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Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning och skuldförvaltning
under perioden 2013–2017. Utgångspunkten för utvärderingen är det av
riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken, att statens skuld ska
förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt
som risken i förvaltningen beaktas samt att förvaltningen ska ske inom
ramen för de krav penningpolitiken ställer. Utvärderingen avser såväl
regeringens styrning som Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden.
Målet för statsskuldspolitiken är långsiktigt och utvärderas därför över
rullande femårsperioder. Skrivelsen ska överlämnas till riksdagen senast
den 25 april vartannat år.
Under 2016 och 2017 förlängdes statsskuldens löptid. Förlängningen
medför minskade variationer i kostnaden för den nominella kronskulden.
Bakom besluten låg analyser om att kostnadsfördelen med att låna kort
minskat. För statsskulden som helhet ökade löptiden från 4 till 5 år under
utvärderingsperioden. Flexibiliteten i löptidsstyrningen har också utökats
något i syfte att undvika omotiverade transaktionskostnader.
Styrningen av statsskuldens sammansättning i termer av skuldandelar
var oförändrad åren 2013‒2014. I riktlinjerna för 2015 ändrades styrningen av skulden i utländsk valuta så att valutaexponeringen gradvis ska
minska de närmaste åren. Den årliga minskningstakten begränsas av ett
tak på 30 miljarder kronor och planeras uppgå till 20 miljarder kronor.
Ändringen gjordes mot bakgrund av att valutaexponeringen inte förväntas generera lägre kostnad samtidigt som räntekostnaderna varierar
mer på grund av växelkursrörelser.
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En låg statsskuld och ordning i statens finanser är de viktigaste
faktorerna för att säkerställa låga kostnader för statsskulden. De senaste
tjugo åren har Sverige successivt förbättrat de offentliga finanserna och
därmed sänkt kostnaden för statsskulden. Den globala och svenska
räntenedgången har också gett ett kraftigt bidrag till att sänka kostnaden
för statsskuldsförvaltningen. Som exempel kan nämnas att den tioåriga
genomsnittliga emissionsräntan för nominella statsobligationer minskat
från 2 procent vid periodens början till ned mot 0,5 procent under
periodens senare del. Räntebetalningarna har varierat mellan 20 miljarder
kronor 2015 och 1,5 miljarder kronor 2016. De stora variationerna
förklaras av valutakurseffekter och lägre överkurser i samband med
emission. I genomsnitt uppgick räntebetalningarna på statsskulden till
11 miljarder kronor under utvärderingsperioden.
Upplåningen på privatmarknaden har bidragit till att minska kostnaden
för statsskulden med 104 miljoner kronor under utvärderingsperioden.
De senaste årens låga räntor har dock gjort att målet för de enskilda åren
inte har uppnåtts sedan 2014. Av detta skäl beslutade Riksgäldskontoret i
december 2016 att tillsvidare inte emittera nya premieobligationer.
Marknadsförväntningar om långsamt stigande räntor och kostnader
förknippade med att påbörja upplåningen igen gör att det är mycket
tveksamt om upplåningsformen kommer att bli lönsam igen. Mot denna
bakgrund avser regeringen att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att
överväga om det är lämpligt att ha avvecklat premieobligationsupplåningen när de sista premieobligationerna löper till förfall 2021. En
förutsättning för detta är att kostnaderna förknippade med att återuppta
sparformen inte längre bedöms motiverade.
Det kvantitativa målet om att positionsverksamheten ska bidra till att
sänka kostnaden för statsskulden har inte uppnåtts, eftersom positionsverksamheten visat ett sammantaget underskott på 84 miljoner kronor för
utvärderingsperioden. Förlusten fanns framförallt i den externa
förvaltningen vilken avvecklats under det första kvartalet 2018. Den
interna positionsverksamheten motiveras utöver att sänka kostnaden och
risken för statsskulden av att den ska bidra till ökad marknadskunskap
och bättre beredskap att hantera besvärliga marknadssituationer och
oförutsedda händelser.
Den okonsoliderade statsskulden uppgick till 1 328 miljarder kronor
vid slutet av 2017, motsvarande 29 procent av BNP. I förhållande till
utvärderingsperiodens början är statsskuldens andel av BNP 2 procentenheter lägre. Vidareutlåning till Riksbanken utgjorde 238 miljarder
kronor av statsskulden. För dessa lån betalar Riksbanken ränta som
motsvarar Riksgäldskontorets kostnader för upplåningen.
I slutet av 2017 blev kassaöverskottet i likviditetsförvaltningen betydligt högre än normalt. En kraftigt överskattad prognos av nettolånebehovet för 2017 och oväntat stora volymer marknadsvårdande repor har
gjort att Riksgäldskontoret emitterat betydligt mer statsobligationer än
vad som i efterhand visat sig vara motiverat. Riksgäldskontoret har sänkt
emissionsvolymerna till de lägsta volymerna sedan 2007 och bedömer att
det inte är lämpligt att dra ner emissionsvolymerna ytterligare för att
direkt anpassa skulden till lånebehovet. Riksgäldskontoret bedömer att
detta skulle riskera att försämra likviditeten så mycket att investerarna
lämnar marknaden, vilket skulle kunna leda till sämre låneberedskap och

högre räntekostnader. Den sjunkande likviditeten på statsobligations- Skr. 2017/18:104
marknaden utgör ett orosmoment för statsskuldsförvaltningen.
Vartefter utestående obligationer förfaller kommer kassaöverskottet att
minska successivt. Den uppkomna situationen kommer att analyseras
närmare och regeringen avser att återkomma i frågan. Regeringen har
även för avsikt att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att inom ramen för
nuvarande riktlinjer och det statsskuldspolitiska målet om möjligt vidta
ytterligare åtgärder så att kassaöverskottet återgår till historiskt normala
nivåer. Uppdraget kommer även tydliggöra att Riksgäldskontoret ska
beakta den uppkomna situationen i sitt förslag till riktlinjer för 2019.
Ekonomistyrningsverket (ESV), som Finansdepartementet anlitat som
stöd för utvärderingen, konstaterar att såväl regeringens riktlinjer som
Riksgäldskontorets tillämpning av riktlinjerna i allt väsentligt har legat i
linje med det statsskuldspolitiska målet.

3

Skr. 2017/18:104

Innehållsförteckning
1

Mål, ramverk och process för statsskuldsförvaltningen ....................5

2

Utgångspunkter för regeringens riktlinjer .........................................6
2.1
Statens lånebehov ...............................................................7
2.2
Statsskulden........................................................................8
2.3
Lånemarknaderna .............................................................11
2.4
Den svenska kronan .........................................................13

3

Statsskuldens kostnad och risk ........................................................14
3.1
Statsskuldens kostnad .......................................................15
3.2
Risker i statsskuldsförvaltningen ......................................20

4

Redovisning av regeringens riktlinjebeslut och
Riksgäldskontorets tillämpning av besluten....................................24
4.1
Statsskuldens sammansättning ‒ skuldandelar .................24
4.2
Statsskuldens löptid ..........................................................28
4.3
Marknads- och skuldvård .................................................31
4.4
Positionstagande ...............................................................34
4.5
Upplåning på privatmarknaden ........................................38
4.6
Lån för att tillgodose behovet av statslån .........................41

5

Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och
skuldförvaltning ..............................................................................42
5.1
Förvaltningsstrategier .......................................................43
5.2
Prognoser över nettolånebehovet .....................................45
5.3
Upplåningen i sammandrag ..............................................47
5.4
Likviditetsförvaltningen ...................................................54

6

Penningpolitik och statsskuldspolitik..............................................59

7

ESV:s uppföljning och regeringens kommentar till den .................61

Bilaga 1

Ekonomistyrningsverkets rapport Utvärdering av
statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017 .........67

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 april 2018 .......147

4

1

Mål, ramverk och process för
statsskuldsförvaltningen
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Sammanfattning: Det politiska ansvaret för statsskuldspolitiken bygger
på att målet är beslutat av riksdagen och att regeringen årligen fastställer
riktlinjer för den övergripande styrningen. Riksgäldskontoret ansvarar för
att upplåning och förvaltning görs inom ramen för regeringens riktlinjer
och i enlighet med målet. Återrapportering av måluppfyllelsen lämnas till
riksdagen i form av en utvärderingsskrivelse vartannat år. Räntebetalningarna på statsskulden finansieras via ett anslag som ligger utanför
utgiftstaket.
Målet för statsskuldspolitiken
Målet för statsskuldspolitiken är att statens skuld ska förvaltas så att
kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i
förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav
som penningpolitiken ställer (5 kap. 5 § budgetlagen [2011:203]). Innan
målet infördes i budgetlagen fanns motsvarande reglering i lagen
(1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning. Målet infördes i
lag 1998 och föranleddes av den statsfinansiella krisen under 1990-talets
första hälft.
Upplåningens ändamål
Regeringen får inte utan att riksdagen har medgett det ta upp lån eller
göra andra ekonomiska åtaganden för staten (9 kap. 8 § andra stycket
regeringsformen). Enligt budgetlagen får Riksgäldskontoret, efter riksdagens bemyndigande och regeringens bestämmande, ta upp lån till
staten för att
1. finansiera löpande underskott i statens budget och andra utgifter som
grundar sig på riksdagens beslut,
2. tillhandahålla sådana krediter och fullgöra sådana garantier som
riksdagen beslutat om,
3. amortera, lösa in och köpa upp statslån,
4. i samråd med Riksbanken tillgodose behovet av statslån med olika
löptider, och
5. tillgodose Riksbankens behov av valutareserv.
Bemyndigandet lämnas för ett budgetår i sänder.
Processen för styrning och utvärdering
Statsskuldspolitiken har styrts och utvärderats enligt nuvarande process
sedan 1998. Riksdagen har beslutat målet och regeringen fastställer i
årliga riktlinjebeslut den övergripande inriktningen och avvägningen
mellan kostnad och risk. Styrning- och utvärderingsprocessen kan
sammanfattas enligt nedan;
1. Senast den 1 oktober lämnar Riksgäldskontoret förslag till riktlinjer
för statsskuldens förvaltning till regeringen.
2. Riktlinjeförslaget remitteras till Riksbanken för yttrande.
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3. Senast den 15 november fattar regeringen beslut om riktlinjer för
statsskuldens förvaltning för kommande år.
4. Under verksamhetsåret ansvarar Riksgäldskontoret för upplåning och
förvaltning enligt de riktlinjer som regeringen beslutat.
5. Den 22 februari tar utvärderingsprocessen formellt sin början då
Riksgäldskontoret lämnar underlag för utvärdering till regeringen.
6. Senast den 25 april vartannat år lämnar regeringen en utvärdering till
riksdagen i form av en skrivelse. Från och med 2008 kompletteras
utvärderingsskrivelsen med en extern granskning. Den externa
granskningen innehåller, förutom en bedömning av måluppfyllelsen, i
vissa fall även förslag till förändringar i styrningen.
Budgetmässig hantering av räntor på statsskulden
Räntebetalningarna på statsskulden finansieras via statsbudgetens utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. anslag 92:1 Räntor på statsskulden.
Den budgetpåverkande redovisningen är utgiftsmässig och baseras i
princip på hur mycket ränta som betalas respektive år (kassamässigt).
Upplåningstekniska faktorer gör att det ibland uppkommer variationer i
betalningarna som inte kan hänföras till det enskilda årets skuld-, ränteoch valutakursförhållanden. Den kostnadsmässiga redovisningen av
statsskulden, vilken påverkar statens finansiella sparande, justeras för
dessa upplåningstekniska faktorer.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. ligger utanför utgiftstaket.
När statsskuldsräntorna blir högre än budgeterat krävs därför inte
finansiering från något annat utgiftsområde och på motsvarande sätt
frigörs heller inget utrymme när statsskuldsräntorna blir lägre än
budgeterat.
Riksgäldskontoret ges rätt att överskrida anslag 92:1 Räntor på statsskulden och anslag 92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning efter ett särskilt årligt
bemyndigande. Detta motiveras av att upplåningsverksamheten behöver
flexibilitet för att staten i alla lägen (och i rätt tid) ska kunna fullgöra sina
åtaganden.
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Utgångspunkter för regeringens riktlinjer

Sammanfattning: Under utvärderingsperioden ökade den okonsoliderade statsskulden med 182 miljarder kronor, från 1 146 miljarder
kronor vid 2013 års början till 1 328 miljarder kronor vid 2017 års slut.
Engångseffekter förklarar netto 65 miljarder kronor av skuldökningen. I
förhållande till BNP minskade skuldandelen med 2 procentenheter från
31 till 29 procent.
Såväl korta som långa statsräntor har varit historiskt låga under
utvärderingsperioden. Den 10-åriga nominella statsobligationen har
sjunkit från 1,5 procent vid periodens början till 0,75 procent vid
periodens slut. Räntan på 3-månaders statsskuldväxlar har fallit från
1 procent till minus 0,75 procent. Den svenska kronan har under utvärde-

ringsperioden försvagats med 12 procent i förhållande till de valutor som Skr. 2017/18:104
valutaskulden varit exponerad mot.
Vid utformningen av riktlinjerna beaktas statsskuldens storlek och hur
skulden förväntas utvecklas de närmaste åren. Situationen på lånemarknaderna och den svenska kronans växelkurs har i vissa fall också
betydelse för riktlinjernas utformning.

