiska utvecklingen under 

undersökningsperioden med hjälp av deskriptiv statistik för två av utfallsvariablerna, nämligen 

skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP och strukturellt budgetsaldo för offentlig 

förvaltning som andel av potentiell BNP. Statistiken och analysen därav i dessa två paragrafer 

informerar de hypotesprövningar som sedan genomförs i paragraf 5.2. vari dessa 

hypotesprövningars resultat också analyseras. I paragraf 5.3. sammanställs samtliga resultat och 

analyser därav och slutsatser dras. Implikationerna av slutsatserna och hur de kan informera 

finanspolitisk policy diskuteras sedan i paragraf 5.4. Undersökningen sammanfattas slutligen i 

paragraf 5.5. I avsnitt 6 diskuteras lärdomar från denna undersökning vilka kan vara 

betydelsefulla för framtida undersökningar av liknande slag. Dessutom kommer jag att 

argumentera för etablerandet av en ny svensk terminologi beträffande statsskulder. Detta 

eftersom arbetet med denna undersökning fordrade säkerställande av överensstämmelse mellan 

vad som avsågs att undersökas och vad som fanns tillgängligt att undersöka, i.e., säkerställande av 
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validitet. Undersökningens validitet berodde alltså på en terminologi som upptäcktes vara 

problematisk eftersom begreppet statsskuld felaktigt kan länkas till den nivå av den auktoriserade 

förvaltningen i Sverige som av Statistiska centralbyrån har givits namnet Statlig förvaltning. I 

avsnitt 6 föreslår jag tre nya termer vilka tillåter tillbörliga distinktioner som syftar till att undvika 

språkförbistring och således möjliggöra grundläggande validitet i framtida undersökningar av 

liknande slag. 

2. Tidigare forskning 

Vägledande tidigare forskning för denna undersökning är Fiscal Rules at a Glance (Lledó, Yoon, 

Fang, Mbaye & Kim 2017) och Prudent Debt Targets and Fiscal Frameworks (Fall, Bloch, 

Fournier & Hoeller 2015). Denna undersökning har som ovan nämnt tre centrala komponenter, 

nämligen undersökningsobjekt (länder), orsaksvariabler (finanspolitiska ramverk), och 

utfallsvariabler (budgetspecifika makroekonomiska aggregat). Fiscal Rules at a Glance är det 

tillhörande forskningspapperet till databasen Fiscal Rules Dataset 1985-2015 i dess senaste utgåva 

och var mycket hjälpsam för det analytiska tänkandet kring orsaksvariablerna. Prudent Debt 

Targets and Fiscal Frameworks har varit hjälpsam i att konceptualisera finanspolitisk ramverk 

som orsaksvariabler, informera hur och till vilka syften de och deras effekter kan kvantifieras, och 

påvisa deras betydelse.21 

3. Teori och bakgrund 

Ekonomer anställda av Internationella valutafonden (IMF) menar att “[t]he debt trajectory is the 

core concern of the fiscal framework” (Fall, Bloch, Fournier & Hoeller 2015:35). Detta 

kärnvärde kan i stället förstås som ett högsta mål i en normhierarki vars syfte är att reglera 

finanspolitiken och styra den mot målet om en försiktig och förtänksam utveckling för 

statsskuldens nivå. Med normhierarki avses här en uppsättning regler – med en inbördes 

relationslogik - vilka är baserade på uppfattningar om rätt och fel och som föreskriver ett på 

dessa uppfattningar baserat agerande på ett sådant sätt att reglerna utgör medel för ett explicit 

mål. Reglerna i normhierarkin utgör alltså medel vars efterlevnad syftar till att orsaka målets 

förverkligande. Vid betraktande av ett finanspolitiskt ramverk som en normhierarki gäller enligt 

tesen ovan att det högsta däri ingående målet är att i det närvarande med finanspolitiska medel stabilisera 

statsskuldens utveckling i det direkt tillkommande och framtiden mot en och försiktig och förtänksam nivå. 

Längre ner den finanspolitiska normhierarkin finnes de regler som utgör medel varmed 

det högsta målet kan ernås. Här görs alltså en viktig distinktion mellan finanspolitiska mål och 

 

21 Tankarna i denna uppsats har informerats mycket av mina samtal med min handledare Klas Fregert och av 
forskningen i Prudent Debt Targets and Fiscal Frameworks. Jag har därför ödmjukt valt att ge denna uppsats titeln 
”Försiktighet, Förtänksamhet, och Finanspolitiska ramverk” för att giva detta faktum erkännelse. 
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medel. Fall et al. (2015) menar att utgångspunkten vid designandet av ett finanspolitiskt ramverk 

är att definiera dess mål respektive medel (a.a.:30). En försiktig och förtänksam och därmed 

långsiktigt hållbar utveckling av statsskuldens nivå är målet med institutionaliseringen av den 

normhierarki som ett finanspolitiskt ramverk utgör. Övriga finanspolitiska regler än skuldregler 

är i någon mån medel eller föregående mål för att uppnå det finanspolitiska ramverkets syfte, 

mål, och högsta norm. 

Vad kännetecknar då de finanspolitiska regler som befrämjar en långsiktigt hållbar 

skuldutveckling? Enligt Fall et al. (2015) bör finanspolitiska regler (1) förankra förväntningarna 

på den förda finanspolitiken genom att sätta en försiktig och förtänksam skuldnivå som mål, och 

(2) tillåta utrymme för sådan makroekonomisk stabiliseringspolitik som ökar den ekonomiska 

tillväxten (a.a.:35). Finanspolitiska regler skall alltså vara utformade så att de samtidigt är 

trovärdiga och tillåter stabiliseringspolitiska åtgärder. Häri finnes dock ett problem som inte har 

någon lösning, i.e., ett dilemma, nämligen det att diskretionär expansiv finanspolitik kan 

undergräva trovärdigheten hos den regelbaserade politiken för skuldens långsiktiga utveckling. 

Det är inte av naturlagarna givet att skapad skuld används uteslutande till sådana investeringar 

som är nödvändiga för ekonomisk tillväxt utan kan också användas till att finansiera offentliga 

utgifter (a.a.:18). Anledningen till att trovärdighet är avgörande för framgångsrik ekonomisk 

makropolitik går att förklara utifrån den stora skillnaden mellan naturvetenskaperna och de 

samhällsvetenskaper varunder ekonomi sorteras. Denna skillnad låts begripas av följande ord 

från Mervyn King som menar att: 

 

[…][T]here are no natural constants in economics; there are no laws that you can 

believe hold exactly; and… one of the things that is crucially important in 

understanding the behaviour of the economy are people's beliefs about what will 

happen in the future: expectations. 

 

                          (King, M. 2016) 

Bland ekonomiska storheter finns det inga naturgivna fasta och bestående hållpunkter utifrån 

vilka en kan göra bedömningar av det tillkommande. De måste i stället konstrueras och formellt 

institutionaliseras eftersom det endast är på det sättet de kan bestå. Detta är en fundamental 

anledning till att institutioner såsom finanspolitiska ramverk kan vara betydelsefulla. 

 De två ovan anförda kännetecknande egenskaperna för de finanspolitiska regler som 

befrämjar en långsiktigt försiktig och förtänksam utveckling av statsskuldens nivå ger alltså 

upphov till ett dilemma som består i en temporal motsättning mellan incitament. Detta dilemma 

kan analyseras i termer av tidskonsistensproblemet, i.e., problemet med konflikterande incitament 
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för kortsiktig diskretionär optimering och långsiktig regelbaserad optimering. Regler som tillåter 

diskretionärt handlingsutrymme för vad som på kort sikt betraktas som optimalt agerande kan 

undergräva trovärdigheten för att reglerna efterföljs i framtiden eftersom det skapar 

förväntningar om inget annat än kortsiktig optimering (Fregert & Jonung 2018:379). 

Problematiken med tidskonsistens är att de kortsiktiga incitamenten för en policy som ex ante 

betraktas som optimal inte med nödvändighet sammanfaller med vad som ex post betraktas som 

en optimal policy. Det är i byteskvoten mellan regelbaserad policy och diskretionär policy som 

tidkonsistensproblemet infinner sig. 

En fullkomligt regelbaserad politik är idealtypiskt helt tidskonsistent, i.e., den ger inte 

upphov till avvikelser från de av reglerna fastlagda handlingslinjerna men den förs på bekostnad 

av möjligheten att situationsanpassa förefallande nödvändiga åtgärder (a.a.:381). En fullkomligt 

diskretionär policy är per definition tidsinkonsistent eftersom den i varje stund är ett resultat av 

bedömningar av den då rådande situationen, men den förs på bekostnad av förutsägbarhet och 

möjligheten att förankra aktörers förväntningar om framtiden. 

Herbert Tingsten beskrev inbegreppet av diskretionär policy som att ”[…]man följer inte 

något program, utan tämligen obundet formar handlingslinjen efter dagens läge (Tingsten, 

1966:175) och menade att detta skulle försvaga en oppositions styrka i förhållande till 

majoritetsregeringen och reducera den till ”[…]ett ackompanjemang av tjat kring regeringens 

politik” (a.a.). Det finns alltså inte mindre än två problematiker med diskretionär policy: den 

undergräver långsiktig trovärdighet och dess utövare blir svåra att hållas ansvariga eftersom både 

de medel som tillgrips och de mål varför medlen tillämpas, i.e., det politiska programmet, är i 

städse förändring. Detta indikerar betydelsen av formella institutioner.  

Problematiken med regeringens diskretionära policy i citatet av Tingsten ovan kan med 

tillhjälp av de statsvetenskapliga nivåbegreppen ytterligare påvisas genom ett institutionellt 

synsätt. Tidskonsistensproblematiken blir mer intensiv beroende på inom vilken nivå av den 

auktoriserade förvaltningen som policyn verkställs eftersom dessa institutioner kan förstås som 

skiktade entiteter vari de olika ingående nivåerna ger aktörerna varierande grader av möjlighet till 

diskretion rörande tolkning och verkställande av regler (Fioretos, Falletti & Sheingate 2016:11). 

Tidskonsistensen kan alltså variera på de olika nivåerna av den auktoriserade förvaltningen 

beroende på vilken grad av efterföljelse reglerna föreskriver. 

Finanspolitik i form av de policyer som föreskrivs av de regler som inkorporeras i 

finanspolitiska ramverk är liksom mången annan policy präglad av dilemman och underkastad 

tidskonsistensproblemet. Att finanspolitiska regler bör utformas både för att regelbaserat ernå 

finanspolitiska mål och samtidigt lämna diskretionärt utrymme för stabiliseringspolitik (Fall et al. 

2015:44) medför potentiella konflikter mellan kortsiktiga incitament att bemöta plötsliga exogena 
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förändringar och den regelbaserade politikens långsiktiga måluppfyllelse att i enlighet med dess 

tidigare utfästelser ernå en försiktigt och förtänksam utveckling av statsskuldens nivå. Dessa två 

incitamenteffekter har motsatta riktningar och Fall et al. (2015) menar att de i genomsnitt 

nulliterar varandra. En empirikers kunskapsteori gör emellertid gällande att endast ett kvantitativt 

mått kan ge klarhet i vilken av effekterna som faktiskt dominerar. Ett sådant mått vore relevant 

om en betänker att ”[…]den verkliga avsikten…kommer till uttryck i de medel man väljer för 

sina mål” (Kenny 2017:364). Ett sådant mått hade alltså kvantifierat vilka avsikter som dominerar 

finanspolitiken och därmed varit ett objektivt mått på dess trovärdighet. 

Tidskonsistensproblemet innebär att dilemman infinner sig mellan finanspolitiska 

ramverks mål och medel vilket försvårar förankring av förväntningar. Finanspolitiska ramverk 

och de däri inkorporerade reglerna syftar dock till att ernå långsiktiga mål och kan – om det är 

tydligt hur medlen ska orsaka målens förverkligande - vara goda hjälpmedel att förankra 

förväntningar och skapa trovärdighet. 

4. Data22 

I det följande avsnittet följer först en beskrivning av tillvägagångssättet vid konstruerandet av de 

två databaserna för undersökningens variabler. Därefter redogörs för undersökningens variabler 

och undersökningsobjekt. Undersökningsperioden är från och med år 2010 till och med år 2019. 

Datan för orsaksvariablerna är dock begränsad till 2015 men datan för orsaksvariablerna är 

nästan fullständig till 2019. 

