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FÖRDJUPNING 

 

Jämförelse mellan regeringens och 
Konjunkturinstitutets prognoser 

Konjunkturinstitutets offentligfinansiella prognos för 2022 utgår 

från statens budget för 2022. För scenarioåren 2023–2024 beräk-

nas ett finanspolitiskt scenario med demografiskt betingade ut-

giftsåtgärder för offentlig konsumtion och investeringar och en 

beräkningsteknisk överföring mellan offentlig sektor och hushål-

len. Konjunkturinstitutet beräknar även utvecklingen vid oför-

ändrade regler.25  

Regeringens prognos för 2022 utgår, liksom Konjunkturinsti-

tutets prognos och beräkning vid oförändrade regler, från sta-

tens budget 2022. För de efterföljande åren inkluderar regering-

ens beräkningar samtliga föreslagna samt aviserade åtgärder. 

Konjunkturinstitutets beräkning av utvecklingen vid oföränd-

rade regler skiljer sig gentemot regeringens beräkningar eftersom 

Konjunkturinstitutets beräkningar inte har med de av regeringen 

aviserade eller förslagna åtgärderna med ikraftträdande åren efter 

budgetåret.  

I tabell 14 presenteras den av Konjunkturinstitutets beräk-

nade utveckling vid oförändrade regler, regeringens aviserade 

och föreslagna åtgärder samt Konjunkturinstitutets finanspoli-

tiska scenario. Tabellen tar sin utgångspunkt i Konjunkturinsti-

tutets beräkning av de offentliga finansernas utveckling vid oför-

ändrade regler, vilken visas i del 1. Del 2 visar hur offentlig sek-

tors inkomster och utgifter skulle påverkas, om hänsyn togs till 

regeringens aviseringar, samt det finansiella sparandet som detta 

resulterar i. Del 3 av tabellen redovisar hur den offentliga sek-

torns utgifter påverkas av Konjunkturinstitutets finanspolitiska 

scenario samt det finansiella sparandet som då uppkommer. 

 

 

25 En utförlig beskrivning av dessa begrepp och antaganden finns på 
www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gallande-offentliga-

finanser. 

http://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gallande-offentliga-finanser
http://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gallande-offentliga-finanser


Konjunkturläget september 2021   48 

 

 

 

Tabell 14 Jämförelse av offentliga finanser med en treårig horisont 

Miljarder kronor respektive procent av BNP, löpande priser 

  2022 2023 2024 

Del 1: Oförändrade regler1     

Inkomster (A) 2 705 2 822 2 921 

Procent av BNP  47,9 48,3 48,3 

Utgifter (B) 2 702 2 741 2 806 

Procent av BNP  47,9 46,9 46,4 

Finansiellt sparande vid oförändrade regler  (C=A-B) 2 81 115 

Procent av BNP  0,0 1,4 1,9 

Del 2: Aviserade åtgärder2     

Inkomster (D) 0 0 1 

Utgifter (E) 9 7 13 

Finansiellt sparande vid oförändrade regler, med aviseringar (C+D-E) –7 74 104 

Procent av BNP  –0,1 1,3 1,7 

Del 3: Skillnad mellan KI:s huvudscenario och oförändrade regler3 

Inkomster utöver oförändrade regler (F) 0 0 0 

Utgifter utöver oförändrade regler (G) 0 14 38 

Överföring till hushållen4 (H) 0 41 55 

Finansiellt sparande i KI:s huvudscenario (C+F-G-H) 2 26 22 

Procent av BNP  0,0 0,5 0,4 

1 Framskrivning utifrån regeringens proposition om statens budget för 2022 (prop. 2021/22:1) samt gällande regler. För 2022 är 

nivån detsamma som Konjunkturinstitutets prognos för 2022. För 2022 har Konjunkturinstitutet i sin prognos antagit att en del av 

åtgärderna som är aviserade för 2022 inte omsätts i statlig och kommunal konsumtion. För statens del handlar detta om myndig-

heter som får medel att utöka sin verksamhet men som inte har möjlighet att göra detta i full utsträckning. Tilldelade medel som 

inte nyttjas blir anslagssparande och inte statlig konsumtion. För kommunsektorns del antas kommuner och regioner inte ta del av 

ökade statsbidrag i full utsträckning och inte heller utöka sin verksamhet i samma takt som statsbidragen ökar. 

2 Med aviserade åtgärder för 2022 avses de åtgärder som aviserats i budgetpropositionen för 2022 men som Konjunkturinstitutet 

inte har beaktat i prognosen för 2022 (se anmärkning 1 ovan). Med aviserade åtgärder för 2023–2024 avses de i budgetproposit-

ionen för 2022 och tidigare propositioner omnämnda åtgärderna som ingår i beräknade preliminära utgifts- och inkomstramarna 

och som ännu inte är beslutade av riksdagen. Finansiellt sparande vid oförändrade regler med aviserade åtgärder motsvarar rege-

ringens metod för att redovisa det finansiella sparandet i offentlig sektor. 

3 Skillnaden mellan KI:s huvudscenario och oförändrade regler består till största del av offentlig konsumtion som följer av demo-

grafiskt betingad efterfrågan samt en standardhöjning i insatsförbrukningen.  

4 Beräkningsteknisk överföring till hushållen genom ändrade skatter och/eller transfereringar. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 