2.1

Statens lånebehov

Underskott i statens budget innebär att staten lånar pengar, medan
överskott i budgeten används för att amortera/minska statsskulden. En
mängd faktorer påverkar statsbudgetens saldo, vilket per definition är det
samma som statens lånebehov fast med omvänt tecken. Den
konjunkturella utvecklingen och politiska beslut är viktiga faktorer. En
stark konjunktur minskar i regel lånebehovet, eftersom skatteinbetalningarna ökar samtidigt som exempelvis utbetalningar för arbetslöshetsstöd minskar. När konjunkturen försvagas gäller det motsatta. Vissa år
påverkas även statens lånebehov av engångsvisa händelser som försäljning av aktier i statligt ägda bolag och vidareutlåning till Riksbanken. I
bilagan finns en mer detaljerad redogörelse av hur engångseffekter
påverkat statens lånebehov och statsskulden.
Figur 2.1
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En tillbakablick över de senaste tio åren visar att lånebehovet kan variera
kraftigt mellan åren. År 2008 hade staten ett stort negativt lånebehov, dvs
överskott i statens budget (figur 2.1). En stor del av överskottet kom från
inkomster från försäljningen av Vin och Sprit AB och Vasakronan.
Hösten 2008, när den globala finanskrisen bröt ut, skedde en kraftig
inbromsning av konjunkturen. En direkt effekt blev att överskottet 2008
vände till ett stort underskott 2009. Av den kraftiga konjunkturinbroms-
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ningen följde lägre skatteinkomster samtidigt som Riksgäldskontoret (på
grund av krisen) lånade upp motsvarande 100 miljarder kronor i utländsk
valuta för att stärka Riksbankens valutareserv. Den svenska ekonomin
återhämtade sig 2010 så att budgeten visade balans detta år. Under 2011
fortsatte ekonomin att växa, statsfinanserna stärktes och lånebehovet
minskade. År 2013 steg lånebehovet kraftigt igen, vilket i huvudsak
berodde på att Riksgäldskontoret tog upp ytterligare 100 miljarder kronor
i utländsk valuta för att förstärka Riksbankens valutareserv. Under 2014
och 2015 visade statens budget ett gradvis minskande underskott
(positivt lånebehov). En fortsatt stark konjunktur och en del engångsvisa
effekter gjorde att statens budget visade överskott (negativt lånebehov)
på 85 respektive 62 miljarder kronor under 2016 och 2017.

2.2

Statsskulden

Statsskulden ökar när statens budget visar underskott och minskar när
budgeten visar överskott. Historiskt har statens budget visat större underskott än överskott vilket förklarar dagens statsskuld.
Statsskuldens utveckling i ett längre perspektiv
Vid en längre tillbakablick kan konstateras att statsskulden som andel av
BNP ökat kraftigt under två perioder. Mellan 1976 och 1985 ökade statsskulden från 21 till 62 procent som andel av BNP och mellan 1990 till
1994 från 41 till 74 procent av BNP.
Figur 2.2
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Den första perioden av stigande statsskuld hade sin förklaring i höga
oljepriser och dämpad internationell konjunktur. Vid denna tid pressades
den svenska industrin av stora kostnadsökningar och försämrad konkurrenskraft (särskilt stål- och varvsindustrin). Efter flera devalveringar

under 1970-talets senare hälft förbättrades exportindustrins konkurrens- Skr. 2017/18:104
kraft och i början av 1980-talet vände konjunkturen uppåt. Därefter
följde flera år av hög ekonomisk tillväxt. I takt med att ekonomin växte
började statsskulden som andel av BNP att minska.
Den andra perioden av stigande statsskuld inföll under 1990-talet första
hälft. Denna gång var orsaken en inhemsk och omfattande fastighets- och
finanskris. I spåren av krisen följde en djup lågkonjunktur som försvagade statens finanser. Under senare delen av 1990-talet bidrog flera
faktorer till att ekonomin började växa och till att statsfinanserna stärktes.
Den fasta växelkurspolitiken övergavs och det kraftiga kronfallet
gynnade svensk exportindustri. Ökad sysselsättning och stigande
aktiepriser ledde till ökade skatteintäkter. Intäktssidan i statens budget
stärktes även av det statliga innehavet av aktier i Telia AB såldes samt av
att medel från AP-fonderna överfördes till staten i samband med att det
nya pensionssystemet sjösattes. Dessutom vidtogs omfattande besparingsåtgärder för att stärka statens budget, en ny budgetprocess och ett
nytt budgetpolitiskt ramverk inrättades.1 Åtgärderna och konjunkturförstärkningen resulterade i att underskotten i statens budget successivt
minskade för att runt millennieskiftet visa överskott igen.
Med undantag för 2009 och 2013 har statsskulden som andel av BNP
minskat varje år sedan mitten av 1990-talet. Den ökade skuldkvoten
nämnda år förklaras främst av de lån Riksgäldskontoret tog upp för
Riksbankens räkning. Vi den längre tillbakablicken kan konstateras att
statsskulden i absoluta tal nådde sin högsta nivå 1998 (1 450 miljarder
kronor). Som andel av BNP var nivån som högst 1994 och 1995 (runt
75 procent).
Statsskuldens utveckling under utvärderingsperioden
Den okonsoliderade statsskulden har under utvärderingsperioden 2013‒
2017 ökat med 182 miljarder kronor, från 1 146 vid 2013 års början till
1 328 miljarder kronor vid 2017 års slut. Av ökningen har engångsvisa
effekter netto bidragit till 65 miljarder kronor av skuldökningen. Lånet
till Riksbanken uttryckt i svenska kronor har ökat skulden med 150
miljarder kronor samtidigt som försäljning av aktier i Nordea och så
kallade kapitalplaceringar på skattekonto minskat skulden. Som andel av
BNP var statsskulden 31 procent vid periodens början och 29 procent vid
periodens slut.

1

Utgiftstak för staten och överskottsmål för den offentliga sektorns finansiella sparande.
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Figur 2.3
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Maastrichtskulden
Vid jämförelse av den offentliga sektorns skuldsättning i olika EU-länder
används den s.k. Maastrichtskulden. Skuldmåttet avser hela den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld. För svenska förhållanden innebär detta att de interna skulderna mellan delsektorerna staten, kommunsektorn och ålderspensionssystemet dras ifrån. Den offentliga sektorn är
organiserad på olika sätt i olika länder. Genom att Maastrichtskulden
omfattar hela den offentliga sektorns skuldsättning ökar jämförbarhet
länderna emellan.
Figur 2.4
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För Sveriges del uppgick Maastrichtskulden till 42 procent av BNP vid Skr. 2017/18:104
2016 års slut. Vid samma tillfälle uppgick motsvarande andel för EU
som helhet till 83 procent, dvs. dubbelt så högt som för Sverige. Den
svenska statsskulden är som andel av BNP därmed att betrakta som låg
ur ett såväl ett historiskt som internationellt perspektiv.
Faktaruta: Olika mått på statsskulden
Det finns flera olika mått på statsskulden. De olika måtten används i
olika sammanhang beroende på måttets syfte. Det officiella måttet kallas
okonsoliderad statsskuld och motsvarar den skuld Riksgäldskontoret
förvaltar. I budgetpropositionen använder regeringen i huvudsak måttet
konsoliderad statsskuld, vilket visar statens skuld till aktörer utanför
staten. Skillnaden mellan okonsoliderad och konsoliderad statsskuld
utgörs av statliga myndigheters innehav av statspapper. Vid 2017 års
utgång uppgick detta innehav till 63 miljarder kronor. Både okonsoliderad och konsoliderad statsskuld visar statens framtida åtaganden i
termer av summerade nominella slutbelopp för Riksgäldskontorets
utestående låneinstrument, med respektive utan myndigheternas innehav.
För styrning av statsskulden användes måttet statsskuldens summerade
kassaflöde (SSK-måttet) under perioden 2007‒2014. I riktlinjebeslutet
för 2015 ändrades måttet till nominellt belopp. Det nya skuldmåttet är
detsamma som okonsoliderad statsskuld justerat för fordringar i
vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Ändringen gjordes i syfte att
öka transparensen.

2.3

Lånemarknaderna

Statens kostnad för att låna på olika löptider kan förenklat beskrivas med
hjälp av avkastningskurvan på svenska statspapper. Avkastningskurvan
har i regel en positiv lutning, vilket innebär att upplåning på kortare
löptider (statsskuldväxlar) görs till lägre ränta än upplåning på längre
löptider (statsobligationer). Den kortare upplåningen innebär dock att
ränteomsättnings- och refinansieringsrisken ökar, eftersom skulden
omsätts oftare till på förhand okända villkor. När avkastningskurvan är
brant förstärks utbytesförhållandet mellan kostnad och risk, dvs.
kostnaderna förväntas minska mer av en löptidsförkortning när avkastningskurvan är brant.
Avkastningskurvans nivå är av underordnad betydelse för valet av
löptid. I betraktande av att upp- och nedgångar av ränteläget på sikt tar ut
varandra, reduceras vinsten av att ha en lång skuld när räntorna stiger av
att en förlust kan sägas uppkomma när ränteläget sjunker igen. I vissa
extraordinära fall har dock räntenivån påverkat löptidsstyrningen. Så
skedde t.ex. våren 2009 då regeringen öppnade möjligheten för Riksgäldskontoret att emittera ett 30-årigt obligationslån, bl.a. i syfte att låsa
in låga räntor.
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Figur 2.5
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I figur 2.5 visas hur den svenska statsräntan på tre olika löptider
utvecklats under utvärderingsperioden. Som framgår föll räntorna relativt
kraftigt under 2014 och inledningen av 2015. Investerarna hade då
anpassat sina förväntningar om att reporäntan skulle vara låg under en
längre tid. Därtill hade både Riksbanken och den europeiska centralbanken (ECB) påbörjat köp av statsobligationer i syfte att sänka hela
avkastningskurvan och därmed påverka inflationen (s.k. kvantitativa
lättnader). I takt med starkare signaler om den ekonomiska utvecklingen
och då de mest akuta problemen i Euroområdet ansågs vara passerade
steg de längre statsräntorna (även internationellt) under senare delen av
2015. Under 2017 har räntenivåerna varit något högre än under hösten
2016 men ändå på en historiskt mycket låg nivå.
Den korta statsräntan påverkas i hög utsträckning av Riksbankens
reporänta och marknadens förväntningar om reporänta den närmsta tiden.
I syfte att nå inflationsmålet (2 procent) sänktes reporäntan successivt
från 2,00 procent i december 2011 till -0,50 procent i februari 2016.
Därefter har reporäntan varit oförändrad under utvärderingsperioden.
Räntan på statsskuldsväxeln med tre månaders löptid har i stort följt
reporäntan, även om den periodvis varit både högre och lägre.
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Figur 2.6

Skillnad mellan tio års och tremånaders statsränta
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Ett sätt att beskriva avkastningskurvans lutning är att beräkna skillnaden
mellan räntan på tioåriga statsobligationer och tremånaders statsskuldväxlar. Av figur 2.6 framgår att denna skillnad minskade betydligt i
början av 2015 då de långa räntorna föll kraftigare än de korta. De korta
räntorna har därefter fortsatt i linje med reporäntan medan de längre
räntorna periodvis stigit. Som minst har skillnaden mellan räntan på den
tioåriga statsobligationen och räntan på tremånadersväxeln varit
0,5 procent och som mest 1,5 procent. Den genomsnittliga skillnaden
under perioden har varit 1,2 procent, vilket är något lägre än genomsnittet sett över den de senaste tjugo åren (0,13 procent lägre).

2.4

Den svenska kronan

Valutaskuldens storlek uttryckt i kronor påverkas av den svenska kronans
styrka i förhållande till de valutor valutaskulden är exponerad mot
(valutariktmärket). En starkare krona minskar valutaskulden uttryckt i
kronor och vice versa. För länder med rörlig valutakurs (som Sverige)
påverkas valutakursen av efterfrågan på den internationella valutamarknaden. Efterfrågan påverkas i sin tur av en mängd faktorer bl.a.
förväntningarna på landets ekonomiska tillväxt, framtida ränteläge och
inflation. I perioder med finansiell oro tenderar större valutor som
amerikanska dollar och euro att stärkas, medan mindre valutor ofta faller
i värde. Detta blev tydligt under finanskrisen 2008 och 2009 då den
svenska kronan försvagades kraftigt både mot euron och mot den
amerikanska dollarn. I takt med att finansmarknaderna stabiliserades och
konjunktursignalerna blev mer positiva stärktes den svenska kronan.
Sedan 2011 har kronan försvagats något i förhållande till euron. Under
senare delen av 2014 och under våren 2015 stärktes den amerikanska
13
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dollarn betydlig innan en försvagning inleddes strax före årsskiftet
2016/17.
I figur 2.7 framgår hur kronan utvecklats i förhållande till de valutor
som Riksgäldskontoret beslutat ska ingå i valutariktmärket (dvs. andelarna i valutaskulden). Under hela utvärderingsperioden har euron utgjort
mellan 45 och 65 procent av valutaskulden. Andra valutor som också
ingått är schweizerfranc, japanska yen, US dollar, kanadensiska dollar
och brittiska pund.2 Sett över hela utvärderingsperioden har kronan försvagats med 11,6 procent i förhållande till valutorna i valutaskulden.
Störst var försvagningen 2014 och 2016, medan kronan stärktes något
under 2017.
Figur 2.7
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3