I databehandlingen konstruerades huvudsakligen två databaser. En databas för de 

oberoende variablerna och en för de beroende variablerna. De oberoende orsaksvariablerna är de 

finanspolitiska ramverken, i.e., ländernas respektive uppsättningar med finanspolitiska regler. De 

beroende utfallsvariablerna är de tre budgetspecifika makroekonomiska aggregaten (1) skuld för 

offentlig förvaltning som andel av BNP; (2) strukturellt budgetsaldo för offentlig förvaltning som 

andel av potentiell BNP, och; (3) investeringar för offentlig förvaltning som andel av totala 

utgifter för offentlig förvaltning.23 

 

 

 

 

 

 

 

22 All deskriptiv statistik och samtliga hypotesprövningar är beräknad respektive genomförda med Microsoft Excel. 
23 I fortsättningen tillämpas även förkortningarna statsskuldkvot; strukturell saldokvot, respektive; investeringskvot. 
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Tabell 3. Undersökningens variabler.  

Oberoende variabler (orsaksvariabler) Beroende variabler (utfallsvariabler) 

Finanspolitiska ramverk förstådda som 

formella institutioner i form av uppsättningar 

av nedtecknade finanspolitiska regler 

Budgetspecifika makroekonomiska aggregat 

❖ Utgiftsregler. ’ER: Expenditure rule’. 

 

❖ Inkomstregler. ’RR: Revenue rule’. 

 

❖ Skuldregler. ’DR: Debt rule’. 

 

❖ Budgetsaldoregler. ’BBR: Budget balance 

rule’. 

 

 

 

❖ Skuld för offentlig förvaltning som andel 

av BNP. ’General government gross 

debt’ [Percent of GDP]. 

 

❖ Strukturellt budgetsaldo för offentlig 

förvaltning som andel av potentiell BNP. 

’General government structural balance’ 

[Percent of potential GDP]. 

 

❖ Investeringar för offentlig förvaltning 

som andel av totala utgifter för offentlig 

förvaltning. ’Gross fixed capital 

formation, general government’ dividerad 

med ‘General government total 

expenditure’. 

 

I tabell 3 ovan framgår namnen på undersökningens orsaks- respektive utfallsvariabler. Datan för 

samtliga orsaksvariabler är hämtade från IMF:s datauppsättning Fiscal Rules Dataset 1985-2015. 

Därifrån extraherades all nödvändig information för undersökningen så att relevant deskriptiv 

statistisk skulle kunna beräknas. Datan för utfallsvariablerna är hämtade dels från OECD:s 

datauppsättning i National Accounts at a Glance, dels från IMF:s datauppsättning i World 

Economic Outlook. All nödvändig data till de två utfallsvariablerna skuld för offentlig 

förvaltning som andel av BNP respektive strukturellt budgetsaldo för offentlig förvaltning som 

andel av potentiell BNP hämtades enbart från World Economic Outlook. Den tredje 

utfallsvariabeln behövde däremot konstrueras. Nödvändiga variabelvärden till konstruktionen 

hämtades från både National Accounts at a Glance och World Economic Outlook. I paragraf 

4.2. nedan presenteras ett matematiskt schema för konstruktionen av utfallsvariabeln 

investeringar för offentlig förvaltning som andel av totala utgifter för offentlig förvaltning. 

4.1. Oberoende orsaksvariabler – finanspolitiska ramverk 

Den för undersökningen relevanta datan över de finanspolitiska ramverken i undersökningens 

urval av länder redovisas som deskriptiv statistik i paragraf 5.1.1. nedan. 
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4.2. Beroende utfallsvariabler – budgetspecifika makroekonomiska aggregat 

Nedan följer en redogörelse för undersökningens tre beroende utfallsvariabler i termer av deras 

definitioner, källor, anledningar till deras tillämpning samt matematiska scheman i de fall de har 

konstruerats. 

 

❖ Skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP.  

Från databasen för World Economic Outlook från IMF tillämpas värden för variabeln ’General 

government gross debt’ med enheten [Percent of GDP] för utfallsvariabeln skuld för offentlig 

förvaltning. 

General government avser den del av ett ekonomiskt territoriums auktoriserade 

förvaltning som kvantifieras enligt IMF:s typologi i GFSM 2014 och som i INSEKT 2014 

betecknas Offentlig förvaltning. Det som undersöks betecknas således skuld för offentlig 

förvaltning som andel av BNP, eller statsskuld som andel av BNP. 

Gross debt, i.e., bruttoskuld, omfattar enligt variabelbeskrivningen i World Economic 

Outlook samtliga skulder som av gäldenären fordrar en eller flera betalningar av ränta24 och/eller 

utställt skuldbelopp (principal) till långivaren vid ett eller flera datum i framtiden (World 

Economic Outlook April 2021 dataset). Denna bruttoskuld inkluderar “[…]debt liabilities in the 

form of SDRs, currency and deposits, debt securities, loans, [insurance pensions] and 

standardized guarantee schemes, and other accounts payable” (a.a.). Denna definition av 

bruttoskuld omfattar inte bara skulder utställda inom landet i fråga utan diverse skulder utställda 

av andra länder och internationella organisationer. Det är bortom denna undersöknings omfång 

att undersöka och redogöra detaljerat för samtliga poster i inbegreppet av ’gross debt’. Att detta 

utelämnas är olyckligt av två anledningar, dels eftersom ”[…][s]tudies often refer seamlessly to 

gross debt or gross financial liabilities, net debt or net financial liabilities, without clarifying the 

terms being used” (Fall, Bloch, Fournier & Hoeller 2015:9), dels eftersom sådan detaljerad 

information är kunskapsteoretiskt fundamental. Jag begränsar redogörelsen till den finansiella 

anledningen bakom variabelns konstruktion. 

Att sätta skulden för offentlig förvaltning för ett ekonomiskt territorium i relation till dess 

bruttonationalprodukt renderar ett mått på dess återbetalningsförmåga. Ju större den kvoten är 

desto mindre sannolikt är det – allt annat lika – att gäldenären besitter förmågan att återbetala sin 

skuld under ett normalt avvecklingsförfarande (Beije 1942:501). Med andra ord, ju större skulden 

är desto större sannolikhet att gäldenären blir insolvent. Således kan utfallsvariabeln offentlig 

 

24 En kan härvid inskjuta att undersökningsperioden är en period med generellt låga räntor vilket gör att 
räntebetalningarna följaktligen blir låga relativt andra tidsperioder. 
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skuld som andel av BNP användas som ett mått på hur långsiktigt hållbara finanserna för den 

offentliga förvaltningen är. 

Statistiskt signifikanta differenser i offentlig skuld som andel av BNP mellan ekonomiska 

territorier vari finanspolitiska ramverk har respektive inte har institutionaliserats avses alltså 

indikera huruvida finanspolitiska ramverk är betydelsefulla för långsiktigt hållbara finanser för 

offentlig förvaltning. 

 

❖ Strukturellt budgetsaldo för offentlig förvaltning som andel av potentiell BNP.  

Från databasen World Economic Outlook tillämpas värden för variabeln ’General government 

structural balance’ med enheten [Percent of potential GDP] för utfallsvariabeln strukturellt 

budgetsaldo som andel av potentiell BNP. 

Variabelvärdena avser den sektor av ett ekonomiskt territoriums förvaltning som i 

INSEKT 2014 betecknas Offentlig förvaltning. Det som undersöks kan alltså sägas vara 

strukturellt budgetsaldo för offentlig förvaltning som andel av potentiell BNP. 

I databasen World Economic Outlook varifrån grunddatan hämtades anges att “[t]he 

structural budget balance refers to the general government cyclically adjusted balance adjusted for 

nonstructural elements beyond the economic cycle. These include temporary financial sector and 

asset price movements as well as one-off, or temporary, revenue or expenditure items. The 

cyclically adjusted balance is the fiscal balance adjusted for the effects of the economic cycle” 

(World Economic Outlook April 2021 dataset). 

Strukturellt budgetsaldo är den konjunkturrensade och därmed långsiktiga komponenten 

av det faktiska budgetsaldot. Det är det hypotetiska budgetsaldo som råder vid potentiell BNP. 

Potentiell BNP är ett hypotetiskt koncept som speglar trend-BNP, i.e., den långsiktiga 

genomsnittliga nivån för faktisk observerad BNP. Kvoten mellan strukturellt budgetsaldo och 

potentiell BNP anger alltså de långsiktiga konjunkturoberoende inkomsterna och utgifterna som 

andel av en långsiktig konjunkturoberoende och hållbar produktionsnivå. Således kan 

utfallsvariabeln strukturellt budgetsaldo för den offentliga förvaltningen som andel av potentiell 

BNP användas som ett mått på hur långsiktigt hållbara finanserna för den offentliga 

förvaltningen är. Detta eftersom den indikerar de finansiella omständigheterna på lång 

konjunkturoberoende sikt givet de historiska finansiella och produktionsmässiga 

omständigheterna. 

Statistiskt signifikanta differenser i strukturellt budgetsaldo för den offentliga 

förvaltningen som andel av potentiell BNP mellan länder vari finanspolitiska ramverk har 

respektive inte har institutionaliserats avses alltså indikera huruvida finanspolitiska ramverk är 

betydelsefulla för långsiktigt hållbara offentliga finanser. 
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❖ Investeringar för offentlig förvaltning som andel av totala utgifter för offentlig 

förvaltning. 

I konstruktionen av denna utfallsvariabel tillämpades värden både från databasen National 

Accounts at a Glance och från databasen World Economic Outlook. Från National Accounts at 

a Glance tillämpades värden för variablerna ‘Gross fixed capital formation, percentage of GDP’ 

och ‘Gross fixed capital formation, general government, percentage of total GFCF’. Från World 

Economic Outlook tillämpades värden för variablerna ‘Gross domestic product, current prices’ 

och ‘General government total expenditure’. Förfarandet vid konstruktionen av utfallsvariabeln 

investeringar för offentlig förvaltning som andel av totala utgifter för offentlig förvaltning följer 

det matematiska schemat nedan: 

 

𝐺𝐹𝐶𝐹, 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑜𝑓𝐺𝐷𝑃 ∙ 𝐺𝐷𝑃, 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠[𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦, 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠]

= 𝐺𝐹𝐶𝐹, 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠[𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦, 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠] 

 

𝐺𝐹𝐶𝐹, 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑜𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐺𝐹𝐶𝐹

∙ 𝐺𝐹𝐶𝐹, 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠[𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦, 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠]

= 𝐺𝐹𝐶𝐹, 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠[𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦, 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠] 

 

𝐺𝐹𝐶𝐹, 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠[𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦, 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠]

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒[(𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠)𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦, 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠]
 

 

=
𝐺𝐹𝐶𝐹, 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒
 

 

Variablernas värden är kvantifierade utifrån statistik som inhämtats i den sektor av en total 

ekonomi som i GFS betecknas General government sector och som i INSEKT 2014 betecknas 

Offentlig förvaltning. Det som undersöks med den konstruerade utfallsvariabeln betecknas 

således investeringar för offentlig förvaltning som andel av totala utgifter för offentlig 

förvaltning. 

Den aggregerade ekonomiska storhet som har beteckningen Gross fixed capital 

formation (GFCF) kallas även “Investment” (OECD 2021b). Begreppet investeringar har inom 

makroekonomi i regel endast en betydelse, nämligen utgifter för nya kapitalvaror, i.e., realkapital, 

reala fysiska tillgångar såsom diverse infrastruktur, byggnader, maskiner och utrustning. 

Investeringar i realkapital innebär ett realt sparande och grundläggande tillväxtteori gör gällande 
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att ett nödvändigt villkor för långsiktig ekonomisk tillväxt är just investeringar i realkapital. Detta 

påstående befästs av att den parameter som betecknas SK och har innebörden “[...]the investment 

rate for physical capital” (Jones & Vollrath 2013:56) är återkommande i de grundläggande 

modellerna för ekonomisk tillväxt såsom Solow-modellen, Romer-modellen, Schumpeter-

modellen, och Teknologispridningsmodellen (se t.ex. a.a.: 32; 40; 57; 110; 144). 

OECD definierar ‘Gross fixed capital formation’ som “[…]the acquisition of produced 

assets (including purchases of second-hand assets), including the production of such assets by 

producers for their own use, minus disposals. The relevant assets…are intended for use in the 

production of other goods and services for a period of more than a year” (OECD 2021b). GFCF 

handlar alltså om sådana investeringar i fysiska tillgångar som under lång tid kan tillämpas som 

produktionsfaktorer. Ekonomisk tillväxtteori gör som ovan bemält gällande att sådana 

investeringar är grundläggande och ett nödvändigt (men inte tillräckligt) villkor för långsiktig 

ekonomisk tillväxt. Således kan utfallsvariabeln investeringar för offentlig förvaltning som andel 

av totala utgifter för offentlig förvaltning användas som ett mått på huruvida förutsättningar för 

långsiktig ekonomisk tillväxt föreligger eller inte. 