Statsskuldens kostnad och risk

Sammanfattning: Emissionsräntorna följer den allmänna ränteutvecklingen. Under utvärderingsperioden har exempelvis den genomsnittliga
räntan vid emissioner i nominella statsobligationer minskat från
2 procent vid periodens början till ned mot mellan 0,5 och 1 procent
under periodens senare del. Räntebetalningarna har varierat mellan
20 miljarder kronor under helåret 2015 till 1,5 miljarder kronor under
helåret 2016. Den stora variationen förklaras av valutakurseffekter och
lägre överkurser i samband med emission. I genomsnitt uppgick
räntebetalningarna till 11 miljarder kronor per år under utvärderings-
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2
I bilagans diagram 14 finns den exakta fördelningen av valutornas andel av valutaskulden
under utvärderingsperioden.
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normala kommer belastningen på statens finanser att öka.
Ränteomsättningsrisken har minskat under perioden. I termer av
duration har löptiden för den totala statsskulden ökat från 4 till 5 år.
Rörelsen är ett resultat av de löptidsbeslut som fattats i riktlinjerna för
2016 och 2017. Refinansieringsrisken i termer av lån som löper till
förfall de närmaste tolv månaderna har minskat de senaste åren.
Refinansieringsrisken reduceras även på andra sätt, bl.a. genom att
upprätthålla upplåningskanalen till de internationella kapitalmarknaderna
där stora volymer kan lånas på kort tid. I regel framträder refinansieringsrisken när statsfinanserna är svaga och behovet av nyupplåning är
stort. Sveriges statsfinanser bedöms som starka både ur ett historiskt och
internationellt perspektiv.
Att exakt utvärdera om målet att låna till lägsta möjliga kostnad utan
att ta för stora risker uppnåtts är inte möjligt. Anledningen är att det finns
flera olika slags risker som statsskuldsförvaltningen har att ta hänsyn till.
Riskerna kan dessutom variera över tiden.
För att på ett ändamålsenligt sätt kunna följa upp måluppfyllelsen i
statsskuldsförvaltningen är transparenta och jämförbara kostnadsmått
viktiga. Riksgäldskontoret fick därför i april 2016 i uppdrag av
regeringen att analysera om utvärderingen av det övergripande målet för
statsskuldsförvaltningen kan underlättas. I december 2016 redovisade
Riksgäldskontoret sitt uppdrag till regeringen. I budgetpropositionen för
2018, dvs. under hösten 2017, ställde sig regeringen positiv till förslaget.
Det nya kostnadsmåttet kommer att användas från 2018, dvs från och
med nästa utvärderingsskrivelse (se slutet av avsnitt 3.1).

3.1

Statsskuldens kostnad

Det övergripande målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera den
långsiktiga kostnaden med avseende på risk. En utvärdering av
måluppfyllelsen är komplicerat av flera skäl. Ett av skälen är att det inte
finns några naturliga aktörer att jämföra med, då Riksgäldskontoret är
den dominerande statliga låntagaren. Ett annat skäl är att statsskuldens
storlek gör att räntorna kan påverkas av vald upplåningsstrategi.
Kostnaden för statsskulden utvärderas därför med hjälp av tre olika mått;
räntebetalningar,
periodiserade
kostnader
och
genomsnittlig
emissionsränta.
Räntebetalningar
På statsbudgeten redovisas statsskuldsräntorna utgiftsmässigt, vilket i
princip motsvarar räntebetalningar. Måttet bygger på en nominell
värderingsprincip för statsskulden och är direkt kopplat till kassaflöden.
Räntebetalningarna finansieras via utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m. anslag 92:1 Räntor på statsskulden.3 Som framgår av figur 3.1 har

3

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. ligger utanför utgiftstaket.
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räntebetalningarna varierat kraftigt under utvärderingsperioden. För 2016
uppgick betalningen till 1,5 miljarder kronor, vilket var 20 miljarder
lägre jämfört med 2015. För 2017 uppgick betalningen till 10,5 miljarder
kronor. Den stora variationen förklaras av valutakurseffekter och lägre
överkurser i samband med emission av statsobligationer.
Räntebetalningarna uppgick i genomsnitt till 11 miljarder kronor per år
under utvärderingsperioden.
Figur 3.1
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Periodiserad kostnad
Periodiserad kostnad bygger på upplupet anskaffningsvärde som periodiseras jämnt över instrumentets löptid. För den nominella kronskulden
bestäms kostnaden av emissionsräntan och för real- och valutaskulden
görs antaganden om framtida inflations- och valutakursutveckling. I
beräkningarna har Riksgäldskontoret antagit att den framtida inflationen
följer den s.k. break-eveninflationen. Det är den inflation som kan
härledas från marknadens prissättning av realobligationer relativt
nominella statsobligationer. Framtida valutakurser och korträntor antas
ligga kvar på samma nivå som i slutet av beräkningsperioden, dvs. för
2018 antas den framtida valutakurserna och korträntorna ligga kvar på
samma nivå som i slutet för 2017. Dessa antaganden ersätt efter hand
med faktiska utfall vilket innebär att kostnaden bakåt i tiden revideras.
Diagram 3.2 visar den periodiserade kostnaden för samtliga skuldslag.
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Som framgår av figur 3.2 har den periodiserade kostnaden fallit för
skulden i svenska kronor under utvärderingsperioden medan kostnaden
för valutaskulden i princip är oförändrad. För den nominella kronskulden
var kostnaden 0,9 procent under 2017, vilket är oförändrat jämfört med
2016 men ett trendbrott då kostnaden minskat under flera år.
För realskulden uppgick kostnaden till 2,1 procent 2017. Även kostnaden för realskulden har minskat under flera år. Dock har kostnaden för
realskulden under lång tid varit högre än kostnaden för den nominella
kronskulden. Detta beror i huvudsak på att löptiderna är längre i den
reala skuldstocken, dvs. den reala stocken innehåller en större andel lån
som togs för längre sedan till högre räntor, och på att räntan på längre
löptider i allmänhet är högre.
Storleken på kostnaden för valutaskulden är i linje med föregående år,
1,2 procent. Kronans kurs påverkar storleken på valutaskulden. Som
framgår av avsnitt 2.4 har kronans värde i förhållande till valutorna i
valutaskulden stärkts med strax över 2 procent under 2017. För utvärderingsperioden som helhet har dock kronan försvagats med knappt 12
procent i förhållande till valutorna i valutaskulden. I figur 3.3 redovisas
periodiserad kostnad för olika statspapper (skuldinstrument). Den allmänna räntenedgången har gjort att kostnaderna minskat. För
upplåningen i statsskuldsväxlar där den utestående stocken omsätts
snabbast har kostnaden t.o.m. varit negativ de senaste åren. Detta speglar
i stor utsträckning Riksbankens reporänta vilken varit negativ sedan
våren 2015.
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Figur 3.3
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Genomsnittlig emissionsränta
Det övergripande kostnadsmåttet för styrning och uppföljning av
statsskuldsförvaltningen är den genomsnittliga emissionsräntan.4 Med
emissionsränta avses den ränta (eller yield) som staten vid emissionstillfället lånade till. På basis av lånens nominella belopp görs en
sammanvägning av de räntor som de utestående lånen tagits upp till.
Måttet ger enbart en ögonblicksbild av den genomsnittliga lånekostnaden
och beaktar varken inflationskompensation eller valutakursförändringar.
De genomsnittliga emissionsräntorna har fallit i takt med den allmänna
räntenedgången. De sista två åren, 2016 och 2017, var nivån för den
nominella kronskulden i princip oförändrad runt 0,60 procent. Detta trots
att emissionsräntorna var lägre på både penning- och kapitalmarknaden.
Anledningen var att räntenedgången främst motverkades av att tidigare
ingångna swappar förföll under året. Även för valutaskulden (dvs. den
del av skulden som har kortast löptid) var nivån på ungefär samma
kostnadsnivå som tidigare och i slutet av 2017 uppgick den till -0,34
procent. För den utestående realskulden sjönk den genomsnittliga
emissionsräntan till 0,8 procent, från 1 procent 2016.
De olika skuldslagen är dock inte helt jämförbara i kostnadstermer.
Löptiden skiljer sig åt vilket påverkar både kostnad och risk. För realskulden tillkommer även inflationskompensation, medan kostnaden för
valutaskulden påverkas av valutakursutvecklingen.
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4
Ofta används i stället den engelska benämningen av emissionsräntan ”yield to maturity”,
vilket är den ränta som används för att beräkna priset på en obligation. Kuponger och över/underkurser periodiseras därmed jämnt över löptiden. Den genomsnittliga emissionsräntan
är därmed ett ändamålsenligt mått på statsskuldens kostnad, särskilt när instrumentet
behålls till förfall.

Figur 3.4
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Nytt kostnadsmått från 2018
I budgetpropositionen för 2018 ställde sig regeringen positiv till Riksgäldskontorets förslag om att införa ett nytt kostnadsmått för styrning
och utvärdering av statskuldens förvaltning. Regeringen instämde även i
Riksgäldskontorets bedömning av att en riktmärkes-baserad utvärdering
inte bör införas, då nyttan av ett sådant riktmärke skulle bli begränsad
samtidigt som den skulle kräva betydande resurser.
Riksgäldskontoret förslag lämnades i december 2016 efter ett uppdrag
från regeringen i april 2016. Bakgrunden var att ESV i sin utvärdering till
föregående utvärderingsskrivelse framförde att den periodiserade
kostnaden är svår att förstå, bland annat för att den retroaktivt kan ändras
för historiska perioder, och för att den inte på ett enkelt sätt kan jämföras
mot marknadsdata och vedertagna avkastnings- och kostnadsmått. ESV
föreslog därför att Riksgäldskontoret borde överväga att använda en
förenklad metod som bygger på en värdering utifrån respektive instruments emissionsränta och där variationen i inflation och valutakurser
kostnadsförs löpande. För att förbättra den löpande riskkontrollen ansåg
ESV också att Riksgäldskontoret borde marknadsvärdera skulder och
finansiella instrument löpande samt beräkna upplåningskostnader
baserade på dessa marknadsvärden. ESV menade även att det saknas en
redovisning av upplåningskostnadernas risk och rekommenderade därför
Riksgäldskontoret att redovisa hur denna risk bör mätas. Slutligen
rekommenderade ESV regeringen att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till riktmärkesportföljer för att utvärdera Riksgäldskontorets upplåningskostnader.
Det nya kostnadsmåttet innebär i korthet en modifiering av det nuvarande kostnadsmåttet periodiserad kostnad så att det inte längre beror på
antaganden om framtida händelser och därmed behöver revideras
retroaktivt. Istället ska kostnader som uppkommer på grund av växelkursförändringar, inflationsuppräkning och återköp tas löpande i takt
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med att de uppstår. Det nya riksmåttet utgörs av variationen i det nya
kostnadsmåttet.
I Finansutskottets betänkande till föregående utvärderingsskrivelse5
konstaterades att transparenta och jämförbara kostnadsmått är nödvändiga för att effektiviteten och måluppfyllelsen i statsskuldsförvaltningen
ska kunna följas upp. Utskottet var därmed positiv till uppdraget som
Riksgäldskontoret fick våren 2016. Utskottet ansåg också att resultatet av
uppdraget bör följas upp i samband med nästa utvärdering, vilket härmed
görs (se även bilaga avsnitt 5.2).

3.2

Risker i statsskuldsförvaltningen

På övergripande nivå definieras risken i statsskulden som dess bidrag till
variationer i budgetsaldot och statsskulden. En lägre statsskuld, som för
med sig lägre kostnader, bidrar till en lägre risk eftersom variationen i
kostnaderna (uttryckt i kronor) minskar när skulden är lägre. En lägre
statsskuld i utgångsläget gör det även lättare för staten att i ett krisläge
låna upp stora belopp utan att räntorna stiger kraftigt.
Det finns inte något enskilt mått som beskriver den sammantagna
risken i statsskuldsförvaltningen. I stället redovisas olika typer av risker,
varav de främsta är ränteomsättningsrisk, refinansieringsrisk och finansieringsrisk samt motpartsrisk. Riskerna i statsskuldsförvaltningen begränsas på flera olika sätt i regeringens riktlinjer och Riksgäldskontorets
strategier för upplåning och marknadsvård. Starka och hållbara statsfinanser utgör dock den bästa försäkringen mot både refinansierings- och
finansieringsrisk.
Ränteomsättningsrisk
Med ränteomsättningsrisk menas att räntan på skulden snabbt stiger om
marknadsräntorna rör sig uppåt. Ju större andel av skulden som består av
korta och rörliga lån desto känsligare blir skulden för förändrade
marknadsräntor. Kort upplåning är i regel billigare än lång upplåning.
Avvägningen mellan kostnad och risk fastställs av regeringen i de årliga
riktlinjerna genom riktvärden för löptiden i de olika skuldslagen (se
avsnitt 4.2). Inom ramen för riktlinjerna fattar Riksgäldskontoret beslut
om hur löptidsriktvärdena ska uppnås för de enskilda skuldslagen. I figur
3.5 visas löptiden för hela statsskulden i termer av duration.
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5
Betänkande 2015/16:37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning
2011–2015

Figur 3.5
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Av figur 3.5 framgår att löptiden i termer av duration har ökat från 4 till
5 år under utvärderingsperioden. Detta följer av de beslut om förlängd
löptid som fastställdes i riktlinjerna för 2016 och 2017, men har till viss
del även påverkats av att räntorna fallit.6 En längre duration innebär att
ränteomsättningsrisken minskar eftersom en mindre andel av skulden
omsätts varje år.
Det onormalt låga ränteläget har gjort att både emissionsräntor och
periodiserade räntekostnader minskat betydligt under utvärderingsperioden. Som konstaterats i tidigare skrivelser kommer statsskuldsräntornas belastning på statens budget att öka kraftigt om räntorna
återgår till nivåer som historiskt varit mer normala. En återgång till räntenivån som rådde 2003‒2008, då räntan på en 10-årig statsobligation var
4‒4,5 procent, skulle på lång sikt leda till att räntekostnaderna uppgår till
50 miljarder kronor jämfört med 10 miljarder kronor för 2017. Risken att
räntekostnaderna ökar, i en situation då räntenivåerna stiger, kan endast
begränsas genom att kraftigt förlänga löptiden på statsskulden. En sådan
strategi är dock svår att genomföra i praktiken eftersom efterfrågan på
riktigt långa obligationer är förhållandevis liten. I en situation när likviditeten på statspappersmarknaden är låg och lånebehovet litet kan kraftigt
förlängda löptider även leda till att de regelbundna auktionerna blir så
små att investerare lämnar marknaden. Detta kan leda till sämre låneberedskap. Den löptidsförlängning som gjorts under 2016 och 2017
bedöms i detta sammanhang som väl avvägd.

6
Durationsmåttet påverkas av räntenivån, vilket gör att löptiden förflyttas vid kraftiga
rörelser i marknadsräntan. En lägre marknadsränta förlänger durationen och vice versa.
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Refinansieringsrisk och finansieringsrisk
Refinansieringsrisk avser risken att staten inte lyckas låna för att ersätta
de lån som förfaller. En något vidare tolkning inkluderar även risken att
staten måste betala mycket höga räntor för att investerare ska vara villiga
att låna ut pengar. Refinansieringsrisken framträder i regel när statsfinanserna är svaga och behovet av nyupplåning är stort. Finansieringsrisk omfattar både refinansiering och finansiering av nyupplåning. De
båda begreppen används ofta synonymt.
Inom ramen för den långsiktiga låneplaneringen använder Riksgäldskontoret olika metoder för att reducera refinansieringsrisken. Genom att
emittera små volymer i regelbundna auktioner sprids upplåningen ut över
tiden. Detta minskar refinansieringsrisken samtidigt som ränteläget vid
en enskild tidpunkt får mindre genomslag på upplåningskostnaden.
Upplåningen görs främst i tioåriga statsobligationer, där efterfrågan är
som störst. En annan åtgärd som minskat refinansieringsrisken är att en
viss upplåning även gjorts på längre löptider än tolv år. Detta har spridit
upplåningen över en längre tidsperiod. Genom upplåning i utländsk
valuta har Riksgäldskontoret en upparbetad kanal till de internationella
kapitalmarknaderna. Denna lånekanal ger möjlighet att låna upp stora
volymer på kort tid. Sedan 2013 framgår det av riktlinjerna att Riksgäldskontoret ska beakta refinansieringsrisker i förvaltningen av
statsskulden. Sådan hänsyn togs dock även tidigare. Från 2015 finns en
riktlinje om att upplåningen ska bedrivas så att en bred investerarbas och
diversifiering i olika finansieringsvalutor säkerställs i syfte att upprätthålla en god låneberedskap. Riksgäldskontoret beaktade även detta
innan förtydligandet infördes i riktlinjerna.
Statsskuldens förfalloprofil visar hur stora belopp av den utestående
skulden som förfaller varje enskilt år. I figur 3.6 visas förfalloprofilen
inklusive fordringar som förfaller i form av vidareutlåning till Riksbanken. Fordringarna som avser vidareutlåningen till Riksbanken
matchar i hög utsträckning obligationslånen i utländsk valuta.
Figur 3.6

Statsskuldens förfalloprofil i december 2017
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närmaste året. Det beror på den omfattande likviditetsförvaltningen och
hanteringen av säsongsmässiga svängningar i nettolånebehovet. De
kortfristiga förfallen är som störst vid årsskiftet, eftersom en stor del av
statens betalningar infaller under december månad. Bortsett från den allra
kortaste upplåningen är förfalloprofilen förhållandevis jämn upp till tio
år. En ojämn förfalloprofil skulle kunna ge upphov till större risker i
framtiden när stora förfall måste refinansieras.
Viktigast för refinansieringsrisken vid en given tidpunkt är volymen
förfall i närtid. I figur 3.7 visas två mått på detta. Det första visar hur stor
andel av skulden som förfaller inom tolv månader. Det andra är definierat så att ett lån med omedelbart förfall får värdet ett medan ett lån som
aldrig skulle löpa till förfall får värdet noll. Samtliga lån vägs sedan
samman och man erhåller ett tal mellan noll och ett för den totala statsskulden. Som framgår av figuren uppvisar båda måtten samma mönster
trots att mått 2 saknar den skarpa brytningen vid tolv månader. Figuren
visar också ett tydligt säsongsmönster på grund av den omfattande
penningmarknadsupplåningen runt årsskiften.
Figur 3.7
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Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att motparten i en transaktion inte kan
fullgöra sina betalningsförpliktelser, eller förpliktelser att leverera andra
säkerheter. Motpartsrisker uppstår dels vid placering av överskott i
likviditetsförvaltningen, dels då Riksgäldskontoret gör derivattransaktioner utan central motpartsclearing. Hanteringen av riskerna skiljer sig
åt mellan placeringar och derivattransaktioner, något som dock är
gemensamt är att Riksgäldskontoret ställer minimikrav på motpartens
kreditbetyg.
Likviditetsförvaltningens roll är att säkerställa att staten alltid kan
fullgöra sina betalningar (se avsnitt 5.4). Riksgäldskontoret behöver
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därför på daglig basis placera och låna medel. För att hantera motpartsrisken för dessa placeringar, finns limiter baserade på motpartens
kreditvärdighet som begränsar maximal exponering och löptid.
Derivatinstrument används för att styra löptiden i statsskulden och för
att ta positioner inom den löpande positionstagningen (se avsnitt 5.3).
Transaktioner kan antingen avvecklas bilateralt eller genom central motpartsclearing.
För att Riksgäldskontoret ska kunna handla derivatinstrument som inte
avvecklas centralt krävs att Riksgäldskontoret och motparten upprättar
ett ISDA-avtal med nedgraderingsklausul och ett Credit Support Annex
(CSA). CSA-avtalet innehåller tröskelvärden som styr den högsta tillåtna
exponeringen mot motparten. Om värdet på exponeringen överstiger
dessa tröskelvärden måste motparten ställa säkerheter till Riksgäldskontoret. Säkerheterna utgör ett skydd för den händelse motparten inte
kan fullgöra sina åtaganden. Storleken på tröskelvärdet beror på
motpartens kreditvärdighet. Riksgäldskontoret ISDA-/CSA-avtal är
bilaterala i meningen att Riksgäldskontoret inte bara tar emot utan också
ställer säkerheter om motparten har en positiv exponering mot Riksgäldskontoret.
Under 2017 inträffade inga väsentliga händelser som fick påverkan på
Riksgäldskontorets kreditrisk. Placeringsbehoven i Riksgäldskontorets
likviditetsförvaltning var stora. Genom att placeringarna skedde hos
motparter med god kreditvärdighet förekom en mycket begränsad riskexponering. Vidare förekom få ändringar i motparternas kreditbetyg
varav ett flertal till det bättre.

4

Redovisning av regeringens
riktlinjebeslut och Riksgäldskontorets
tillämpning av besluten

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av regeringens riktlinjer för
statsskuldens förvaltning under perioden 2013‒2017. Regeringens
bedömning av Riksgäldskontorets tillämpning av riktlinjerna redovisas
också. Liksom tidigare har Ekonomistyrningsverket (ESV) bistått
regeringen i utvärderingsarbetet (se bilaga).

4.1

Statsskuldens sammansättning ‒ skuldandelar

Regeringens bedömning: Riksgäldskontoret har styrt den reala kronskulden och valutaskulden i enlighet med regeringens riktlinjer.
Avvikelser från den långsiktiga målandelen för realskuldens andel
bedöms som rimliga ur ett kostnadsperspektiv. Den årliga minskningstakten för valutaskulden har också hållits under det fastställda taket på 30
miljarder kronor som tillämpas sedan 2015.
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Regeringen styr statsskuldens sammansättning främst med utgångspunkt
att minska risken utan att öka kostnaderna. Under perioden 2011‒2014
styrde regeringen statsskuldens sammansättning mot 15 procent valutaskuld och 25 procent real kronskuld. Återstoden utgjordes av nominell
kronskuld. År 2015 ändrades principerna för hur statsskuldens löptid och
andelar ska beräknas. En konsekvens av detta blev att den långsiktiga
målandelen för real kronskuld sänktes från 25 till 20 procent. Den
faktiska andelen var dock oförändrad. Ändringen gjordes i syfte att öka
transparensen och förenkla redovisningen. I korthet innebar ändringen att
måttet nominellt belopp ersatte det tidigare måttet statsskuldens
summerade kassaflöde. I tabell 4.1 redovisas regeringens styrning av
statsskulden sammansättning under utvärderingsperioden.
Tabell 4.1

Styrning av statsskuldens sammansättning
2013

2014

2015

2016

2017

Målandel i procent, ny definition från 2015
Real kronskuld

251

251

Målandel i procent
Valutaskuld

15

20

20

20

Max minskning per år i mdkr
15

30

30

30

1
Andelarna 25 procent motsvarar 20 procent enligt den nya definitionen från 2015. Den faktiska andelen är
således oförändrad.
Källa: Finansdepartementet

År 2015 ändrades även styrningen av valutaskulden. Bakom beslutet låg
ett flerårigt analysarbete, som visade att det inte fanns tillräckligt stöd för
att valutaexponering ger lägre förväntade kostnader samtidigt som
exponering mot andra valutor skapar valutarisk. Slutsatsen var att valutaexponeringen bör reduceras då det leder till minskade risker utan att
kostnaderna i någon nämnbar omfattning förväntas öka. I riktlinjerna för
2015‒2017 beslutades att valutaexponeringen gradvis ska minskas med
upp till 30 miljarder kronor på årsbasis. I riktlinjerna framgick även att
den planerade minskningstakten är 20 miljarder kronor per år baserat på
årliga förfall av volymen obligationslån i kronor som swappats till kort
skuld i utländsk valuta. Valutaskuldens minskning bedömdes inte
påverka Riksgäldskontorets tillgång till de internationella kapitalmarknaderna eller kronans växelkurs. För att säkerställa tillgången till de
internationella kapitalmarknaderna kompletterades riktlinjerna för 2015
med en ny punkt om att ”Upplåningen ska bedrivas så att en bred
investerarbas och diversifiering i olika finansieringsvalutor säkerställs i
syfte att upprätthålla god låneberedskap”.
Förslag om att ändra styrmodell för valutaskulden lämnades redan i
Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för 2014. Riksgäldskontoret
föreslog då att styrningen av den dåvarande fasta valutaandelen på
15 procent skulle bytas ut mot ett tak med samma andel. Regeringen
valde dock att avvakta med förändringen. Skälet var att betänkandet från
utredningen om översyn av statsskuldpolitiken (dir. 2013:17) borde
inväntas liksom beslut angående utredningen om Riksbankens finansiella
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oberoende och balansräkning. Det bedömdes inte heller finnas starka skäl
som pekade på att det ur kostnadsperspektiv skulle vara ogynnsamt att
behålla andelen för valutaskulden oförändrad. Av Riksgäldskontorets
riktlinjeförslag framgick att man även med den föreslagna styrmodellen
hade för avsikt att behålla den nuvarande valutaandelen under 2014.
Skälen för regeringens bedömning
Real kronskuld
Andelen real kronskuld har under perioden 2013‒2017 i genomsnitt varit
19,3 procent, vilket ska jämföras med den långsiktiga målandelen på
20 procent.7 Som högst var andelen 21,9 procent och som lägst
16,0 procent (figur 4.1). Svårigheterna med att kostnadseffektivt styra
andelen real kronskuld på kort sikt är väl kända sedan tidigare, vilket
motiverar att målandelen är långsiktig. Andelen real kronskuld är en
direkt konsekvens av skuldens totala utveckling som är svår att förutse.
Säsongsmönster i lånebehovet, med stora nettoutbetalningar i december,
bidrar också till svängningar i statsskuldens storlek. Till skillnad från
styrningen av valutaskulden saknas en utvecklad marknad för derivat
kopplade till realobligationer. Själva marknaden för realobligationer är
också relativt liten, vilket begränsar Riksgäldskontorets möjlighet att på
ett kostnadseffektivt sätt styra den utestående volymen. En kraftig ökning
av emissionsvolymerna skulle på kort sikt riskera att driva upp
realobligationsräntorna och skapa osäkerhet om det framtida utbudet av
realobligationer. En kraftig minskning, via återköp, är inte heller möjlig
utan att merkostnader uppstår.
I föregående utvärderingsskrivelse (skr. 2015/16:104) konstateras att
Riksgäldskontoret i sina årliga förslag till riktlinjer tydligare än hittills
bör redovisa skälen till varför andelen realskuld bedöms avvika från den
långsiktiga målandelen på 20 procent. I riktlinjeförslaget för 2017
lämnades en tillfredsställande redovisning om varför andelen realskuld
förväntades ligga något lägre än målnivån under 2017. Utfallet för 2017
visade dock att andelen realskuld blev något högre än målandelen.
Anledningen till detta var att statsskulden vid 2017 års slut blev lägre än
beräknat (se avsnitt 5.2).

7
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Både målandel och utfall beräknat enligt definitionen från 2015.