Signifikanta skillnader i denna utfallsvariabels medelvärden mellan länder vari 

finanspolitiska ramverk har respektive inte har institutionaliserats ger en indikation om huruvida 

finanspolitiska ramverk fråntar från sådana investeringar som är nödvändiga för långsiktig 

ekonomisk tillväxt inom den totala ekonomin. 

 Investeringar för offentlig förvaltning är intressant utifrån den ekonomiska 

makropolitikens perspektiv eftersom det är en så kallad flödesvariabel, en föränderlig storhet som 

mäts i antal enheter per tidsenhet. Den är intressant av ekonomisk-politiska skäl ty antalet 

enheter per tidsenhet kan ändras genom diskretionär politik. Givet förutsättningen att den kan bli 

ett föremål för politiskt beslutsfattande så går det att bestämma dess värde från ett ögonblick till 

ett annat. Andra variabler som går under beteckningen tillstånds- eller beståndsvariabler har inte 

denna egenskap, deras värden kan inte bestämmas och är alltså inte föremål för samma 

diskretionära politik. Skuld för offentlig förvaltning och strukturellt budgetsaldo är exempel på 

tillståndsvariabler: det går inte att fatta beslut om nivån på en skuld eller ett budgetsaldo från ett 

ögonblick till nästa. Nivån på investeringarna för offentlig förvaltning går däremot att fatta 

politiska beslut om. 

4.3. Undersökningsobjekt  

Undersökningsobjekten utgör en population som ytterst är mängden av alla länder i världen. 

Antalet länder i världen är visserligen begränsat - vilket är en nackdel ur statistisk synvinkel - men 

det är bortom denna undersöknings omfång att göra en totalundersökning. Datatillgången är 
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dessutom begränsad både i landsomfattning och i tidsdimensionen. Det är alltså oundvikligt att 

göra ett styrt urval och begränsa sig till ett urval av länder. 

De länder som ingår i undersökningens urval är samtliga OECD-länder exklusive (Syd-

)Korea och Turkiet. Detta eftersom dessa två länder inte ingick i datauppsättningen Fiscal Rules 

Dataset 1985-2015. De 35 återstående OECD-länderna utgör alltså undersökningens urval.  

Det är datatillgången som huvudsakligen avgör inklusionssannolikheten och avsaknaden 

av urvalsenheter är visserligen kunskapsteoretiskt relevant eftersom den systematiskt påverkar 

hur rättvisande inferensen från stickprov till population blir. För undersökningens syften är det 

dock rimligt att se denna inverkan som marginell. 

Att urvalet inte är slumpmässigt är kunskapsteoretiskt relevant med avseende på den 

valda metoden men för undersökningens komparativa syften är detta faktum av marginell 

betydelse. I paragraf 1.4.4. noterades att länderna i undersökningens urval kvalificerar för 

medlemskap i OECD på värderingsmässiga grunder beträffande styrelseskick och strukturen hos 

deras respektive ekonomiska system. Häri finns många av de faktorer som faktiskt styr urvalet 

och således till vilken sorts population resultaten är generaliserbara. Det är bortom denna 

undersöknings omfång att framställa redogörelser för dessa faktorer men det ska väl märkas att 

dessa faktorer och de kriterier enligt vilka en ekonomi kvalificerar för medlemskap i OECD 

kommer att vara betingande för vilka sorters länder slutsatserna av denna undersökning är 

generaliserbara till. 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras först deskriptiv statistik för orsaks- respektive utfallsvariablerna i 

paragraf 5.1.1. respektive 5.1.2. I paragraf 5.1.1. presenteras den för de oberoende 

orsaksvariablerna, i.e., de finanspolitiska ramverken i form av uppsättningar av finanspolitiska 

regler. I paragraf 5.1.2. presenteras den för de beroende utfallsvariablerna, i.e., de budgetspecifika 

makroekonomiska aggregaten (1) skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP; (2) 

strukturellt budgetsaldo för offentlig förvaltning som andel av potentiell BNP, och; (3) 

investeringar för offentlig förvaltning som andel av totala utgifter för offentlig förvaltning. 

Framställningen av den deskriptiva statistiken syftar till att visa på utvecklingen för orsaks- och 

utfallsvariablerna under undersökningsperioden så att välinformerade hypotesprövningar kan 

genomföras. Det är viktigt att visa hur det kvantitativt förhåller sig i verkligheten för utifrån det 

kunna göra hypotesprövningar som har god bäring på dessa förhållanden och därmed lägger 

information om verkligheten i dagen. Hypotesprövningarna och deras resultat presenteras i 

paragraf 5.2. där även analys av resultaten görs löpande för var och en. Slutsatser från analysen av 
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hypotesprövningarnas resultat dras i paragraf 5.3. och diskuteras i paragraf 5.4. En 

sammanfattning av undersökningen följer avslutningsvis i paragraf 5.5. 

5.1. Deskriptiv statistik 

Paragraf 5.1.1. ger en överblick över de finanspolitiska regelsystemen bland länderna i urvalet för 

år 2010 respektive år 2015. Paragraf 5.1.2. ger en överblick av den makroekonomiska 

utvecklingen under undersökningsperioden från och med år 2010 till och med år 2019. 

5.1.1. Finanspolitiska ramverk 

Denna paragraf syftar till att ge en övergripande bild av hur de finanspolitiska regelsystemen för 

fiskal disciplin bland de 35 OECD-länderna i undersökningens urval ser ut i kvantitativa och 

kvalitativa termer. Framställningen redovisar deskriptiv statistik för de två operationella åren 

2010 och 2015 och pekar ut de förändringar däremellan som är anmärkningsvärda och som 

därmed informerar hypotesprövningarna i paragraf 5.2. 
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Tabell 5. Finanspolitiska regler år 2010 

 ER RR BBR DR Summa 

Australia 1 1 1 1 4 

Austria - - 1 1 2 

Belgium - - 1 1 2 

Canada - - - - 0 

Chile - - 1 - 1 

Colombia 1 - - - 1 
Czech 
Republic - - 1 1 2 

Denmark 1 1 1 1 4 

Estonia - - 1 1 2 

Finland 1 - 1 1 3 

France 1 1 1 1 4 

Germany - - 1 1 2 

Greece 1 - 1 1 3 

Hungary 1 - 1 1 3 

Iceland - - - - 0 

Ireland - - 1 1 2 

Israel 1 - 1 - 2 

Italy - - 1 1 2 

Japan 1 - 1 - 2 

Latvia - - 1 1 2 

Lithuania 1 1 1 1 4 

Luxembourg 1 - 1 1 3 

Mexico - - 1 - 1 

Netherlands 1 1 1 1 4 

New Zealand - - 1 1 2 

Norway - - 1 - 1 

Poland - - 1 1 2 

Portugal - - 1 1 2 
Slovak 
Republic - - 1 1 2 

Slovenia - - 1 1 2 

Spain - - 1 1 2 

Sweden 1 - 1 1 3 

Switzerland - - 1 - 1 
United 
Kingdom - - 1 1 2 

United States - - - - 0 

Summa 13 5 31 25  
 

Tabell 6. Finanspolitiska regler år 2015. 

 ER RR BBR DR Summa 

Australia 1 1 1 1 4 

Austria 1 - 1 1 3 

Belgium 1 - 1 1 3 

Canada - - - - 0 

Chile - - 1 - 1 

Colombia 1 - 1 - 2 

Czech 
Republic 1 - 1 1 

3 

Denmark 1 - 1 1 3 

Estonia 1 - 1 1 3 

Finland 1 - 1 1 3 

France 1 1 1 1 4 

Germany 1 - 1 1 3 

Greece 1 - 1 1 3 

Hungary 1 - 1 1 3 

Iceland - - - - 0 

Ireland 1 - 1 1 3 

Israel 1 - 1 - 2 

Italy 1 - 1 1 3 

Japan - - 1 - 1 

Latvia 1 - 1 1 3 

Lithuania 1 1 1 1 4 

Luxembourg 1 - 1 1 3 

Mexico 1 - 1 - 2 

Netherlands 1 1 1 1 4 

New Zealand - - 1 1 2 

Norway - - 1 - 1 

Poland 1 - 1 1 3 

Portugal 1 - 1 1 3 

Slovak 
Republic 1 - 1 1 

3 

Slovenia 1 - 1 1 3 

Spain 1 - 1 1 3 

Sweden 1 - 1 1 3 

Switzerland - - 1 - 1 

United 
Kingdom 1 - 1 1 

3 

United States 1 - - - 1 

Summa 28 4 32 25  

 

Tabell 5 och tabell 6 ovan redovisar för samtliga länder i urvalet deras respektive innehav av de 

fyra olika finanspolitiska reglerna år 2010 respektive år 2015. Innehavet framställs i binära termer. 

En etta, ”1”, indikerar innehav av regeln i fråga och att den tillämpas/är i laga kraft; en nolla, ”0”, 
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indikerar att innehav av regeln inte föreligger och att den inte tillämpas/är i laga kraft. Ett 

avskrivningsstreck, ”-”, indikerar att regeln inte är applicerbar eller att data inte är tillgänglig (IMF 

Fiscal Rules Dataset, 2016). 

Tabell 5 och tabell 6 ovan gör gällande att förekomsten av utgiftsregler (ER) och 

budgetsaldoregler (BBR) har ökat från 2010 till 2015, samtidigt som förekomsten av intäktsregler 

(RR) har minskat och förekomsten av skuldregler (DR) är oförändrad. Två saker noteras, 

nämligen den största förändringen respektive den största beständigheten. 

Det som är anmärkningsvärt vad förändring beträffar är ökningen i det totala innehavet 

av utgiftsregler (ER) ty denna utgör den största absoluta förändringen i de finanspolitiska 

regelsystemen under undersökningsperiodens första fem år. Antalet länder med en utgiftsregel 

ökade från totalt 13 till 28. Under åren från 2010 till 2015 inkorporerades alltså regler för 

förvaltningens utgifter i de finanspolitiska ramverken hos 15 ytterligare av totalt 35 länder i 

undersökningens urval. 

Det som är anmärkningsvärt vad beständig absolut frekvens beträffar är att den mest 

förekommande finanspolitiska regeln både 2010 och 2015 är en regel för balanserat budgetsaldo 

(BBR). 31 respektive 32 av de totalt 35 länderna har en regel för ett balanserat budgetsaldo 2010 

respektive 2015. Trots den stora absoluta ökningen av antalet utgiftsregler så är förekomsten av 

budgetsaldoregler störst över tid. En finanspolitisk regel för en balanserad budget är alltså den 

mest förekommande komponenten i de finanspolitiska ramverken hos de 35 OECD-länderna i 

urvalet under perioden 2010 till 2015. 

 

Tabell 7. Regelinnehav år 2010. Diagram 1. Relativ fördelning år 2010. 

Antal regler Absolut frekvens Relativ frekvens 

0 

1 

2 

3 

4 

            3 

            5 

          17 

            5 

5 

                8,6% 

              14,3% 

              48,6% 

              14,3% 

              14,3% 

Summa 
 

               100% 

 

Tabell 7 visar absolut respektive relativ frekvens för OECD-ländernas innehav av de fyra olika 

finanspolitiska reglerna år 2010. Diagram 1 illustrerar den procentuella fördelningen av det 

numerära innehavet av finanspolitiska regler bland OECD-länderna i urvalet för år 2010. 
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Av tabell 7 och diagram 1 ovan framgår det att det absolut mest förekommande år 2010 

är finanspolitiska ramverk vari en kombination av två finanspolitiska regler tillämpas. Det är lite 

mindre än hälften, 48,6 procent, av länderna som har en kombination av två av de fyra 

finanspolitiska reglerna i typologin. Detta är det mest anmärkningsvärda resultatet dels eftersom 

det nästan rör sig om en majoritet av urvalet, dels eftersom den absoluta differensen gentemot de 

övriga kombinationernas andelar av urvalet är både ansenlig och särpräglad. Värt att även märka 

är att ramverk som inkorporerar en, tre, eller fyra finanspolitiska regler är precis lika 

förekommande. Det ovanligaste är icke-innehav av finanspolitiska regler. Endast tre av de totalt 

35 länderna tillämpar inga av de fyra olika finanspolitiska reglerna. Motsvarande framställning för 

år 2015 följer i tabell 8 och diagram 2 nedan.