Figur 4.1

Andelen real kronskuld och den långsiktiga målandelen
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Valutaskuld
I föregående utvärderingsskrivelse (skr. 2015/16:104) konstateras att
andelen valutaskuld under åren 2013 och 2014 har hållits inom styrintervallet ±2 procentenheter i förhållande till målandelen 15 procent. I
riktlinjerna för 2015 ändrades andelsstyrningen så att valutaskulden
skulle minska med högst 30 miljarder kronor per år. Av riktlinjebeslutet
framgick att minskningstakten ska beräknas exklusive förändringar i
kronans valutakurs. Beräknat på detta sätt minskade valutaskulden med
28, 23 och 15 miljarder kronor under respektive år 2015‒2017. Den
årliga minskningen var därmed inom taket på 30 miljarder kronor samtliga år. Minskningen under 2016 gjordes främst genom att Riksgäldskontoret växlade japanska yen och amerikanska dollar. Valutavalet
gjordes utifrån bedömningen att detta var det mest effektiva sättet att
minska risken i valutaskulden. För att undvika växlingar vid ett fåtal
ogynnsamma tillfällen gjordes växlingarna i jämn takt under året. Under
2017 gjordes minskningen genom neddragning i kanadensiska dollar,
euro, brittiska pund och amerikanska dollar.
I figur 4.2 redovisas valutaskulden till aktuell valutakurs och som andel
av statsskulden under hela utvärderingsperioden. Andelen är beräknad
enligt den princip som slogs fast i riktlinjerna för 2015, vilket innebär att
valutaskulden får en större vikt än med tidigare mått (för realskulden är
det tvärtom). Skillnaden mellan måtten varierar med några procentenheter över tiden beroende på skuldens sammansättning. Det tidigare
riktvärdet på 15 procent motsvarar omkring 20 procent med det nya
måttet.
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Figur 4.2

Valutaskulden som andel av statsskulden
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4.2

Statsskuldens löptid

Regeringens bedömning: Riksgäldskontorets styrning av löptiden i
statsskulden har följt regeringens riktlinjer. De kostnadsargument som
Riksgäldskontoret anfört kring avvikelsen från volymriktmärket för
nominella obligationer med längre löptid än 12 år är rimliga utifrån det
statsskuldspolitiska målet.
Redovisning av regeringens riktlinjer
Inledning
Valet av löptid har stor betydelse för avvägningen mellan kostnad och
risk i statsskuldsförvaltningen. En kortare löptid medför i regel lägre
räntekostnader samtidigt som risken ökar eftersom en större del av
skulden då omsätts varje år (till på förhand okända villkor). Nedan
framgår regeringens övergripande styrning av löptiden i de enskilda
skuldslagen.
Den grundläggande löptidsstyrningen innebär att upplåningen i real
och nominell kronskuld görs på längre löptider, medan upplåning i annan
valuta görs på kortare löptider. Strategin bidrar till att upprätthålla en
likvid marknad för svenska reala och nominella obligationer. Realobligationer är till sin natur ett långt instrument. Riskmässigt är den
kortare löptiden i valutaskulden motiverad av att den är exponerad mot
flera valutor. Tillgången till en bred och djup derivatmarknad gör det
också praktiskt möjligt att hålla en kort löptid i valutaskulden. I tabell 4.2
redovisas en sammanställning av regeringens styrning av löptiden under
utvärderingsperioden.
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Tabell 4.2

Styrning av statsskuldens löptid (duration), uttryckt i år

Valutaskuld
Realkronskuld
Nominell skuld
upp till 12 år till förfall
mer än 12 år till förfall10

8

2016

2017

0–1
6–9

0–1
6–9

2013

2014

2015

0,125
7–10

0,125
7–10

0,125
6–9

2,7–3,2
70 mdkr

2,7–3,2
70 mdkr

2,6–3,19
70 mdkr
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2,6–3,6 2,9–3,9
70 mdkr 70 mdkr

Källa: Finansdepartementet

Löptiden i valutaskulden
Valutaskuldens räntebindningstid styrdes mot riktvärdet 0,125 år fram till
2016 och mot intervallet 0‒1 år under 2016 och 2017. Införandet av
löptidsintervallet 2016 innebär att styrningen tar sikte på en något längre
löptid än tidigare (fyra och en halv månad längre). I riktlinjebeslutet
angavs att löptidsförlängningen kan uppnås genom minskad användning
av derivat.
Löptiden i den reala kronskulden
Under 2013‒2014 styrdes löptiden i den reala kronskulden av intervallet
7‒10 år. I riktlinjerna för 2015 sänktes intervallet till 6‒9 år som en
konsekvens av att löptidsmåttet ändrades. Den faktiska löptiden var dock
oförändrad. Intervallet har varit oförändrat under 2016 och 2017.
Löptiden i den nominella kronskulden
Under 2013 och 2014 var intervallet 2,7‒3,2 år för den nominella
kronskulden med upp till tolv år till förfall och riktvärdet för instrument i
nominell kronskuld med mer än tolv år var 70 miljarder kronor. I riktlinjebeslutet för 2014 förtydligades att volymriktmärket ska betraktas
som långsiktigt, vilket tidigare endast framgått av motivtexten. Motivtexten i riktlinjebesluten anger att ökningstakten i förhållande till riktvärdet ska vägas mot kostnad och risk för upplåning i andra löptider.
Riksgäldskontoret ska även beakta den statsfinansiella utvecklingen på så
sätt att ett ökat lånebehov kan leda till att det långsiktiga riktmärket
uppnås tidigare än annars. I riktlinjerna för 2015 medförde bytet av
löptidsmått att intervallet för instrument med upp till tolv år till förfall
sänktes med 0,4 år till 2,3‒2,8 år. I mars 2015 höjdes dock intervallet
med 0,3 år för att återställa styrningen till samma risknivå som i riktlinje-

8

I riktlinjebeslutet för 2015 ersatte duration det tidigare löptidsmåttet genomsnittlig
räntebindningstid. Som konsekvens av löptidsmåttsbytet sänktes intervallet för den reala
kronskulden med ett år och för den nominella kronskulden med instrument upp till tolv år
med 0,4 år. Löptidsriktvärdet för valutaskulden ändrades inte, eftersom skillnaden mellan
de båda måtten var försumbar för detta skuldslag.
9
I riktlinjebeslutet för 2015 fastställdes löptidsintervallet till 2,3‒2,8 år. Den 12 mars 2015
höjdes löptidsintervallet med 0,3 år för att återställa styrningen till samma risknivå som i
riktlinjebeslutet för 2015 (dnr. Fi2015/929). Bakgrunden till ändringen var att durationen
blev markant längre när marknadsräntorna föll kraftigt under senhösten 2014 och under
inledningen av 2015. Riksgäldskontoret lämnade förslag till nämnda beslut.
10
Långsiktigt riktvärde för utestående volym.

29

Skr. 2017/18:104

beslutet för 2015. Bakgrunden var att marknadsräntorna föll kraftigt
under senhösten 2014 och under inledningen av 2015, vilket fick durationen att bli markant längre än när Riksgäldskontoret lämnade förslag
till nämnda beslut.
I riktlinjebesluten för 2016 beslutade regeringen, efter förslag från
Riksgäldskontoret, att förlänga och bredda löptidsintervallet för den
nominella kronskulden med upp till tolv år till förfall. Mittpunkten i det
nya intervallet (2,6‒3,6 år) förlängdes med tre månader samtidigt som
intervallet breddades med 6 månader. Löptidsförlängningen motiverades
av att kostnadsfördelen med kortfristig upplåning blivit mindre än
tidigare samt att löptidspremierna förväntas vara låga under en överskådlig tid. Motiveringen till att bredda löptidsintervallet var att stärka
förutsättningarna för en ändamålsenlig låneplanering. Genom att öka
flexibiliteten kan onödiga transaktionskostnader undvikas som t.ex. när
lånebehovet avviker från prognosen eller om förutsättningarna på
swappmarknaden förändras. Införandet av duration som löptidsmått
motiverade också ett bredare intervall. Durationsmåttet påverkas av
ränterörelser, vilket gör att löptiden förflyttas vid kraftiga rörelser i
marknadsräntan. I riktlinjebeslutet för 2017 förlängdes löptiden i den
nominella kronskulden med upp till tolv år till förfall med ytterligare
0,3 år. Motiveringen var densamma som föregående år. Det sätt på vilket
förlängningen skulle uppnås var också detsamma som föregående år, dvs.
genom minskad användning av swappar. Av riktlinjerna framgår att
temporära avvikelser från löptidsintervallen får förekomma. Syftet med
denna regel (och intervallen) är att inte framtvinga kostsamma transaktioner på grund av exogena händelser som gjort att durationen blivit
längre eller kortare än avsett.
Skälen för regeringens bedömning
Löptiden i valutaskulden (i termer av duration) var under utvärderingsperioden i genomsnitt 0,13 år. Som högst var den 0,21 år och som lägst
0,09 år.11 Under 2017 var valutaskuldens genomsnittliga duration 0,2 år,
dvs i undre delen av intervallet 0‒1 år. För den reala kronskulden har
löptiden minskat från knappt 8 år till drygt 6 år under perioden och under
2017 var den genomsnittliga durationen i detta skuldslag 6,4 år. Detta var
i undre delen av intervallet 6‒9 år.
För den nominella kronskulden varierar durationen mer än för de båda
andra skuldslagen. Anledningen är att upplåningen i nominell kronskuld
täcker ojämnheterna i statens betalningar under året. Upplåningen
planeras för att vara i mitten av styrintervallet. Under utvärderingsperioden har durationen för den nominella kronskulden ökat från 2,5 år
till knappt 4 år. Under 2017 var den genomsnittliga durationen 3,8 år
vilket var i den övre delen av intervallet 2,9‒3,9 år.

11
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Utvärderingen av valutaskuldens löptid har gjorts i termer av duration för hela
utvärderingsperioden. Skillnaden mellan måtten duration och räntebindningstid är
försumbar för valutaskulden, eftersom löptiden är så kort.

Figur 4.3

Skr. 2017/18:104

Duration för nominell kronskuld och realskuld

Nominell skuld,
5,0

Real skuld,
10
Nominell kronskuld

Real skuld

4,5

9

4,0

8

3,5

7

3,0

6

2,5

5

2,0

4
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Källa: Riksgäldskontoret

Den utestående volymen instrument i nominella kronor med mer än tolv
år till förfall uppgick till 58 respektive 62 miljarder kronor vid utgången
av 2016 respektive 2017. Detta är något lägre än riktvärdet på 70 miljarder kronor, men då riktvärdet är långsiktigt anses riktlinjen ändå vara
uppfylld. I sammanhanget noteras också att den utestående volymen
successivt har ökat under senare år.

4.3

Marknads- och skuldvård

Regeringens bedömning: Riksgäldskontorets principer och strategier
för marknads- och skuldvård ger goda förutsättningar för att uppnå det
statsskuldspolitiska målet. Genom tydlig kommunikation och aktiva
åtgärder har Riksgäldskontoret bidragit till en god marknads- och
skuldvård. Årliga externa undersökningar ger stöd för att återförsäljare
och investerare har högt förtroendet för Riksgäldskontoret.
Redovisning av regeringens riktlinjebeslut
Riksgäldskontoret ska genom marknads- och skuldvård bidra till att
statspappersmarknaden fungerar väl i syfte att uppnå det långsiktiga
kostnadsminimeringsmålet med beaktande av risk. Riksgäldskontoret ska
besluta om principer för marknads- och skuldvård. Under utvärderingsperioden har målformuleringen varit oförändrad. Riksgäldskontoret har
inte heller lämnat förslag till ändringar. Målet har funnits i riktlinjebesluten sedan 2006 och dessförinnan i regleringsbrevet till Riksgäldskontoret.
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Skälen för regeringens bedömning
Riksgäldskontorets styrelse fastställer årligen en finans- och riskpolicy
innehållande principer som ska vara vägledande för hanteringen av
statsskulden. Principerna visar på vilket sätt Riksgäldskontoret ska bidra
till att utveckla och upprätthålla välfungerande statspappersmarknader,
vilket är en förutsättning för att uppnå det övergripande målet om
kostnadsminimering med beaktande av risk: I de senaste årens Finansoch riskpolicy framgår att följande principer ska vara vägledande:
 Riksgäldskontoret ska i alla sammanhang agera ansvarsfullt. I detta
ingår att alltid behandla motparterna på ett sakligt och objektivt sätt
och att undvika transaktioner som kan ge upphov till skadat anseende
för Riksgäldskontoret eller svenska staten. På den inhemska
kronmarknaden förstärks kravet på ansvarsfullhet av Riksgäldskontorets position som dominerande aktör.
 Riksgäldskontoret ska i information till och kommunikation med
marknaden agera så konsekvent, förutsägbart och öppet som möjligt,
särskilt på marknaderna för obligationer och statsskuldväxlar i
kronor.
 Riksgäldskontorets upplåning ska kännetecknas av transparens och
förutsägbarhet.
 Statsskulden ska spridas över flera lån och löptider så att refinansieringsrisken begränsas.
 Riksgäldskontoret ska verka för att bredda investerarbasen i svenska
statspapper.
 Riksgäldskontoret ska ha försäljningskanaler som är effektiva och
verkar positivt för den svenska statspappersmarknadens funktionssätt.
 Riksgäldskontoret ska stödja likviditeten i statspappersmarknaden
genom att tillhandahålla repo- och bytesfaciliteter.
 Riksgäldskontoret ska verka för att infrastrukturen är sådan att den
svenska statspappersmarknaden fungerar effektivt.
För att uppnå målen om transparens, förutsägbarhet och tydlighet arbetar
Riksgäldskontoret med att upprätthålla goda investerarrelationer, regelbundet publicera prognoser på upplåningsbehovet för kommande år,
hantera upplåningen på ett konsekvent sätt med tydliga principer, ha
tydlig kommunikation såväl i skrift som i kontakter med investerare och
motparter, samt tillhandahålla detaljerad information om upplåning och
statsskuld på webbplatsen riksgalden.se.
Vid försäljningen av statspapper använder Riksgäldskontoret återförsäljare (svenska och utländska banker), vilka har ensamrätt att lägga bud
i de regelbundna auktionerna av statspapper. De knappt tio återförsäljarna lägger både bud för egen räkning och på uppdrag av investerare.
Återförsäljarna har även tillgång till marknadsvårdande repor i reala och
nominella obligationer samt i statsskuldväxlar som Riksgäldskontoret
erbjuder. Vetskapen om att reporna finns gör det enklare för återförsäljarna att ställa priser, vilket gynnar likviditeten på marknaden. Under
2016 och 2017 har likviditeten på statsobligationsmarknaden successivt
försämrats, vilket har inneburit att efterfrågan på marknadsvårdande
repor ökat kraftigt. Detta beskrivs i avsnitt 5.4.
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Den löpande kontakten med investerarna sker till stor del med hjälp av Skr. 2017/18:104
återförsäljarna, men för att underlätta tydlig kommunikation och skapa
ömsesidigt förtroende för Riksgäldskontoret även för en direkt dialog
med investerare. Kommunikationen med återförsäljare och investerare
sker både via Riksgäldskontorets webbplats och genom ett stort antal
bilaterala möten. Riksgäldskontoret deltar regelbundet som talare på
investerarmöten, både utomlands och i Sverige.
En viktig del i Riksgäldskontorets kommunikation till marknadsaktörerna utgörs av rapporten ”Statsupplåning ‒ prognos och analys”,
vilken publiceras tre gånger per år. I rapporten beskrivs detaljerat hur
Riksgäldskontoret avser att finansiera statsskulden de två kommande
åren. Rapporten syftar till att underlätta för marknadsaktörerna att bilda
sig en uppfattning om statsskuldspolitiken. Riksgäldskontorets prognoser
över nettolånebehovet, som publiceras i rapporten och ligger till grund
för låneplaneringen, har i stort visat samma precision som övriga
myndigheters prognoser (se avsnitt 5.2). Webbplatsen är den viktigaste
kanalen för information om statens lånebehov och finansiering, auktionsvillkor och auktionsresultat. Av återförsäljarna uppgav 100 procent att de
använder webbplatsen. Bland investerarna var motsvarande siffra
86 procent för de svenska och 91 procent för de internationella under
2017. Andelen återförsäljare som uppgav att informationen var lätt att
hitta/överskådlig uppgick till 85 procent. Samma siffra för svenska
investerare var 87 procent och av de internationella investerarna ansåg
100 procent att informationen var lätt att hitta/överskådlig.
På Riksgäldskontorets uppdrag har TNS SIFO Prospera sedan 2004
årligen genomfört en undersökning om hur Riksgäldskontorets återförsäljare och investerare uppfattar Riksgäldskontoret. Betyg ges på en
femgradig skala där betyg 4 betecknas som ”utmärkt” och 3,5 som
”ganska bra”. I figur 4.4 redovisas hur förtroendet för Riksgäldskontorets
upplåningsverksamhet utvecklats.
Figur 4.4
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Källa: Riksgäldskontoret/Prosperas undersökningar
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I undersökningen för 2017 var det sammanfattande betyget från återförsäljarna 4,3.12 Motsvarande betyg från de svenska och internationella
investerarna var 4,0 respektive 3,9. Betyget från återförsäljarna och
internationella investerare var något lägre än tidigare år, medan betyget
från svenska investerare var högre.
Marknadsaktörerna får även rangordna betydelsen av Riksgäldskontorets strategier. I tabell 4.3 framkommer vilka strategier som aktörer
bedömt som viktigast och vilket betyg respektive strategi har fått. Från
2013 har betygen successivt höjts och ligger över 4 på samtliga områden.
Ett betyg har dock sjunkit, inom strategin marknadsvård genom byten i
realobligationer. Anledningen till det sänkta betyget kan enligt
Riksgäldskontoret vara att marknaden för realobligationer har fungerat
sämre till följd av regleringar, Riksbankens återköpsprogram och lägre
emissionsvolymer.
Tabell 4.3

Marknadsaktörernas viktigaste områden och dess betyg

Marknadens viktigaste
krav
Marknadsvård genom repor
i statspapper
Marknadsvård genom byten
i realobligationer1
Ett tydligt och konsekvent
agerande
Information om volymer och
andra villkor om
statsobligationer
Kommunikation om
lånebehov och finansiering

2013

2014

2015

2016

2017

4,3

4,2

4,0

4,3

4,7

3,8

3,6

4,0

4,3

4,1

4,1

4,0

4,0

4,1

4,4

4,0

4,2

4,0

4,2

4,4

4,2

4,3

4,1

4,2

4,4

Källa: Riksgäldskontoret
1) Frågan ställs enbart till återförsäljare

4.4

Positionstagande

Regeringens bedömning: Under utvärderingsperioden visar positionsverksamheten ett sammanlagt underskott på 84 miljoner kronor.
Därmed har det kvantitativa målet om att positionsverksamheten ska
bidra till att sänka kostnaden för statsskulden inte uppnåtts. I februari
2018 beslutade Riksgäldskontorets styrelse att delegera till
riksgäldsdirektören att påbörja en ordnad avveckling av den externa
förvaltningen.
De interna positionerna visade ett underskott på 16 miljoner kronor
sett över hela utvärderingsperioden. Den interna positionsverksam-
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12
Undersökningen för 2017 genomfördes mellan den 26 november och den 20 december
2017. Total tillfrågades 13 återförsäljare och 58 investerare. Svarsfrekvensen uppgick till
88 procent.

heten motiveras utöver att sänka kostnaden och risken för statsskulden
av att den bidrar till ökad marknadskunskap och bättre beredskap att
hantera besvärliga marknadssituationer och oförutsedda händelser.
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Redovisning av regeringens riktlinjebeslut
Inledning
Riksgäldskontoret får ta positioner i utländsk valuta och i kronans valutakurs i syfte att sänka kostnaden för statsskulden. Positionsverksamheten
bedöms även bidra till positiva effekter i termer av ökat marknadsfokus
och breddad kompetens i finansiella frågor hos Riksgäldskontoret.
Nämnda effekter bedöms ha en positiv betydelse för att uppnå målet om
kostnadsminimering med beaktande av risk.
Med positioner avses transaktioner som motiveras av en bedömning att
kostnaden kan sänkas genom att avvika från skuldens löptid eller
sammansättning. Positioner får endast tas på marknader som medger att
marknadsrisken kan hanteras genom likvida och väl utvecklade derivatinstrument och som potentiellt är en lånevaluta inom ramen för skuldförvaltningen. Positioner får inte tas på den svenska räntemarknaden.
Regeringen styr riskexponeringen i positionsverksamheten genom att i
riktlinjerna besluta om två olika mandat för positionstagande.
Riksgäldskontorets utrymme att ta positioner har i stort varit oförändrat
under utvärderingsperioden. I förslaget till riktlinjer för 2014 föreslog
Riksgäldskontoret att mandatet i utländsk valuta skulle vara kvar på 450
miljoner kronor (mätt som daglig Value-at-Risk vid 95 procents sannolikhet).13 Regeringen beslutade dock att sänka mandatet till 300 miljoner
kronor. Som skäl angavs att det minskade mandatet begränsar risken för
förluster samtidigt som positionsverksamheten fortfarande kan bidra till
kostnadsbesparingar, även om potentialen för kostnadsbesparingar blir
mindre. I beslutet resonerades även om de positiva effekter som positionsverksamheten anses bidra till, i termer av ökat marknadsfokus och
breddad kompetens i finansiella frågor hos Riksgäldskontorets medarbetare.
Från 2014 har mandatet varit oförändrat.
Tabell 4.4

Mandat för positionstagande

Daglig VaR vid 95 % sannolikhet
Den svenska kronans valutakurs, mdkr

2013

2014

2015

2016

2017

450
7,5

300
7,5

300
7,5

300
7,5

300
7,5

Källa: Finansdepartementet

Mandatet i kronans valutakurs
Mandatet i kronans valutakurs har varit 7,5 miljarder kronor under hela
utvärderingsperioden. Inför 2017 års riktlinjebeslut föreslog dock Riksgäldskontoret att mandatet skulle höjas till 20 miljarder kronor för att
kunna möjliggöra ett tillfälligt valutaamorteringsstopp på upp till ett år.
13
Enkelt uttryckt innebär VaR-måttet att man förväntar sig att förlora det fastställda
beloppet eller mer var tjugonde dag, i genomsnitt.
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Mandatet på 7,5 miljarder kronor möjliggör ett tillfälligt amorteringsstopp på 4,5 månader. Regeringen avvisade förslaget om höjt mandat
med hänvisning till att det skulle kunna riskera att komma i konflikt med
den förda penningpolitiken (se även avsnitt 6). Däremot infördes i
riktlinjerna 2017 förtydligande om att positionstagningen även kan göras
i riskreducerande syfte i enlighet med Riksgäldskontorets förslag.
Mandatet i kronans valutakurs gör det möjligt att ta till vara svängningar i kronans värde gentemot andra valutor för att därigenom sänka
kostnaden för statsskulden. Mandatet härstammar från det avvikelseintervall runt amorteringsriktvärdet på valutaskulden som tillämpades
fram till augusti 2008. Det dåvarande andelsmålet på 15 procent för
valutaskulden uppnåddes vid denna tidpunkt. Mandatet för positioner i
kronans valutakurs fastställs i miljarder kronor. För 2013 föreslog
Riksgäldskontoret att mandatet skulle vara 15 miljarder kronor, medan
regeringen beslutade 7,5 miljarder kronor. Mandatet har därefter varit
oförändrat under utvärderingsperioden. Det halverade mandatet 2013
innebar att risken för förluster inom positionsverksamheten begränsas.
Skälen för regeringens bedömning
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Riksgäldskontoret har i positionsverksamheten tagit betydligt mindre risk
än vad som rymts inom de tilldelade mandaten. I den löpande positionstagningen var riskutnyttjandet i medeltal tre procent av det Value-at-Risk
mandat som regeringen tilldelat Riksgäldskontoret. Samtidigt konstateras
att positionsverksamheten visar ett sammanlagt underskott på 84 miljoner kronor under utvärderingsperioden, varav de externa förvaltarnas del
av underskottet stod för 68 miljoner kronor (inklusive provisioner). Den
interna positionstagningen visade under perioden ett underskott på
16 miljoner kronor. Det innebär att det kvantitativa målet om att verksamheten ska bidra till att sänka kostnaden för statsskulden inte har
uppnåtts. Som konstaterats i tidigare utvärderingar är det svårt att kvantifiera i vilken utsträckning positionsverksamheten bidrar till positiva
effekter som i sin tur kan bidra till att sänka kostnaden för statsskulden.
Mot bakgrund av positionsverksamhetens svaga resultat under utvärderingsperioden 2011‒2015, gav regeringen under våren 2016 Riksgäldskontoret i uppdrag att analysera om positionsverksamheten i framtiden
kan väntas bidra till sänkta kostnader och risker för statsskulden som
helhet (Fi2016/01559/FPM). Av Riksgäldskontorets analys, som lämnades i anslutning till riktlinjeförslaget för 2017, framgick att myndigheten
har bättre förutsättningar än många andra marknadsaktörer att agera
långsiktigt och uthålligt. Riksgäldskontoret bör därför kunna ta positioner
i situationer som andra marknadsaktörer också identifierar, men som de
inte har möjlighet att utnyttja. Rapportens slutsats var att förutsättningarna är goda för att positionsverksamheten ska kunna bidra till att
sänka kostnader och risker för statsskulden även i framtiden. I rapporten
konstaterades samtidigt att den interna positionstagningen sedan starten
1992 genererat ett ackumulerat överskott på 28 miljarder kronor.
I riktlinjebeslutet för 2017 framgick att regeringen delar Riksgäldskontorets uppfattning i frågan. Det ökade marknadsfokus som positionsverksamheten medför bedöms stärka Riksgäldskontorets analysförmåga
och omvärldsbevakning, liksom den operationella förmågan att exempel-

vis hantera komplicerade derivattransaktioner. Den ökade operationella Skr. 2017/18:104
kompetens som positionsverksamheten medför ger också bättre beredskap att hantera besvärliga marknadssituationer och oförutsedda
händelser. I riktlinjebeslutet för 2017 konstaterades också att en högre
marknadsnärvaro leder till att Riksgäldskontoret kan få bättre priser för
transaktioner i den övriga upplåningsverksamheten, samt att vikten av
det senare kommer att öka när Riksgäldskontoret tar över de statliga
myndigheternas valutaväxlingar från våren 2017. Det konstaterades även
att ramverket för positionsverksamheten omarbetats för att förbättra
riskspridningen och möjligheten att förbättra resultaten.
Tabell 4.5