 

Tabell 8. Regelinnehav år 2015. 

 

Diagram 2. Relativ fördelning år 2015. 

Antal regler Absolut frekvens  Relativ frekvens 

0 2               5,7% 

1 5             14,3% 

2 4             11,4% 

3 20             57,1% 

4 4             11,4% 

Summa 
 

             100% 

Tabell 8 visar absolut respektive relativ frekvens för innehavet av de fyra olika finanspolitiska 

reglerna hos länderna i urvalet år 2015. Diagram 2 illustrerar de relativa frekvenserna i tabell 8 för 

de respektive klasserna av finanspolitiskt regelinnehav bland OECD-länderna i urvalet år 2015. 

Det framgår av tabell 8 och diagram 2 ovan att den mest förekommande sortens finanspolitiskt 

ramverk bland OECD-länderna i undersökningens urval år 2015 byggde på en kombination av 

tre finanspolitiska regler. Det har alltså skett en förändring från 2010, då två regler var vanligast, 

till 2015, då tre regler är vanligast. Detta indikerar fiskal konsolidering. 

Nästan 60 procent av länderna (20 st.) i urvalet år 2015 har finanspolitiska ramverk som 

inkorporerar tre av de fyra reglerna, år 2010 var det endast 14,3 procent (5 st.). Dessa rön 

indikerar institutionalisering och fiskal konsolidering. Här finns dock en relevant nyans att lägga 

märke till, nämligen att det näst mest förekommande är att bara ha en regel, även om denna 

procentuella andel visserligen är oförändrad på 14,3 procent sedan 2010. Det enda som blivit 

ovanligare är att ha två eller fyra regler, en effekt som går åt andra hållet och indikerar minskad 

fiskal disciplin. Det är dock en stor differens mellan andelen med en regel (14,3 procent) och 
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andelen med tre regler (57,1 procent). Den kumulerade andelen länder som har färre än två regler 

år 2015 är dessutom 20 procent medan den kumulerade andelen som har fler än två regler är 68,5 

procent. Sedermera är det fyra gånger fler länder som har finanspolitiska ramverk med tre regler 

än de vars ramverk endast inkorporerar en regel. Detta sammantaget indikerar alltså 

institutionalisering och fiskal konsolidering från 2010 till 2015. 

Endast två av de totalt 35 OECD-länderna i urvalet hade noll av de fyra finanspolitiska 

reglerna år 2015. Andelen länder i urvalet utan något finanspolitiskt ramverk har alltså minskat 

från tre till två från år 2010 till 2015, vilket också tyder på institutionalisering. Absolut förekomst 

och relativ fördelning för de fyra olika finanspolitiska reglerna redovisas i tabell 9 nedan. 

 

Tabell 9. Regelförekomst år 2010 respektive 2015 

 Absolut frekvens Relativ frekvens 

Regel 2010 2015 Absolut 

förändring 

Relativ 

förändring 

2010 2015 

ER 13 

5 

31 

25 

28 

4 

32 

25 

+15 

-1 

+1 

±0 

+115% 

-0,2% 

+3,2% 

±0% 

37% 

14% 

89% 

71% 

80% 

11% 

91% 

71% 

RR 

BBR 

DR 

 

Tabell 9 är en sammanställning av det totala antalet och den procentuella andelen länder i 

undersökningens urval som har respektive regel år 2010 respektive 2015. Förändringen 

däremellan redovisas både i absoluta och procentuella termer. Det som är anmärkningsvärt i 

tabell 9 ovan är som tidigare konstaterat dels att den allra mest förekommande finanspolitiska 

regeln bland OECD-länderna i undersökningens urval är en regel för ett balanserat budgetsaldo 

(BBR), dels att antalet regler för förvaltningens utgifter (ER) ökade med 115 procent från år 2010 

till 2015. Förekomsten av budgetsaldoregler är även konkurrenskraftig över tid eftersom omkring 

nio tiondelar av länderna har en sådan regel både år 2010 och 2015. Att förekomsten av 

skuldregler är oförändrad från år 2010 till 2015 återkommer jag till i paragraf 5.1.2. då den 

deskriptiva statistiken för skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP år 2010 och 2019 

presenteras. 

Tabell 7 och diagram 1 ger vid handen att år 2010 var innehavet av finanspolitiska regler i 

48,6 procent av fallen en kombination av två och att de två vanligast förekommande 
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finanspolitiska reglerna i ramverken bland länderna i urvalet var – i avtagande ordning - regler för 

förvaltningens budgetsaldo (BBR) och regler för förvaltningens skuld (DR). 

Tabell 8 och diagram 2 ger vid handen att motsvarande situation år 2015 var att det 

finanspolitiska regelinnehavet i 57,1 procent av fallen var en kombination av tre regler och att de 

tre vanligast förekommande reglerna – i avtagande ordning - var regler för balanserat budgetsaldo 

(BBR), utgiftsregler (ER) respektive skuldregler (DR). 

Resultaten från denna deskriptiva statistik ger inget empiriskt belägg för tesen att ”[t]he 

debt trajectory is the core concern of the fiscal framework” (Fall, Bloch, Fournier & Hoeller 

2015:35), givet att man tar den absoluta frekvensen som indikator på relativ prioritet. Resultaten 

indikerar snarare att budgetsaldoregler har högre prioritet bland OECD-länderna i urvalet. Att 

skuldregler inte har den största absoluta frekvensen i urvalet är dock inte en diskonfirmerande 

instans för tesen ovan. Tesens relevans kommer att påvisas av den deskriptiva statistiken i 

diagram 3 och 4 i paragraf 5.1.2. nedan varvid det kan betänkas att det bland resultaten i den 

empiriska forskningen finns indikationer på att skuldens utveckling har större betydelse för 

ekonomiska utfall än dess nivå (a.a.:20). 

5.1.2. Budgetspecifika makroekonomiska aggregat 

Följande paragraf syftar till att ge en övergripande bild av den makroekonomiska utvecklingen 

från 2010 till 2019 i de länder som ingår i undersökningens urval genom att presentera 

sammanfattningsmått för de centrala utfallsvariablerna skuld för offentlig förvaltning som andel 

av BNP respektive strukturellt budgetsaldo för offentlig förvaltning som andel av potentiell 

BNP. Deskriptiv statistik för de operationella åren 2010 respektive 2019 redovisas och 

anmärkningsvärda förändringar eller trender däremellan diskuteras.
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Diagram 3. Skuldkvot för offentlig förvaltning år 
2010. 

 

 

Diagram 4. Skuldkvot för offentlig förvaltning år 
2019. 

I diagram 3 och 4 ovan framgår skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP för varje land i 

undersökningens urval de operationella åren 2010 respektive 2019. 

Den genomsnittliga statsskuldkvoten bland länderna i urvalet år 2010 är 65,5 procent av 

BNP och ökar till 68,2 procent år 2019. Det finns alltså i genomsnitt en trend mot högre 

skuldkvot för offentlig förvaltning under undersökningsperioden. Antalet länder med en 

anmärkningsvärd statsskuld på över 100 procent av BNP minskar men Japan och Grekland har 

6,6%

8,6%

20,2%

20,4%

29,7%

36,2%

36,5%

37,1%

38,1%

38,3%

41,0%

41,1%

42,0%

42,6%

43,2%

46,7%

46,9%

53,4%

59,4%

60,5%

70,6%

74,3%

80,2%

81,2%

82,3%

82,4%

85,3%

85,9%

95,5%

100,2%

100,3%

119,2%

133,2%

147,5%

205,7%

0 50 100 150 200 250

Estonia

Chile

Luxembourg

Australia

New Zealand

Lithuania

Colombia

Czech Republic

Sweden

Slovenia

Slovak Republic

Switzerland

Mexico

Denmark

Norway

Latvia

Finland

Poland

Netherlands

Spain

Israel

United Kingdom

Hungary

Canada

Germany

Austria

France

Ireland

United States

Portugal

Belgium

Italy

Iceland

Greece

Japan

General government gross debt 
2010

8,4%

22,0%

28,2%

30,2%

32,1%

33,0%

35,1%

35,9%

37,0%

39,8%

40,9%

45,7%

47,5%

47,6%

48,5%

52,3%

53,3%

57,4%

59,3%

59,6%

60,0%

65,3%

65,6%

68,3%

70,5%

85,2%

86,8%

95,5%

98,1%

98,1%

108,2%

116,8%

134,6%

184,9%

234,9%

0 50 100 150 200 250

Estonia

Luxembourg

Chile

Czech Republic

New Zealand

Denmark

Sweden

Lithuania

Latvia

Switzerland

Norway

Poland

Australia

Netherlands

Slovak Republic

Colombia

Mexico

Ireland

Finland

Germany

Israel

Hungary

Slovenia

Iceland

Austria

United Kingdom

Canada

Spain

Belgium

France

United States

Portugal

Italy

Greece

Japan

General government gross debt 
2019



 

37 

 

både kvarstannat som de två mest belånade med bestående skuldkvoter motsvarande över 150 

procent av BNP och ökat sina respektive skuldkvoter under perioden. Deras redan extrema 

upplåning har alltså blivit extremare. 

De sydeuropeiska länderna Portugal, Spanien, Frankrike, Italien och Grekland återfinns 

båda åren bland de länder som har en skuldkvot som är större än 50 procent av BNP. Båda åren 

har Grekland, Italien, och Portugal dessutom större skuldkvoter än USA. 

Den mest anmärkningsvärda förändringen står Island, Grekland, och Spanien för. Island 

har minskat sin skuldkvot med 64,8 procentenheter medan Grekland och Spanien har ökat sina 

med 37,4 respektive 34,9 procentenheter. Generellt påvisar diagrammen mer dynamik än statik: 

21 av de 35 länderna har ändrat sin skuldkvot med mer än 10 procentenheter men bara 6 av 

dessa 21 mot en mindre skuldkvot. Högre genomsnittlig skuldkvot, större rörlighet mot högre 

skuldsättning och högre extremvärden indikerar generellt och sammantaget mindre långsiktigt 

hållbara finanser bland de 35 OECD-länderna i undersökningens urval. Detta kan betänkas mot 

bakgrund av dels rönet att antalet skuldregler i de finanspolitiska ramverken i urvalet var 

oförändrat från 2010 till 2015 (samma 25 av 35 länder [71 procent] höll fast vid sina skuldregler), 

dels att det finns indikationer om att det är skuldens utveckling som är viktigare för ekonomiska 

utfall än dess nivå (Fall, Bloch, Fournier & Hoeller 2015:20). 

Skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP är ett viktigt mått eftersom det utifrån 

de rådande omständigheterna ger en ögonblicksbild av gäldenärens framtida finansiella 

förutsättningar. Emellertid kan det vara intressant att väga in fakta från historien och framställa 

gäldenärens finansiella förutsättningar som ett centralmått korrigerat för de extrema, kortsiktiga, 

eller övergående omständigheter som varit eller är. Strukturellt budgetsaldo visar de finansiella 

omständigheterna då de kortsiktigt konjunkturella effekterna därpå har neutraliserats. Den 

deskriptiva statistiken ovan kompletteras således med motsvarande framställning för strukturellt 

budgetsaldo för offentlig förvaltning som andel av potentiell BNP. 
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Diagram 5. Strukturellt budgetsaldo som andel av 
potentiell BNP för offentlig förvaltning år 2010. 

 

 

Diagram 6. Strukturellt budgetsaldo som andel av 
potentiell BNP för offentlig förvaltning år 2019. 

I diagram 5 och 6 ovan framgår det strukturella budgetsaldot för offentlig förvaltning som andel 

av potentiell BNP för varje land i undersökningens urval de operationella åren 2010 respektive 

2019. Av diagrammen framgår en konvergering kring nollaxeln och alltså en trend mot 

balanserade budgetsaldokvoter från 2010 till 2019 bland OECD-länderna i urvalet. Balansen 

mellan ländernas inkomster och utgifter som andel av deras långsiktiga inkomstpotential 

förbättras alltså i genomsnitt under undersökningsperioden. Tabell 10 nedan sammanställer i 

siffror det som illustreras av diagram 5 och 6. 
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Tabell 10. Strukturellt budgetsaldo för offentlig förvaltning som andel av potentiell BNP. 