Resultat från positionstagning

Intern
Extern
Provisioner
Totalt

2013

2014

2015

2016

2017

Totalt

Snitt

235
-35
-11
188

-216
90
-44
-170

-47
44
-25
-27

-1
44
-16
27

13
-104
-11
-102

-16
39
-107
-84

-3
8
-21
-17

Källa: Riksgäldskontoret

Vid en analys av utfallet för utvärderingsperioden kan det konstateras att
resultatet för den interna positionsverksamheten gradvis förbättrats sedan
2014. I förhållande till resultatförsämringen för de externa förvaltarna
2017 väger dock den interna förvaltningens resultatförbättringar lätt,
vilket försvagar det sammantagna resultatet för utvärderingsperioden.
Svängningar i årsresultat är dock inte unika varför positionsverksamheten ska utvärderas över rullande femårsperioder.
Det svaga resultatet för Riksgäldskontorets externa förvaltare under
2017 förklaras av att marknadsförutsättningarna varit besvärliga, bl.a. på
grund av centralbankernas extraordinära åtgärder och allmänt låga
räntenivåer som inte fullt ut kunnat fångas i traditionella värderingsmodeller. Vidare menar Riksgäldskontoret att dagens mandat för de
externa förvaltarna sattes upp under andra förutsättningar på ränte- och
valutamarknaderna, vilket begränsar möjligheterna att få en önskvärd
portföljsammansättning. Det ger upphov till mer valuta- än räntepositioner och har lett till ett mer begränsat riskutnyttjande hos de externa
förvaltarna.
Resultatet av de externa positionerna har i tidigare utvärderingsskrivelser redovisats brutto, dvs. exklusive provisionskostnader till de
externa förvaltarna. Kostnaden för de externa förvaltarna togs med i
redovisningen av positionstagningen först i Riksgäldskontorets årsredovisning för 2017, men redovisades även i utvärderingsrapporten för 2016.
Tidigare har avgifterna endast redovisats tillsammans med övriga
förvaltningsprovisioner i årsredovisningens finansiella avsnitt, Kostnader
och anslag. Anledningen till att positionsresultatet redovisats före
avgifter har varit att det skulle vara jämförbart med resultatet från den
interna positionstagningen. Det faktiska resultatet för den externa
positionsverksamheten har således varit sämre än vad som tidigare
redovisats. I februari 2018 beslutade Riksgäldskontorets styrelse att
delegera till riksgäldsdirektören att påbörja en ordnad avveckling av den
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externa förvaltningen. I slutet av mars 2018 var avvecklingen slutligt
genomförd.
Inom den interna positionstagningen initierade Riksgäldskontoret i
slutet av 2014 en särskild position som låste in en negativ ränta på 0,16
procent för skulden i schweiziska franc. Som mest motsvarade positionen
38 miljarder kronor mätt med dagens valutakurs. Efter det att positionen
tagits föll schweiziska räntor ytterligare, vilket förstärktes av att den
schweiziska centralbanken i januari 2015 beslutade att överge kopplingen till euron. Beslutet ledde till att schweizerfrancen stärktes kraftigt,
vilket centralbanken motverkade genom att sänka styrräntan med
0,5 procentenheter till -0,75 procent. I december 2017 löpte den sista
räntepositionen i schweiziska franc ut. Jämfört med om positionen inte
hade tagits skulle resultatet ha blivit 431 miljoner kronor bättre.
Regeringen vill betona vikten av att positionsverksamhetens resultat
redovisas transparent.

4.5

Upplåning på privatmarknaden

Regeringens bedömning: Privatmarknadsupplåningen har under
utvärderingsperioden 2013‒2017 bidragit till att minska kostnaden för
statsskulden med 104 miljoner kronor i förhållande till motsvarande
upplåning på institutionsmarknaden. De senaste årens låga räntor har
dock gjort att målet för de enskilda åren inte har uppnåtts sedan 2014
och i riktlinjerna för 2017, som regeringen beslutade i november 2016,
förlängdes målperspektivet för privatmarknadsupplåningen. I
december 2016 beslutade Riksgäldskontorets att tillsvidare inte
emittera nya premieobligationer.
Marknadsförväntningar om långsamt stigande räntor och kostnader
förknippade med att påbörja premieobligationsupplåningen igen gör
att det är mycket tveksamt om upplåningsformen kommer att bli
lönsam igen. Mot denna bakgrund avser regeringen att ge Riksgäldskontorets i uppdrag att överväga om det är lämpligt att ha avvecklat
sparformen när de sista utestående premieobligationerna löper till
förfall 2021. En förutsättning för avvecklandet är att kostnaderna
förknippande med att återuppta sparformen inte längre bedöms
motiverade.
Redovisning av regeringens riktlinjebeslut
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Riksgäldskontoret ska genom privatmarknadsupplåning bidra till att
minska kostnaderna för statsskulden i förhållande till motsvarande
upplåning på institutionsmarknaden. I riktlinjerna för 2013‒2016 var
målet oförändrat enligt ovan, men i riktlinjerna för 2017 beslutade
regeringen att förlänga målperspektivet för privatmarknadsupplåningen.
De senaste årens låga räntenivåer har gjort att privatmarknadsupplåningen inte bidragit till målet och för att begränsa räntekostnadsförlusten fram till dess att premieobligationsupplåningen bedöms vara
lönsam igen uppmanade regeringen, i riktlinjerna för 2017, Riksgäldskontoret att överväga att inte ge ut premieobligationer. För att kunna

behålla upplåningsformen då den bedöms kunna bli lönsam igen när Skr. 2017/18:104
räntorna stiger beslutade regeringen samtidigt att göra målperspektivet
för privatmarknadsupplåningen mer långsiktigt. Underlag till beslutet om
att förlänga målperspektivet fanns i Riksgäldskontorets rapport
Avrapportering av regeringsuppdraget att analysera om upplåning i
premieobligationer i framtiden bedöms kunna bidra till det statsskuldspolitiska målet (dnr Fi2016/01559/FPM).
Skälen för regeringens bedömning
Inledning
Privatmarknadsupplåningen (Premieobligationer och Riksgäldsspar)
uppgick vid slutet av 2017 till 10 miljarder kronor, vilket motsvarade
0,8 procent av statsskulden. Jämfört med utvärderingsperiodens början
(dvs. vid slutet av 2012) motsvarar detta en minskning med 40 miljarder
kronor eller 80 procent. Av minskningen förklarar avvecklingen av Riksgäldsspar halva beloppet och minskade utestående volymer premieobligationer den andra halvan.
Figur 4.5
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Riksgäldskontorets beslut från maj 2013 om att avveckla Riksgäldsspar
med rörlig ränta till årsskiftet 2015/2016 fattades mot bakgrund av att
konkurrensen på sparmarknaden ökat. Den ökade konkurrensen
bedömdes göra det omöjligt att på sikt behålla tillräcklig lönsamhet för
att motivera sparformen. Samma anledning torde även vara en viktig
förklaring till att volymen Premieobligationer minskat kraftigt under
utvärderingsperioden, förutom beslutet från december 2016 om att tillsvidare inte emittera nya premieobligationer. I förhållande till den totala
räntesparmarknaden i Sverige (bankinlåning, räntefonder och privatobligationer) utgjorde Riksgäldskontorets privatmarknadsupplåning 0,5
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procent vid utgången av 2017. Det är en minskning med 0,3 procentenheter under året.
Tabell 4.6

Kostnadsbesparing för privatmarknadsupplåning

Premieobligationer
Riksgäldsspar
Summa besparing

2013

2014

2015

2016

2017

Totalt

Snitt

81
17
97

71
0
71

33
-40
-7

-23
-10
-33

-21
-3
-24

141
-36
104

28
-7
21

Källa: Riksgäldskontoret

Från att ha bidragit till kostnadsbesparing i början av utvärderingsperioden har privatmarknadsupplåningen i stället ökat kostnaderna från
mitten av perioden. Åren 2013 och 2014 uppgick besparingen sammanlagt till 168 miljoner kronor medan kostnadsökningen sammanlagt
uppgick till 64 miljoner kronor perioden 2015‒2017. Det försämrade
resultatet berodde på att privatmarknadsupplåningen gjordes till positiva
räntor under 2015 och 2016 medan motsvarande räntor på den institutionella marknaden var negativa. Det negativa resultatet under 2017
härstammar från tidigare års upplåning. Sett över hela utvärderingsperioden uppgick den samlade kostnadsbesparingen för privatmarknadsupplåningen till 104 miljoner kronor. Premieobligationer stod för
141 miljoner kronor av besparingen, medan Riksgäldsspar stod för en
kostnadsökning med 36 miljoner kronor.
Premieobligationer
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I december 2016 fattade Riksgäldskontorets styrelse beslut om att inte ge
ut premieobligationer tillsvidare mot bakgrund av att det låga ränteläget
gör upplåningsformen olönsam. Beslutet begränsade förlusterna i
premieobligationsupplåningen till 21 miljoner kronor under 2017, vilket
var 2 miljoner kronor mindre jämfört med föregående år. Förbättringen
berodde på att två förlustlån återbetalades under 2017.
Det låga ränteläget har markant sänkt Riksgäldskontorets upplåningskostnader på de institutionella marknaderna. Det är denna upplåningskostnad som upplåningskostnaden i premieobligationer jämförs med.
Motsvarande sänkning av upplåningskostnaderna i premieobligationer
har inte varit möjlig eftersom de villkor som kunderna (främst privatpersoner) möter på marknaden för räntesparande inte försämrats i samma
utsträckning. Marknadsförväntningar om långsamt stigande räntor och
kostnader förknippade med att återuppta verksamheten gör det mycket
tveksamt om upplåningsformen kommer att bli lönsam igen.
Historiskt har upplåning från hushåll, bl.a. i form av premieobligationer, haft stor betydelse för finansieringen av statsskulden. I takt med
att finansmarknaderna utvecklats har Riksgäldskontorets sätt att låna
förändrats. Detta har inneburit att premieobligationsupplåningen idag har
en mycket begränsad roll i statsskuldsförvaltningen. Vid 2017 års slut
uppgick den utestående volymen till 10 miljarder kronor motsvarade
0,8 procent av statsskulden. Trenden om minskade volymer har varit
tydlig de senaste åren och jämfört med för fem år sedan har den
utestående volymen minskat med två tredjedelar (figur 4.5). I tidigare

utvärderingar konstateras att upplåningsformen inte påverkar Skr. 2017/18:104
Riksgäldskontorets beredskapsförmåga att snabbt kunna låna stora
belopp om lånebehovet skulle stiga kraftigt. Den beredskapen
upprätthålls genom närvaro på de institutionella marknaderna i Sverige
och internationellt. Den enda anledningen att upprätthålla
privatmarknadsupplåningen är om den kan förväntas bidra till lägre
kostnader för statsskulden.
Riksgäldsspar
Mot bakgrund av Riksgäldskontorets beslut i maj 2013 om att Riksgäldsspar med rörlig ränta skulle vara avvecklat till årsskiftet 2015/2016
betalades huvuddelen av stocken tillbaka till kontoinnehavarna i
november 2015. I slutet av 2015 återstod 120 miljoner kronor som inte
kunde betalas tillbaka, bl.a. då det saknades uppgifter om konton att
betala tillbaka till. Under 2016 och 2017 har ytterligare pengar kunnat
betalas tillbaka och vid utgången av 2017 återstod endast 7 miljoner
kronor. I takt med att pengar betalats tillbaka och konton avvecklats har
resultatet förbättrats från -40 miljoner kronor 2015 till -3 miljoner kronor
2017.
I december 2012 stängdes Riksgäldsspar med fast ränta för nyteckning,
men redan tecknade konton löper vidare till sina förfallodagar. De sista
kontona förfaller i december 2020. Vid 2017 års utgång återstod
118 miljoner kronor på konton för Riksgäldsspar med fast ränta.

4.6

Lån för att tillgodose behovet av statslån

Regeringens bedömning: Det har inte funnits skäl att ta upp lån för att
tillgodose behovet av statslån under utvärderingsperioden 2013‒2017.
Riksgäldskontoret har inte heller gjort någon sådan extra upplåning.
Redovisning av regeringens riktlinjebeslut
Möjligheten att emittera lån för att tillgodose behovet av statslån har sin
bakgrund i den kraftiga efterfrågeökning på statspapper som uppstod
efter Lehman Brothers konkurs i september 2008. För att möta den stora
efterfrågan och dämpa den finansiella oron valde Riksgäldskontoret att
genomföra extra auktioner i statsskuldväxlar. De extra emissionerna
beslutades i samråd med Riksbanken. En övre gräns på de utestående
extra statsskuldväxlarna sattes till 150 miljarder kronor. I efterhand
beslutade riksdagen om en lagändring som innebar ett nytt upplåningsändamål i nuvarande 5 kap. 1 § första stycket 4 budgetlagen [2011:203])
avseende upplåning för att tillgodose behovet av statslån med olika
löptid. I riktlinjebeslutet för 2009 beslutades att den utestående volymen
för ändamålet maximalt får uppgå till ett värde av 200 miljarder kronor. I
senare riktlinjebeslut har förtydliganden gjorts bl.a. vad gäller ändrad
referens från en lag som upphört gälla. I riktlinjebesluten regleras
upplåningsändamålet på följande sätt.
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 Möjligheten att ta upp lån för att tillgodose behovet av statslån enligt
5 kap. 1 § budgetlagen får utnyttjas bara om det är påkallat på grund
av hot mot den finansiella marknadens funktion.
 Riksgäldskontoret får ha utestående lån till ett maximalt nominellt
värde av 200 miljarder kronor för detta ändamål.
 Placering av medel som tagits upp genom lån för att tillgodose
behovet av statslån bör vägledas av de principer som anges i lagen
(2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut.
Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer under utvärderingsperioden har
överensstämt med regeringens beslut.
Skälen för regeringens bedömning
Under utvärderingsperioden 2013‒2017 har det inte uppstått hot mot den
finansiella stabiliteten som motiverat extra emissioner av statslån.
Riksgäldskontoret har under utvärderingsperioden inte heller tagit upp
lån för detta ändamål. Upplåning för ändamålet har endast tagits upp en
gång, vilket var under finanskrisens mest turbulenta skede hösten 2008.
Den extra upplåning som då togs upp utvärderades i skrivelsen
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005‒2009 (skr.
2009/10:104). Av utvärderingen framgick att regeringen bedömde att
Riksgäldskontorets snabba och tydliga agerande bidrog till att minska
effekten av den finansiella oron. Åtgärderna bekräftades som rimliga och
riktiga genom riksdagens lagändring och regeringens ändrade riktlinjer.