Land 2010 2019 Absolut differens 

Australia -5,14 -3,56 1,58 

Austria -3,68 -0,71 2,97 

Belgium -3,79 -2,21 1,58 

Canada -3,72 0,28 4,00 

Chile -1,90 -1,68 0,22 

Colombia -2,65 -1,86 0,80 

Czech Republic -4,20 -0,56 3,64 

Denmark -1,21 0,48 1,68 

Estonia 0,73 -0,94 -1,67 

Finland -1,89 -0,28 1,61 

France -5,91 -2,04 3,88 

Germany -2,67 1,29 3,96 

Greece -8,67 3,60 12,27 

Hungary -4,11 -3,30 0,81 

Iceland -1,25 -3,45 -2,20 

Ireland -9,70 0,03 9,72 

Israel -3,46 -4,14 -0,68 

Italy -3,74 -1,08 2,67 

Japan -7,97 -2,57 5,40 

Latvia -5,29 -1,46 3,83 

Lithuania -4,45 0,11 4,55 

Luxembourg -0,18 2,20 2,38 

Mexico -3,76 -2,35 1,40 

Netherlands -4,77 1,82 6,59 

New Zealand -4,25 -1,71 2,54 

Norway -5,04 -8,13 -3,09 

Poland -7,07 -1,44 5,64 

Portugal -7,85 0,13 7,97 

Slovak Republic -6,58 -1,74 4,84 

Slovenia -5,09 0,05 5,14 

Spain -7,78 -3,15 4,63 

Sweden 0,40 -0,39 -0,79 

Switzerland 0,41 1,17 0,76 

United Kingdom -7,39 -2,35 5,04 

United States -8,11 -6,14 1,97 

Medelvärde                  -4,33 -1,32  

 

Tabell 10 ovan visar strukturellt budgetsaldo (eller budgetunderskott) som andel av potentiell 

BNP för varje land i undersökningens urval de operationella åren 2010 och 2019. 

Antalet länder som har förbättrat sina strukturella budgetsaldon som andel av potentiell 

BNP mellan 2010 och 2019 är fler än de som har försämrat dem. Endast 5 av de 35 länderna – 

Estland, Island, Israel, Norge, och Sverige - har minskat sina strukturella budgetsaldon som andel 
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av potentiell BNP (ökat sina strukturella budgetunderskott som andel av BNP). Den 

genomsnittliga strukturella saldokvoten var år 2010 minus 4,33 procent vilket förbättrades till 

minus 1,32 procent år 2019. Antalet länder med negativa strukturella saldokvoter år 2019 är alltså 

färre än 2010. Dessutom har de allra största strukturella budgetunderskotten som andel av 

potentiell BNP mindre värden i slutet av undersökningsperioden än i början. Det är alltså en 

utveckling mot både färre och mindre strukturella budgetunderskott som andel av potentiell 

BNP under undersökningsperioden. 

Grekland, Irland, och Portugal har genomgått den största förändringen. Portugal har gått 

från negativ till positiv strukturell saldokvot genom en differens motsvarande snävt 8 

procentenheter. Irland har också gått från negativ till positivt strukturell saldokvot, genom en 

differens motsvarande 9,7 procentenheter. Grekland har minskat sitt strukturella 

budgetunderskott som andel av potentiell BNP med 12,3 procentenheter vilket är den allra 

största förändringen under undersökningsperioden. Detta indikerar en trend av framgångsrika 

finanspolitiska reformer ty om ett strukturellt budgetunderskott har höjts från att vara 

anmärkningsvärt negativt till att bli positivt överhuvudtaget så indikerar det trovärdiga reformer i 

förvaltningens skatte- och utgiftssystem som har efterlevts över tid. 

5.2. Hypotesprövningar och analys 

I denna paragraf presenteras samtliga hypotesprövningar och deras resultat. Analys av resultaten 

görs löpande för var och en av hypotesprövningarna enskilt. Hypotesprövningarna väljs med 

intentionen att kunna säga något om huruvida antalet finanspolitiska regler har någon betydelse; 

huruvida vilka regler som tillämpas har någon betydelse, och; om förekomsten av ett finanspolitiskt 

ramverk överhuvudtaget har någon betydelse. Det är intressant att göra rön i samtliga dessa 

dimensioner och därför delas hypotesprövningarna upp i de som rör kvantitativt respektive 

kvalitativt regelinnehav. En sammanställning av hypoteserna; deras dimension; resultat; analys av 

resultatet, och; slutsats av analysen av resultatet presenteras i tabellform i paragraf 5.3. Samtliga 

hypotesprövningar (utom nr. 4) görs under antagandet om konstant regelinnehav från år 2015 

eftersom dataserierna i Fiscal Rules Dataset 1985-2015 tar slut år 2015. 

Det är generellt problematiskt att antalet observationer för beräknandet av 

stickprovsmedelvärdena som tillämpas i hypotesprövningarna i regel är små. I statistisk teori 

betraktas nämligen slumpvariabler i stickprov som väntevärdesriktiga skattningar av parametrar i 

en tänkt population, vilket innebär att väntevärdena för slumpvariablerna är lika med deras 

korresponderande parametervärden (Körner & Wahlgren 2018b:7; 148-149). Problematiken med 

det lilla antalet observationer förstås genom den sats i sannolikhetsteorin som kallas lagen om 
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stora tal. Lagen om stora tal stipulerar att när antalet observationer av en slumpvariabel är stort så 

kommer deras aritmetiska medelvärde att vara ungefär lika med variabelns väntevärde 

(Nationalencyklopedin 2021b). I tanken kan lagen om stora tal tvingas till sin logiska slutsats 

varvid den säger att exempelvis ett stickprovsmedelvärde kommer att konvergera med – bli lika 

med – populationsmedelvärdet när antalet observationer i stickprovet går mot oändligheten. 

Således, ju mindre antalet observationer varmed det stickprovsmedelvärde som ingår i 

hypotesprövningen beräknas är desto mindre av en väntevärdesriktig skattning är det och desto 

mindre rättvisande för inferensen om populationen blir resultatet av hypotesprövningen. 

5.2.1. Hypotesprövning 1: utgiftsregler och statsskuldkvot 

𝐻0: ingen signifikant skillnad föreligger i genomsnittlig skuld för offentlig förvaltning 

som andel av BNP från år 2010 till 2019 mellan de 7 (av totalt 28) länder som har och de 

7 länder som inte har en finanspolitisk regel för förvaltningens utgifter (ER) år 2015. 

𝐻1: en signifikant skillnad mellan populationsmedelvärdena föreligger. 

Av den deskriptiva statistiken i paragraf 5.1.1. framgick det att förekomsten av utgiftsregler (ER) 

mer än fördubblades – den ökade med 115 procent – från år 2010 till 2015 hos länderna i 

undersökningens urval. Denna hypotesprövning motiveras således av den största förändringen i 

de finanspolitiska regelsystemen hos länderna i urvalet och är en kvalitativ prövning av huruvida 

utgiftsregler (ER) är betydelsefulla med avseende på utfallsvariabeln skuld för offentlig 

förvaltning som andel av BNP. 

Av de totalt 28 länder som har en regel för den offentliga förvaltningens utgifter år 2015 

görs ett slumpmässigt urval av 7 så att stickproven som jämförs blir lika stora. Det slumpmässiga 

urvalet syftar till att göra det resulterande stickprovsmedelvärdet så rättvisande som möjligt. Lika 

stora stickprov syftar till rättvisande jämförelser i rent komparativ bemärkelse. Utfallsvariabelns 

fördelning i de två stickproven illustreras i diagram 7 och 8 nedan. 
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Diagram 7. Statsskuld år 2015 för länder 
som har en utgiftsregel. 

 

Diagram 8. Statsskuld år 2015 för länder 
som inte har en utgiftsregel. 

 

Diagram 7 och 8 visar skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP för de länder som har 

respektive inte har en utgiftsregel år 2015. Japan och Grekland har anmärkningsvärt stora 

offentliga skulder, fördelningarna är i övrigt synbart likartade. 

 De genomsnittliga skuldkvoterna för varje land i respektive grupp summeras till 

aggregerade medelvärden. Dessa aggregerade medelvärden för respektive grupp tillämpas sedan i 

hypotesprövningen om signifikant differens i (aggregerade) stickprovsmedelvärden. Resultatet av 

hypotesprövning 1 framställs i tabell 11 nedan. 

 
Tabell 11. Resultat av hypotesprövning 1. 
Aggregerad genomsnittlig skuldkvot. t-Test: Two-
Sample Assuming Unequal Variances 

  Har ER Har inte ER 

Mean 68,684 77,57431 

Variance 3193,917 5302,344 

Observations 7 7 

Hypothesized Mean Difference 0  
df 11  
t Stat -0,25518  
P(T<=t) one-tail 0,401645  
t Critical one-tail 1,795885  
P(T<=t) two-tail 0,80329  
t Critical two-tail 2,200985   
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I tabell 11 ovan framgår resultatet av hypotesprövning 1. Det relevanta p-värdet är 0,803, vilket 

är större än p-värdet 0,05, således ger datan i stickproven inte tillräckligt stöd för mothypotesen. 

Skillnaden mellan de aggregerade skuldkvotsmedelvärdena är alltså inte statistiskt signifikant. 

Resultatet gör dock gällande att det aggregerade skuldkvotsmedelvärdet för de länder som har en 

utgiftsregel är 68,7 procent och 77,6 procent för de länder som inte har en utgiftsregel. Detta 

indikerar att den sorts finanspolitiska regler som betecknas som skuldregler i IMF:s typologi har 

en viss kausal effekt på skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP. 

5.2.2. Hypotesprövning 2: regelinnehav och statsskuldkvot 

𝐻0: ingen signifikant skillnad föreligger i genomsnittlig skuld för offentlig förvaltning 

som andel av BNP från år 2010 till 2019 mellan de 7 (av totalt 23) länder som har tre eller 

fler (≥3) finanspolitiska regler och de 7 länder som har en eller färre (≤1) finanspolitiska 

regler år 2015. 

𝐻1: en signifikant skillnad mellan populationsmedelvärdena föreligger.

Denna hypotesprövning motiveras av den nästa största och den största absoluta frekvensen i 

regelinnehaven år 2015 bland länderna i urvalet och är en kvantitativ prövning av huruvida 

innehav av tre eller fler eller en eller färre finanspolitiska regler är betydelsefullt med avseende på 

utfallsvariabeln skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP. 

Hypotesprövningen grundar sig i tesen att fler finanspolitiska regler ger ett bättre 

förvaltningsfinansiellt utfall. Den är kvantitativ i bemärkelsen att den syftar till att indikera 

huruvida ett innehav av fler regler möjligtvis har en kausal inverkan på utfallsvariabeln skuld för 

offentlig förvaltning som andel av BNP. 

Av samma anledning som i hypotesprövning 1 görs ett slumpmässigt urval av 7 länder 

bland de totalt 23 länder som har tre eller fler finanspolitiska regler år 2015. De resulterande 

stickproven för hypotesprövningen och de däri ingående ländernas respektive värden på 

utfallsvariabeln skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP illustreras i diagram 9 och 10 

nedan. 
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Diagram 9. Statsskuld för länder med tre eller 
fler regler år 2015. 

 
 

Diagram 10. Statsskuld för länder med en eller 
färre regler år 2015. 

 

Diagram 9 och 10 visar skulden för offentlig förvaltning som procentuell andel av BNP för de 

länder som har tre eller fler respektive en eller färre regler år 2015. Landspecifikt regelinnehav 

anges inom parentes. Medelvärdet för de 7 (slumpmässigt utvalda av de totalt 23) länderna med 

tre eller fler regler är 89,3 procent av BNP. För de 7 länderna med en eller färre regler är 

medelvärdet 87,7 procent av BNP, vilket framgår av tabell 12 nedan. 

De genomsnittliga skulderna beräknas och summeras till aggregerade medelvärden för de 

två grupperna vilka sedan tillämpas i hypotesprövningen. Resultatet av hypotesprövning 2 

redovisas i tabell 12 nedan och analyseras i det följande. 

 

Tabell 12. Resultat av hypotesprövning 2. Aggregerad 
genomsnittlig skuldkvot.  t-Test: Two-Sample 
Assuming Unequal Variances 

  Tre eller fler En eller färre 

Mean 89,3223 87,7471 

Variance 2620,593 4963,269 

Observations 7 7 

Hypothesized Mean Difference 0  
df 11  
t Stat 0,047856  
P(T<=t) one-tail 0,481344  
t Critical one-tail 1,795885  
P(T<=t) two-tail 0,962689  
t Critical two-tail 2,200985   
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I tabell 12 ovan framgår resultatet av hypotesprövning 2. Medelvärdet för skuldkvoten bland 

länderna med tre eller fler regler är högre än den hos de med en eller färre. Skulden utgör i 

genomsnitt 89,3 procent av BNP bland de länder som har tre eller fler regler medan den utgör 

87,7 procent av BNP bland de länder som har en eller färre. Stickprovsvariansen hos länderna 

med tre eller fler regler är dock knappt hälften så stor som den hos länderna med en eller färre 

regler. Det är alltså en anmärkningsvärd skillnad i spridningen av de genomsnittliga 

skuldkvoterna och den är snävt dubbelt så stor bland länderna med en eller färre regler. Detta 

indikerar att det budgetspecifika utfallet i ett lands skuldkvot är mer osäkert om landet i fråga har 

en eller färre finanspolitiska regler snarare än tre eller fler. Detta är ett resultat som också kan 

betänkas mot indikationerna bland resultaten i den empiriska forskningen på att skuldens 

utveckling har större betydelse för ekonomiska utfall än dess nivå (Fall, Bloch, Fournier & Hoeller 

2015:20). 

Det relevanta p-värdet är 0,962 och alltså större än signifikansnivån 0,05. I enlighet med 

den i paragraf 1.4.2. utfästa beslutsregeln att förkasta en nollhypotes om och endast om p-värdet 

är strikt mindre än 5 procent förkastas nollhypotesen alltså inte. Datan ger inte tillräckligt med 

stöd för mothypotesen och det går således inte att påvisa att det finns en signifikant skillnad i 

skuldkvoten mellan de länder som har tre eller fler respektive en eller färre finanspolitiska regler. 

Det går alltså inte att påvisa huruvida kvantitativt innehav av finanspolitiska regler möjligtvis kan 

ge upphov till internationellt signifikanta skillnader i skuldkvoten för offentlig förvaltning. 

5.2.3. Hypotesprövning 3: skuldregler och statsskuldkvot 

𝐻0: ingen signifikant skillnad föreligger i genomsnittlig skuld för offentlig förvaltning 

som andel av BNP från år 2010 till 2019 mellan de 10 (av totalt 25) länder som har och 

de 10 länder som inte har en finanspolitisk skuldregel (DR) år 2015. 

𝐻1: en signifikant skillnad mellan populationsmedelvärdena föreligger. 

Denna hypotesprövning motiveras av att förekomsten av skuldregler var oförändrad från år 2010 

till 2015 och är en kvalitativ prövning av huruvida innehav av en skuldregel är betydelsefullt med 

avseende på utfallsvariabeln skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP. 

 Hypotesprövningen har sin grundval i tesen att en försiktig och förtänksam utveckling av 

skuldnivån är det finanspolitiska ramverkets raison d’être och det högsta målet i den 

finanspolitiska normhierarkin. Den är kvalitativ i bemärkelsen att den syftar till att ge en 

indikation på huruvida innehav av en skuldregel möjligtvis har en kausal effekt på utfallsvariabeln 

skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP. 
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Givet tesen att ”[t]he debt trajectory is the core concern of the fiscal framework” (a.a.:35) 

och rönet att 25 av 35 OECD-länder vidfasthöll en skuldregel i sina finanspolitiska ramverk från 

år 2010 till 2015 så blir det intressant att testa huruvida det föreligger en signifikant skillnad i 

genomsnittlig skuld för offentlig förvaltning som andel av BNP från år 2010 till 2019 mellan de 

länder som har en skuldregel och de länder som inte har en skuldregel år 2015. Den begränsade 

tillgången på data föranleder återigen ett slumpmässigt urval av i detta fall 10 från de totalt 25 

länder som har en skuldregel år 2015.  

I diagram 11 och 12 nedan presenteras fördelningen för utfallsvariabeln i denna 

hypotesprövning bland de länder som har respektive inte har en skuldregel år 2015. 

 

Diagram 11. Statsskuld för länder som har en 
skuldregel år 2015. 

 

Diagram 12. Statsskuld för länder som inte har 
en skuldregel år 2015. 

 
 

Diagram 11 och diagram 12 ovan illustrerar skuld för offentlig förvaltning som procentuell andel 

av BNP för de länder som har respektive inte har en skuldregel år 2015. Medelvärdet för 

skuldkvoten bland de 10 (slumpmässigt utvalda av de totalt 25) länderna som har en skuldregel är 

75,8 procent av BNP och 77,3 procent av BNP för de 10 länder som inte har en skuldregel, 

vilket framgår av tabell 13 nedan. I genomsnitt har alltså länder med skuldregler inkorporerade i 

sina respektive ramverk lägre genomsnittliga skuldkvoter. De exakta medelvärdena presenteras i 

tabell 13 nedan. 

Genomsnittlig skuld från år 2010 till 2019 beräknas för de 10 (slumpmässigt utvalda av 

totalt 25) länder som har en skuldregel och för de 10 länder som inte har en skuldregel år 2015. 

Medelvärdena för samtliga länder summeras till ett aggregerat medelvärde för respektive grupp. 
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Dessa aggregerade medelvärden tillämpas sedan i hypotesprövningen. Resultatet av 

hypotesprövning 3 redovisas i tabell 13 nedan och analyseras i det följande. 

 

Tabell 13. Resultat av hypotesprövning 3. Aggregerad 
genomsnittlig skuldkvot. t-Test: Two-Sample 
Assuming Unequal Variances. 

  Har DR Har inte DR 

Mean 75,7511 77,25831 

Variance 2402,731 3619,606 

Observations 10 10 

Hypothesized Mean Difference 0  
df 17  
t Stat -0,06142  
P(T<=t) one-tail 0,475872  
t Critical one-tail 1,739607  
P(T<=t) two-tail 0,951743  
t Critical two-tail 2,109816   

 

Tabell 13 ovan framställer resultaten av hypotesprövning 3. Det relevanta p-värdet för det 

tvåsidiga testet är 0,951 och är alltså större än den bestämda felrisken på 0,05 vilket innebär att 

nollhypotesen inte förkastas. Det går alltså inte att påvisa att det föreligger en signifikant skillnad 

i skuldkvoten för offentlig förvaltning mellan länder som tillämpar respektive inte tillämpar en 

skuldregel i sitt finanspolitiska ramverk. Det är dock inte följdriktigt att acceptera nollhypotesen 

ty det är endast så att datan inte förser mothypotesen med tillräckligt stöd för förkastande av 

nollhypotesen. 

 Den genomsnittliga medelskuldkvoten har ett större värde för de länder som inte har en 

skuldregel (77,3 procent) än för de som har en skuldregel (75,8 procent), men bara 1,5 

procentenheter större. Skillnaden i stickprovsvarianser är dock mer anmärkningsvärd. 

Stickprovsvariansen för de länder som inte har en skuldregel är 50 procent större än den för de 

länder som har en skuldregel. Dessa stickprovsvarianser indikerar att utfallet i statsskuldkvoten är 

mer osäkert om en skuldregel inte är inkorporerad i dess finanspolitiska ramverk. Skuldnivån från 

år 2010 till 2019 är dessutom mer koncentrerad kring det (marginellt) mindre 

stickprovsmedelvärdet för de länder som tillämpar en skuldregel. Om långsiktig stabilisering av 

skuldnivån tas som ett kärnvärde för finanspolitiken så är en finanspolitisk skuldregel en mindre 

osäker väg. 

5.2.4. Hypotesprövning 4: ramverk och offentliga investeringar  

𝐻0: ingen signifikant skillnad föreligger i genomsnittliga investeringar för offentlig 

förvaltning som andel av totala utgifter för offentlig förvaltning från år 2010 till 2018 
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mellan de 2 (av totalt 5) länder som har 4 finanspolitiska regler år 2010 och de 2 (av totalt 

3) länder som har noll finanspolitiska regler år 2010. 

𝐻1: en signifikant skillnad mellan populationsmedelvärdena föreligger. 

Grundvalen för denna hypotesprövning är tesen att finanspolitiska ramverk förhindrar de för den 

ekonomiska tillväxten nödvändiga investeringarna och är en kvantitativ prövning av huruvida 

innehav av ett finanspolitiskt ramverk är betydelsefullt med avseende på utfallsvariabeln 

investeringar för offentlig förvaltning som andel av totala utgifter för offentlig förvaltning. 

Hypotesprövningen utgår från tesen att finanspolitiska ramverk är betydelsefulla för utfall i 

budgetspecifika makroekonomiska aggregat. 

I denna hypotesprövning väljs år 2010 som referenspunkt för regelinnehav i stället för 

2015. Detta eftersom datatillgången är begränsad, hypotesen är intressant i sig, och eftersom 

intressanta frågor kan sanktionera gradvis mer orealistiska antaganden. Antagandet om konstant 

regelinnehav sträcks alltså tillbaka till år 2010 vilket enligt den deskriptiva statistiken i paragraf 

5.1.1. korresponderar dåligt med verkligheten. Hypotesprövningen görs alltså under antagandet 

om oförändrat regelinnehav från och med år 2010. Dessutom förkortas undersökningsperioden 

varöver medelvärdena för utfallsvariabeln beräknas, återigen på grund av datatillgången. 

Medelvärden beräknas för perioden 2010-2018. 

Av samma anledningar som i hypotesprövning 1, 2, och 3 görs ett slumpmässigt urval av 

2 länder från de totalt 5 länder som har 4 finanspolitiska regler inkorporerade i sitt ramverk år 

2010. De resulterande två stickproven för hypotesprövningen och de däri ingående ländernas 

respektive värden på utfallsvariabeln illustreras i diagram 13 nedan. 

 

Diagram 13. Investeringar för offentlig förvaltning år 2010. 
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Diagram 13 ovan illustrerar storleken på den offentliga förvaltningens investeringar i förhållande 

till dess totala utgifter för de 2 (slumpmässigt utvalda av totalt 5) länder som har fyra 

finanspolitiska regler år 2010 och de 2 (av totalt 3)25 länder som har noll finanspolitiska regler år 

2010. Landspecifikt regelinnehav anges inom parentes och grupperna distingeras med olika 

nyanser på staplarna. Medelvärdet för genomsnittlig investeringskvot för de länder som har fyra 

regler är 10,06 procent och 9,57 procent för de länder som har noll regler. Skillnaden är 

marginell, knappt en halv procent, men det indikerar att finanspolitiska ramverk inte fråntar från 

de för den ekonomiska tillväxten nödvändiga investeringarna. 

Genomsnittliga investeringskvoter beräknas över tidsperioden 2010-2018 för länderna i 

de respektive grupperna, dessa medelvärden summeras för respektive grupp och de aggregerade 

medelvärdena tillämpas sedan i hypotesprövningen om medelvärdesdifferens. Resultatet av 

hypotesprövning 4 redovisas i tabell 14 nedan och analyseras i det därpå följande. 

 

Tabell 14. Resultat av hypotesprövning 4. 
Aggregerade genomsnittliga investeringar. t-Test: 
Two-Sample Assuming Unequal Variances 

  Fyra regler Noll regler 

Mean 0,100586 0,095702 

Variance 6E-05 8,8E-06 

Observations 2 2 

Hypothesized Mean Difference 0  
df 1  
t Stat 0,832759  
P(T<=t) one-tail 0,278966  
t Critical one-tail 6,313752  
P(T<=t) two-tail 0,557932  
t Critical two-tail 12,7062   

 

Tabell 14 ovan framställer resultaten av hypotesprövning 4. Det relevanta p-värdet är 0,558 och 

alltså större än den förutbestämda signifikansnivån 0,05. Följaktligen förkastas nollhypotesen 

inte. 

Resultaten gör gällande att den offentliga förvaltningens investeringar utgjorde 10,06 

procent av dess totala utgifter i de länder vars finanspolitiska ramverk inkorporerade fyra regler 

 

25 Island är ett av de sammanlagt 3 länder - tillsammans med Canada och USA – varför data för finanspolitiskt 
regelinnehav inte var tillgänglig år 2010. Härvid görs alltså antagandet att deras respektive regelinnehav är noll år 
2010. I datauppsättningen National Accounts at a Glance från OECD fanns dessutom inga värden överhuvudtaget 
för variabeln Gross fixed capital formation, general government för Island under undersökningsperioden från år 
2010 till år 2019 varför Island utelämnas från hypotesprövning 4. 
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år 2010. Motsvarande investeringar för de länder som inte institutionaliserat något finanspolitiskt 

ramverk utgjorde 9,57 procent av förvaltningens totala utgifter. 

Det är kunskapsteoretiskt relevant att härvid erinra sig att centralmått inte är verkligheten 

utan att det är de avvikelser kring centralmåttet vilka möjliggör dess beräkning som är 

verkligheten (Gould 2013). Centralmått är endast en representation av verkligheten, och härvid 

presenteras medelvärden av medelvärden. Det är alltså väldigt abstrakta representationer av 

verkligheten. Oaktat indikerar dessa genomsnittliga stickprovsmedelvärden att institutionalisering 

av finanspolitiska ramverk inte förhindrar eller fråntar från de investeringar som enligt 

grundläggande tillväxtteori är nödvändiga för ekonomisk tillväxt. 

5.2.5. Hypotesprövning 5: regelinnehav och offentliga investeringar 

𝐻0: ingen signifikant skillnad föreligger i genomsnittliga investeringar för offentlig 

förvaltning som andel av totala utgifter för offentlig förvaltning från år 2010 till 2018 

mellan de 6 (av totalt 24) länder som har tre eller fler (≥3) finanspolitiska regler och de 6 

(av totalt 7) länder som har en eller färre (≤1) finanspolitiska regler år 2015. 

𝐻1: en signifikant skillnad mellan populationsmedelvärdena föreligger. 

Anledningen till denna hypotesprövning är tesen att finanspolitiska ramverk fråntar från sådana 

investeringar i infrastruktur och fysiskt realkapital som är nödvändiga villkor för ekonomisk 

tillväxt. Hypotesprövningen är en kvantitativ prövning av huruvida antalet regler som 

inkorporeras i ett finanspolitiskt ramverk har betydelse för utfallet i investeringskvoten för 

offentlig förvaltning. 

 Denna hypotesprövning är underkastad samma brist på data som den förra. I databasen 

National Accounts at a Glance från OECD varifrån värden till den konstruerade utfallsvariabeln 

har hämtats finns ej ännu värden för variabeln Gross fixed capital formation, General 

government, percentage of total GFCF för ett flertal länder år 2019 och de saknas helt för Island 

under undersökningsperioden 2010-2019. Undersökningsperioden varöver medelvärden för 

utfallsvariabeln beräknas förkortas således till 2010-2018 och Island exkluderas från stickprovet 

av de länder som har en eller färre regler år 2015. För Tjeckien, som tillhör gruppen med tre eller 

fler regler, saknas ett värde för GFCF, General government år 2018. Till detta tas ingen hänsyn i 

beräkningen men det ska vara känt och erinras. Hypotesprövningen genomförs under antagandet 

att regelinnehavet är konstant från år 2015 till 2018. 

 Ett slumpmässigt urval av 6 från de totalt 24 länder som har tre eller fler finanspolitiska 

regler år 2015 görs. Fördelningen av utfallsvariabeln illustreras i diagram 14 och 15 nedan. Det 
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framgår av diagram 15 att det finns ett land som avviker extremt från de övriga, nämligen Japan 

vars investeringar utgör 111,5 procent av de totala utgifterna för offentlig förvaltning. 

 

Diagram 14. Offentliga investeringar år 
2015. 

 

Diagram 15. Offentliga investeringar år 
2015. 

 

 

Fördelningen för offentlig förvaltnings investeringar som andel av dess totala utgifter illustreras i 

diagram 14 och 15 ovan. De länder som har fyra regler befinner sig i fördelningens överkant i 

diagram 14, ingen sådan uppdelning i kvantitativt regelinnehav framgår i diagram 15. 

 När ett extremvärde ingår i fördelningen blir val av centralmått kritiskt. I ett medelvärde 

försvinner den nyans av fördelningen att ett extremt stort och avvikande värde ingår däri 

eftersom det krävs många mindre värden för att balansera det extrema värdet till den 

representation som medelvärdet utgör. Av denna anledning presenteras i tabell 15 nedan även 

resultat från en hypotesprövning vari Japan medvetet och Irland slumpmässigt har exkluderats 

från stickprovet. 

   Genomsnittliga investeringskvoter från år 2010 till 2018 beräknas för de 6 respektive 5 

(av totalt 24) länder som har tre eller fler regler år 2015 och för de 6 respektive 5 (av totalt 7 

länder) som har en eller färre regler år 2015. Dessa medelvärden summeras och de resulterande 

aggregerade medelvärdena tillämpas därefter i hypotesprövningen om medelvärdesdifferens. 

Resultatet av hypotesprövning 5 redovisas i tabell 15 och analyseras i det följande. 
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Tabell 15. Resultaten av hypotesprövning 5. Aggregerad genomsnittlig investeringskvot. t-Test: 
Two-Sample Assuming Unequal Variances 

  Tre eller fler En eller färre Tre eller fler En eller färre 

Mean 0,08069 0,281265 0,085027 0,114236 

Variance 0,000378 0,168118 0,000332 0,001655 

Observations 6 6 5 5 

Hypothesized Mean Difference 0  0  
df 5  6  
t Stat -1,1969  -1,46519  
P(T<=t) one-tail 0,142497  0,096609  
t Critical one-tail 2,015048  1,94318  
P(T<=t) two-tail 0,284993  0,193217  
t Critical two-tail 2,570582   2,446912   

 

Tabell 15 ovan framställer resultatet av hypotesprövning 5. Jag fokuserar analysen – på grundval 

av ovan anförda centralmåttsresonemang - på stickproven beståendes av 5 länder. 

Medelvärdet för de genomsnittliga investeringskvoterna är större för de länder som har 

en eller färre finanspolitiska regler. 11,4 procent av totala utgifter för offentlig förvaltning 

allokerades i genomsnitt till investeringar från år 2010 till 2018 hos de länder som har en eller 

färre regler. Länderna med tre eller fler regler allokerade i genomsnitt 8,5 procent av sina totala 

utgifter för offentlig förvaltning till investeringar. Dessa genomsnittliga stickprovsmedelvärden 

ger en indikation på att institutionalisering av finanspolitiska ramverk fråntar från de 

investeringar som är nödvändiga för ekonomisk tillväxt. 

Det relevanta p-värdet är i båda fallen större än det förutbestämda värdet på 

signifikansnivån, 0,05. Den data som tillämpas i hypotesprövningen kan alltså inte påvisa att det 

föreligger en signifikant skillnad i den offentliga förvaltningens investeringskvot mellan länderna i 

stickproven. Medelvärdena i tabell 15 ovan indikerar dock att antalet finanspolitiska regler som 

inkorporeras i ramverk kan ha en kausal inverkan - om än marginell – på utfall i investeringar för 

offentlig förvaltning. Det är relevant eftersom ekonomisk tillväxtteori gör gällande att små 

marginaler på kort sikt kan ge stora betydelsefulla differenser på lång sikt.  

5.3. Slutsats 

I tabell 16 nedan sammanfattas undersökningen. Vilka variabler som undersöktes; 

bevekelsegrunden för hypotesen och vilken aspekt av finanspolitiska regelsystem den avsåg att 

testa; resultatet av hypotesprövningen; uppdelning av resultatet i dess viktiga delar, och; 

slutsatserna som dras utifrån resultatets viktiga delar. 

 

 



 

53 

 

Tabell 16. Sammanställning av undersökningen. 
Hypotesprövning Variabler Test av Resultat Analys Slutsats 

1: Utgiftsregler och 
statsskuldkvot 

Utgiftsregler 
(ER); skuld för 
offentlig 
förvaltning; 

Kvalitativt 
regelinnehav: 
utgiftsregel 
(ER) 

Insignifikant 
skillnad i 
genomsnittlig 
skuldkvot mellan 
länder som har 
respektive inte har 
en utgiftsregel. 

68,7% medelskuldkvot för 
länder som har en 
utgiftsregel och 77,6% för 
de länder som inte har en 
utgiftsregel 

Indikerar att 
utgiftsregler kan ha 
en kausal effekt på 
skuld för offentlig 
förvaltning som 
andel av BNP 

2: Regelinnehav och 
statsskuldkvot 

Antal 
finanspolitiska 
regler; skuld för 
offentlig 
förvaltning  

Kvantitativt 
regelinnehav: 
≥3 eller ≤1 

Insignifikant 
skillnad i 
genomsnittlig 
skuldkvot för 
offentlig 
förvaltning utifrån 
kvantitativt 
innehav av 
finanspolitiska 
regler 

Högre genomsnittlig 
skuldkvot för de länder 
som har ≥3 regler: 
89,3%>87,7%. 
Spridningen av de 
genomsnittliga 
skuldkvoterna är snävt 
dubbelt så stor bland 
länderna med en eller 
färre regler. 

Indikerar att utfallet 
i offentlig skuld är 
mer osäkert om en 
eller färre snarare än 
tre eller fler 
finanspolitiska regler 
inkorporeras i 
ramverket 

3: Skuldregler och 
statsskuldkvot 

Skuldregler 
(DR); skuld för 
offentlig 
förvaltning;  

Kvalitativt 
regelinnehav: 
skuldregel 
(DR) 

Insignifikant 
skillnad i 
genomsnittlig 
skuldkvot för 
offentlig 
förvaltning utifrån 
skuldregelinnehav 

Högre genomsnittlig 
skuldkvot för de länder 
som inte har en 
skuldregel: 77,3%>75,8%. 
Anmärkningsvärd skillnad 
i stickprovsvarianser: 50% 
större för länder som inte 
har en skuldregel. 
Skuldnivån 2010-2019 är 
mer koncentrerad kring 
det marginellt lägre 
stickprovsmedelvärdet för 
länder som tillämpar en 
skuldregel 

Indikerar att utfallet 
är osäkrare om en 
skuldregel inte 
inkorporeras i 
ramverket 
 

4: Ramverk och 
offentliga 
investeringar 

Antal regler;  
investeringar 
för offentlig 
förvaltning 
som andel av 
totala utgifter 
för offentlig 
förvaltning 

Kvantitativt 
regelinnehav: 
ramverks 
betydelse för 
offentliga 
investeringar 
 

Insignifikant 
skillnad i 
genomsnittlig 
investeringskvot 

Genomsnittligt 
stickprovsmedelvärde för 
investeringskvoten är 
marginellt högre för de 2 
länderna med 4 regler: 
10,06%>9,57%. 

Indikerar att 
ramverk inte fråntar 
från investeringar 
som är nödvändiga 
för tillväxt. Ramverk 
kan vara 
betydelsefulla 

5: Regelinnehav och 
offentliga 
investeringar 

Antal regler;  
investeringar 
för offentlig 
förvaltning 
som andel av 
totala utgifter 
för offentlig 
förvaltning;  

Kvantitativt 
regelinnehav:  
≥3 eller ≤1 
reglers 
betydelse för 
offentliga 
investeringar 

Insignifikant 
skillnad i 
genomsnittlig 
investeringskvot 

Genomsnittligt 
stickprovsmedelvärde för 
investeringskvoten är 
större för de 5 länder med 
en eller färre regler: 
11,4%>8,5% 

Indikerar att 
ramverk fråntar från 
investeringar som är 
nödvändiga för 
tillväxt 

 

Utifrån rönen i tabell 16 ovan ämnar jag nu besvara följande tre frågor som relaterar till 

uppsatsens frågeställning: (1) Har vilken sorts regler som tillämpas betydelse? (2) Har antalet 

regler som tillämpas betydelse? (3) Har finanspolitiska ramverk betydelse? Ingen av 

hypotesprövningarna gav signifikanta resultat. Emellertid dras slutsatserna att: 
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 Vilken sorts finanspolitiska regler som tillämpas kan ha betydelse ty innehav av 

utgiftsregler indikerar lägre skuld för offentlig förvaltning, och; innehav av skuldregler 

indikerar både lägre genomsnittlig skuldkvot och mindre långsiktig varians bland utfallen i 

den offentliga skulden. 

 Antalet finanspolitiska regler som tillämpas kan ha betydelse ty innehav tre eller fler regler 

indikerar högre genomsnittlig skuldkvot jämfört med ett innehav av en eller färre, och; 

innehav av en eller färre regler indikerar dubbelt så stor varians i utfallet för skulden för 

offentlig förvaltning jämfört med ett innehav av tre eller fler. 

Resultaten från hypotesprövning 4 och 5 pekar dock åt olika håll beträffande betydelsen av 

antalet inkorporerade regler. De större stickproven i hypotesprövning 5 ger dock en större 

differens i genomsnittligt medelvärde för offentliga investeringar som andel av totala offentliga 

utgifter vilket indikerar att finanspolitiska ramverk faktiskt fråntar från de för den ekonomiska 

tillväxten nödvändiga investeringarna. Oaktat detta dras slutsatsen att finanspolitiska ramverk har 

betydelse för en försiktig och förtänksam samhällsekonomisk utveckling på lång sikt. 

5.4. Diskussion 

Resultaten av denna undersökning påvisar inget om lagbundenhet men ger indikationer om 

regelbundenhet. Detta dels eftersom det rör sig om statistiskt approximativa och inte 

matematiskt exakta samband. Tillämpning av statistisk induktiv metod möjliggör inga slutsatser 

om lagbundenheter utan är ofrånkomligt underkastad induktionsproblemet att det inte är möjligt 

att med logisk säkerhet sluta sig till att ens observationer om empiriska fenomen i det förflutna är 

normerande för det tillkommande. Policyförslag utifrån denna undersöknings slutsatser vore 

visserligen behäftade med samma problematik. Emellertid föreslogs i paragraf 1.1. dels att det 

kan var en dygd att ta lärdom av det förflutna och låta dessa lärdomar vara normerande för 

framtiden, dels att ingenting kan bestå utan institutioner. I paragraf 5.3. ovan drogs dessutom 

slutsatsen att finanspolitiska ramverk är betydelsefulla för en försiktig och förtänksam långsiktig 

samhällsekonomisk utveckling. Med dessa som mina premisser framlägger jag följande 

policyförslag. 

Institutionaliserande av utgiftsregler är en god politisk handlingslinje för att bättre 

åstadkomma en försiktig och förtänksam skuldnivå på lång sikt, långsiktig hållbarhet i 

förvaltningsfinanserna, och den därav följande intertemporala rättvisan mellan statens 

generationer. Detta utifrån att resultaten indikerar att utgiftsregler för offentlig förvaltning leder 
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till en lägre skuld för offentlig förvaltning över en tioårsperiod från och med år 2010 till och med 

år 2019. 

Institutionaliserande av skuldregler också är en god politisk handlingslinje för att med 

större säkerhet inbringa en framtid vari skulden för offentlig förvaltning är marginellt lägre än i 

kontrafaktumet. Detta utifrån resultaten att institutionaliserade skuldregler för offentlig 

förvaltning leder till dels mindre osäkerhet kring det långsiktiga utfallet för skulden, dels till en 

marginellt lägre skuldnivå jämfört med kontrafaktumet att inte ha en skuldregel. 

5.5. Sammanfattning 

Denna undersökning syftade till att ge empirisk information om huruvida finanspolitiska ramverk 

förstådda som formella institutioner i form av uppsättningar av nedtecknade finanspolitiska 

regler är betydelsefulla för utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat. Den metod som 

tillämpats för att besvara frågeställningen är oförmögen att påvisa huruvida det råder ett kausalt 

samband mellan finanspolitiska ramverk och budgetspecifika makroekonomiska aggregat, för det 

fordras regressionsanalyser. I stället togs ett orsakssamband för givet vilket är kunskapsteoretiskt 

tvivelaktigt - men oaktat detta en rimlig avgränsning - ty det är likaväl möjligt att budgetspecifika 

makroekonomiska aggregat har kausala effekter på finanspolitiska ramverk. I denna fråga 

avgränsade sig alltså undersökningen till att behandla finanspolitiska ramverk som oberoende 

orsaksvariabler och budgetspecifika makroekonomiska aggregat som beroende utfallsvariabler. 

Genom denna ansats och den valda metoden kunde inga signifikanta skillnader påvisas i 

aggregerade medelvärden för utfallsvariablerna under undersökningsperioden från och med år 

2010 till och med år 2019 mellan länder med olika innehav av finanspolitiska ramverk i 

undersökningens urval. Resultaten gav dock vid hand indikationer på att finanspolitiska ramverk 

är betydelsefulla för utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat, även om ingen 

signifikans påvisats och resultaten rörande ramverkens inverkan på investeringarna för offentlig 

förvaltning pekar åt olika håll. I paragraf 1.3. presenterades undersökningens frågeställning: 

Har finanspolitiska ramverk någon betydelse för utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat för staters 

auktoriserade förvaltningar på lång sikt? 

Denna undersöknings utfästa syfte var att via empirisk kvantitativ metod ta fram information om 

huruvida finanspolitiska ramverk är betydelsefulla faktorer i den kausala ordningen med avseende 

på utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat och således besvara frågeställningen ovan. 

Utifrån de slutsatser som drogs paragraf 5.3. ges svaret på frågeställningen ovan att 

finanspolitiska ramverk har betydelse för utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat för 
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staters auktoriserade förvaltningar och således också för en försiktig och förtänksam 

samhällsekonomisk utveckling på lång sikt. 

6. Framtida forskning 

Urvalet i denna undersökning innehåller länder som är lika i många avseenden och den 

tillämpade typologin varmed finanspolitiska ramverk kvantifieras ger ett grovt och inklusivt mått. 

Ett mer exkluderande och diskriminerande mått på finanspolitiska ramverk vore värdefullt ty fler 

nyanser av ramverken hade framkommit vilket hade – om den sortens metod tillämpas – givit 

bättre underlag för hypotesprövningar. 

Databasen World Economic Outlook innehåller inga inflations- och köpkraftjusterade 

tidserier för absoluta värden som direkt kan tillämpas för rättvisande internationella jämförelser 

över tid. Däri finns heller inga värden för investeringar för den specifika sektorn Offentlig 

förvaltning (General government sector) utan endast aggregerat för den totala ekonomin. Detta 

faktum föranledde konstruktionen av variabeln investeringar för offentlig förvaltning som andel 

av totala utgifter för offentlig förvaltning. 

I WEO tillämpas konventionen att punkter ”.” används för att separera decimaler från 

ental och större, och att kommatecken ”,” används för att separera tusental från hundratal och 

mindre. Värdet 1,361.45 för Australiens BNP år 2010 angiven i miljarder i nationella 

valutaenheter i löpande priser (nominella värden) skulle enligt en annan konvention skrivas som 

1 361,45 miljarder. Detta var viktigt att vara uppmärksam på i databehandlingen ty uraktlåtande 

leder direkt till reliabilitetsbrister i undersökningen. Dessa olika konventioner kan dessutom kosta 

en tid om en tillämpar Excel för sina beräkningar eftersom värden inte är operativa i Excel om de 

inte är angivna med kommatecken som skiljetecken mellan ental och decimaler. 

I paragraf 1.4.1. gjordes påståendet att de svenska översättningarna av namnen för 

klasserna i typologin för General government sector är problematiska. Denna problematik 

behandlades även i paragraf 1.4.5. och de grundläggande validitetsproblem i vetenskapliga 

undersökningar som den kan ge upphov till påvisades. Härvid ska jag argumentera för att de 

namn som Statistiska centralbyrån har givit de olika delarna av sektorn Offentlig förvaltning 

försvårar förvaltningsfinansiell analys. Detta har relevans för undersökningar av det slag som 

företagits eftersom det handlar om anledningen till att räkenskapssystem som Government 

Finance Statistics, Standard för institutionell sektorindelning och dylika finns, nämligen för att 

kunna göra rättvisande avgränsningar av den institutionella sektor en vill företa en finansiell 

analys av.  
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Distinktionen mellan auktoriserad förvaltning och stat är att staten är en sammanslutning 

av individer inom ett givet territorium vilka begåvar de institutioner varigenom beslut om 

sammanslutningens gemensamma angelägenheter tas och verkställs med det legitima utövandet 

av fysiskt tvång. Stat och auktoriserad förvaltning är alltså två olika entiteter. Staten ger upphov 

till den auktoriserade förvaltningen. Konceptet stat är kopplat till individerna inom det givna 

territoriet. Konceptet auktoriserad förvaltning är kopplat till mängden av de grundläggande 

politiska och ekonomiska institutioner som staten ger upphov till och auktoriserar. När ett lands 

auktoriserade förvaltning på ett eller annat sätt skapar en skuld så innebär det att kopplingen 

mellan inkomster och utgifter bryts i nuet och den finansiella bördan för skuldens avbetalning 

flyttas till framtida generationer, i.e., till statens framtida medborgare (Fall, Bloch, Fournier & 

Hoeller 2015:30). Förvaltningen gör sig bara oberoende av statens medborgare som 

skatteunderlag idag och flyttar betalningsbördan till deras barnbarn och ytterligare generationer 

allt längre in i framtiden beroende på hur stor skuld som skapas. Skuldens storlek avgör på 

marginalen skatteincidensens temporala nedslagspunkt. Ofrånkomligen är det dock staten som 

måste betala skulden. Skulden går inte annat än att temporalt frikoppla från staten, om man 

accepterar argumentets premisser. 

Offentlig förvaltning är den institutionella sektor som motsvarar den auktoriserade 

förvaltningen. När denna auktoriserade förvaltning skapar en skuld tillkommer skuldens incidens 

ofrånkomligen staten i dess egenskap av skatteunderlag oavsett vilken del av Offentlig 

förvaltning som avgränsas för statistisk datainhämtning eller finansiell analys. Den auktoriserade 

förvaltning som inbegrips i termen Offentlig förvaltning har ett och samma ursprung till sin 

auktoritet och ekonomiska kontroll oavsett vilka typologiska indelningar som görs för statistiska 

syften, nämligen staten. 

Det blir problematiskt att för vetenskapliga syften avgränsa statsskulden när den centrala 

nivån av den auktoriserade förvaltningen, i.e., den centrala nivån av sektorn Offentlig förvaltning, 

har namnet Statlig förvaltning. Att namnge den undersektor i sektorn Offentlig förvaltning som i 

GFS betecknas Central government sector Statlig förvaltning kan leda till språkförbistring. 

Härvid blir de statsvetenskapliga nivåbegreppen relevanta. Det är korrekt att den centrala nivån 

av sektorn Offentlig förvaltning ska benämnas Statlig förvaltning eftersom det är en 

internationellt etablerad och erkänd definitionsmängd hos den centrala nivån av den 

auktoriserade förvaltningen att ”[t]he political authority of a country’s central government 

extends over the entire territory of the country” (OECD 2021a; UNESCO 2021; IMF, GFSM 

2014:24) [min kursivering]. Den auktoritet som institutionerna som ingår i sektorn Statlig 
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förvaltning har begåvats med av staten omfattar hela staten som en territorialt avgränsad enhet. 

Detta sammanfaller med Max Webers definition av staten som en territorialt avgränsad enhet.  

Definitionen av Statlig förvaltning är alltså i sig inte problematisk men via den slentrian 

som har givit sektorn Offentlig förvaltning den informella beteckningen ”offentlig sektor” kan 

det leda till att skulden för sektorn Statlig förvaltning får den informella beteckningen 

”statsskuld”. Det skulle vara oegentligt eftersom det felaktigt föreslår att den skuld som 

ofrånkomligen tillkommer staten endast har sitt upphov i en enda avgränsad del av den 

auktoriserade förvaltningen, nämligen sektorn Statlig förvaltning. Oavsett vilken del av den 

auktoriserade förvaltningen som skapar skuld så tillkommer det ofrånkomligen staten att betala 

den eftersom konceptet stat är kopplat till individerna inom det givna territoriet som auktoriserar 

den förvaltning som skapar skulden. Därför är det inte riktigt att tala om statsskuld som en 

avgränsad del av den auktoriserade förvaltningens skuld.   

Institutioner av den auktoriserade förvaltningen inte bör försvåra finansiella analyser av 

dem själva. Finansiella analyser av den auktoriserade förvaltningens institutioner och de skulder 

de skapar försvåras i utgångspunkt när det uppstår en synbar koppling mellan begreppet 

statsskuld och skulden för sektorn Statlig förvaltning. 

Centralt för förvaltningsfinansiell analys är att bestämma vilken nivå av den auktoriserade 

förvaltningen man beräknar statsskulden för (Andersson 2016:8). Kunskapsteoretiskt är detta 

fundamentalt. Till gagn vore därför att införa de statsvetenskapliga nivåbegreppen för att göra de 

distinktioner varmed språkförbistringen kan överkommas. I Sveriges fall innebär det att använda 

termen offentlig statsskuld för hela den auktoriserade förvaltningens skuld, i.e., för skulden för den 

institutionella sektorn Offentlig förvaltning; termen central statsskuld för skulden för den 

delsektorn som nu har namnet Statlig förvaltning, och; kommunal statsskuld för den delsektorn 

som betecknas Kommunal förvaltning. Prefixet stats- indikerar den ofrånkomliga incidensen för 

skulden och nivåbegreppen gör de analytiskt nödvändiga distinktionerna för att undvika 

språkförbistringar och säkra validitet i framtida förvaltningsfinansiell forskning och analys. 
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