5

Utvärdering av Riksgäldskontorets
upplåning och skuldförvaltning

Sammanfattning: Regeringen bedömer att Riksgäldskontorets strategiska och operativa beslut har fattats i enlighet med regeringens riktlinjer
och det statsskuldspolitiska målet.
I detta avsnitt utvärderas Riksgäldskontorets strategiska och operativa
beslut avseende upplåning och skuldförvaltning. Inom ramen för
regeringens riktlinjer och det statsskuldspolitiska målet har Riksgäldskontorets styrelse i uppgift att fatta strategiska beslut.14 De operativa
besluten fattas inom myndigheten.
Regeringens riktlinjer begränsar statsskuldens exponering mot olika
risker. Däremot styr inte riktlinjerna hur själva finansieringen ska göras,
dvs. i vilket skuldslag och med vilken löptid upplåningen ska göras. För
att kunna låna på ett flexibelt och effektivt sätt samtidigt som riskerna
hålls inom riktlinjernas ramar använder Riksgäldskontoret derivatinstrument.

14
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De interna riktlinjerna fastställs årligen i Riksgäldskontorets finans- och riskpolicy.

5.1

Förvaltningsstrategier

Skr. 2017/18:104

Regeringens bedömning: Riksgäldskontorets förvaltningsstrategier har
haft en positiv inverkan på den svenska statspappersmarknaden och
bidrar till en väl fungerande statspappersmarknad. En väl fungerande
statspappersmarknad minskar både statens upplåningskostnader och risk.
Skälen för regeringens bedömning
Inledning
Riksgäldskontorets marknadsvårdande repor gör det lättare för återförsäljarna att ställa priser, vilket har en positiv effekt för likviditeten på
statspappersmarknaden. Systemet av återförsäljare på den svenska
statspappersmarknaden och syndikerad upplåning på den internationella
kapitalmarknaden utgör väl fungerande infrastruktur för upplåningen.
Infrastrukturen stöder både en effektiv regelbunden upplåning och
möjligheten att låna upp stora volymer i en eventuell krissituation. Strategin om att vara transparent, förutsägbar och tydlig i sin kommunikation
bidrar till att göra statspappersmarknaden förutsägbar. Den årliga undersökningen pekar på att Riksgäldskontoret fokuserar på rätt saker, eftersom Riksgäldskontoret har högst betyg på de områden som marknaden
bedömt som viktigast.
Riksgäldskontorets mål och strategier
Det övergripande målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera
kostnaden för statsskulden utan att den långsiktiga risken blir för hög.
Riksgäldskontoret gör detta genom att verka för att marknaden för
svenska statspapper ska vara attraktiv för så många investerare som
möjligt. Om många investerare vill låna ut pengar till svenska staten blir
kostnaden för statsskulden lägre. Dessutom främjas likviditeten i marknaden, vilket i sin tur stimulerar efterfrågan på statspapper. Ytterligare en
aspekt är att finansieringsrisken blir lägre om många långivare är beredda
att låna ut pengar till svenska staten. För att konkretisera Riksgäldskontorets arbete med att göra statspappersmarknaden så attraktiv som
möjligt för investerare (se avsnitt 4.3) har det övergripande målet brutits
ned till ett antal mellanliggande mål:
 Statspappersmarknaden är likvid och har en väl fungerande infrastruktur,
 Svenska statspapper attraherar en bred krets av investerare,
 Riksgäldskontoret har en transparent och öppen kommunikation,
 Riksgäldskontoret är tydlig och förutsägbar,
 Riksgäldskontoret har goda motparts- och investerarkontakter
 Riksgäldskontoret genom att ta derivatpositioner i utländsk valuta
uppnår lägre kostnad eller risk i statsskulden.
För att uppnå de mellanliggande målen använder Riksgäldskontoret två
kategorier av förvaltningsstrategier. Den första handlar om att förbättra
likviditet och infrastruktur den andra innefattar strategier som främjar
transparens, förutsägbarhet och tydlig kommunikation. För att mäta hur
Riksgäldskontorets återförsäljare och investerare ser på Riksgälds-
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kontorets strategier och förmåga att genomföra dessa gör TNS SIFO
Prospera en årlig enkätundersökning (se även avsnitt 4.3).15 De olika
frågorna graderas i fem steg där ett är det lägsta och fem är det högsta.
Strategierna inom kategorin likviditet och infrastruktur innefattar aktiv
marknads- och skuldvård, att koncentrera upplåningen och upprätthålla
försäljningskanaler. Inom marknad- och skuldvård fick Riksgäldskontoret betyget 4,7 för marknadsvårdande repor och 4,1 för marknadsvårdande byten i realobligationer. För marknadsvårdande byten var det
ett något sämre betyg jämfört med föregående år då det uppgick till 4,3.
En tänkbar förklaring är att marknaden fungerar sämre som en följd av
regleringar. Vad gäller likviditeten på den svenska statsobligationsmarknaden anser såväl investerare som återförsäljare att den har försämrats
för tredje året i rad. Det som förs fram som skäl till försämringen är dels
reglering dels Riksbankens obligationsköp.
Inom kategorin transparens, förutsägbarhet och tydlig kommunikation
arbetar Riksgäldskontoret för att skapa en attraktiv marknad för statspapper genom att
 upprätthålla goda investerarrelationer,
 regelbundet publicera prognoser på upplåningsbehovet för kommande
år,
 hantera upplåningen på ett konsekvent sätt med tydliga principer,
 ha tydlig kommunikation såväl i skrift som i kontakter med
investerare och motparter, samt
 tillhandahålla detaljerad information om upplåning och statsskuld på
webbplatsen riksgalden.se.
Inom ramen för arbetet med investerarrelationer har Riksgäldskontoret
hållit ett flertal möten och konferenser med både svenska och utländska
investerare. Betyget för 2017 steg i förhållande till 2016 och ökade för
andra året i rad.
Övriga fyra punkter tillgodoses genom olika publikationer, t.ex.
rapporten ”Statsupplåning - prognos och analys” som publiceras tre
gånger om året och Riksgäldskontorets låneplan som baseras på en
prognos för statens bruttolånebehov (avsnitt 5.2).
Riksgälden fick för 2017 betyget 4,4 för kommunikation kring
lånebehov och finansiering och för ett tydligt och konsekvent agerande.
Det var något bättre jämfört med 2016 då betygen var 4,2 för kommunikationen och 4,1 för agerandet. Riksgäldskontorets webbplats är fortsatt den viktigaste informationskanalen för information till återförsäljare
och investerare.
Sammantaget visar den årliga undersökningen att marknadens krav på
Riksgäldskontoret är höga och att Riksgäldskontoret i stort lever upp till
dessa. Alla bedömningskriterier förutom två får ett betyg över 4 på
skalan 1–5 och som helhet uppnår Riksgäldskontoret samma nivå som
för 2016. Vidare framkommer att förtroendet för Riksgäldskontoret är
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15
Undersökningen för 2017 genomfördes mellan den 26 november och den 20 december.
Total tillfrågades 13 återförsäljare och 58 investerare. Svarsfrekvensen uppgick till 88
procent.

fortsatt stort och att Riksgäldskontoret fokuserar på rätt områden i sitt Skr. 2017/18:104
arbete med de framtagna strategierna.

5.2

Prognoser över nettolånebehovet

Regeringens bedömning: För att kunna bedriva en effektiv skuldoch likviditetsförvaltning behöver Riksgäldskontoret göra prognoser
över statens nettolånebehov. Prognoserna är även viktiga av
marknads- och skuldvårdsskäl, eftersom de gör det möjligt för investerarna att bedöma hur volymen statspapper kommer att utvecklas de
närmsta åren. När statspappersmarknaden är förutsägbar och transparent minskar risken för investerarna, vilket kan bidra till lägre
upplåningskostnader för staten.
Under utvärderingsperioden har Riksgäldskontorets nettolånebehovsprognoser visat liknande precision som övriga statliga
prognosmakares. Precisionen i prognoserna bedöms som rimlig utifrån
givna förutsättningar. Det större prognosfelet för 2017 bidrog dock till
att kassaöverskottet vid årets slut blev högre än normalt.
Skälen för regeringens bedömning
Inledning
Statens nettolånebehov är starkt beroende av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i våra exportländer. Politiska beslut har också stor
betydelse liksom engångsvisa händelser. Det är därför svårt att prognostisera lånebehovet på flera års sikt. För den operativa statsskuldsförvaltningen är prognosen för det innevarande och närmast följande året
viktigast.16 Prognoser för denna period publiceras med regelbundenhet
vid tre tillfällen per år. Utöver det interna behovet för låneplaneringen
bidrar även prognoserna till att göra statsskuldspolitiken mer förutsägbar.
I prognosrapporterna redovisas även en plan för hur bruttoupplåningen
ska finansieras baserat på nettolånebehovsprognosen och de lån som
löper till förfall. På så sätt kan marknadsaktörerna bilda sig en
uppfattning om det planerade utbudet i de olika låneinstrumenten. Detta
bidrar till ökad transparens och förutsättningar för en långsiktigt
kostnadseffektiv upplåning.
Jämförelse med andra myndigheters prognoser
Förutom Riksgäldskontoret gör Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket och Finansdepartementet prognoser på statens nettolånebehov. De
olika myndigheternas prognoser har olika syfte. Prognosmetoderna och
tidshorisonten i prognoserna skiljer sig också åt. Under utvärderingsperioden visar de statliga myndigheternas prognoser ett likartat mönster.
Den stora avvikelsen 2013 (se figur 5.1) kommer i huvudsak av att
16
Riksgäldskontoret gör även månadsprognoser och dagsprognoser. Månadsprognoserna
redovisas också i upplåningsrapporten men dagsprognoserna används endast internt och
publiceras inte.
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Riksbanken i december 2012 begärde att få låna motsvarande 100 miljarder kronor i utländsk valuta. Under 2013 såldes även bl.a. det återstående
innehavet i Nordea Bank AB. Avvikelsen 2016 kom av att inbetalningar
av skatt på konsumtionen blev högre än beräknat samt en underskattning
av hushållens kapitalvinster och oväntat större engångsinbetalningar av
bolagsskatt. Till detta kommer också en överinsättning på skattekonton
av både privatpersoner och företag. I figur 5.1 redovisas skillnaden
mellan respektive myndighets prognos från samma höst som årsutfallet.
Som framgår avvek samtliga myndigheters prognoser mer för 2016 och
2017 jämfört för 2014 och 2015.
Figur 5.1

Skillnad i prognos och utfall
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Källa: Riksgäldskontoret

Riksgäldskontorets årsprognoser
I tabell 5.1 redovisas Riksgäldskontorets lånebehovsprognoser för 2016
och 2017 samt utfallen fördelade på olika komponenter.
Tabell 5.1

Riksgäldskontorets lånebehovsprognoser
Årsprognoser 2016

Primärt

Årsprognoser 2017
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Källa: Riksgäldskontoret
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Nettolånebehovet för 2016 var -85 miljarder kronor. För detta år Skr. 2017/18:104
varierade prognoserna mellan -3 och -80 miljarder kronor, vilket är en
relativt stor variation. Variationen berodde delvis på att prognoserna till
en början baserades på en lägre ekonomisk tillväxt. Den huvudsakliga
förklaringen är dock att både privatpersoner och företag gjorde
överinsättningar på sina skattekonton. För 2017 blev nettolånebehovet -62 miljarder kronor. För detta år varierade prognoserna mellan 28 och 33 miljarder kronor. En stor del av skillnaden kan förklaras av en
starkare makroekonomisk utveckling än beräknat. Det har bidrog i sin tur
till att skatteinkomsterna blev högre och utgifterna lägre än beräknat.
Avvikelsen mellan den sista prognosen (17:3) och utfallet blev
-34 miljarder kronor.

5.3

Upplåningen i sammandrag

Regeringens bedömning: Riksgäldskontorets upplåning bedöms övergripande ha bedrivits i enlighet med det statsskuldspolitiska målet om
kostnadsminimering med beaktande av risk.
Skälen för regeringens bedömning
Inledning
Det totala upplåningsbehovet påverkas både av statens nettolånebehov
(statsbudgetens saldo) och av volymen upplåningsinstrument som löper
till förfall under året (dvs. volymer som behöver refinansieras). Under
utvärderingsperioden har Riksgäldskontoret lånat upp de volymer som
redovisas på sista raden i tabell 5.2. Som framgår har upplåningsbehovet
brutto minskat från 402 miljarder kronor 2013 till 246 miljarder kronor
2017. En viktig förklaring till de minskade bruttolånebehoven är att
nettolånebehovet varit negativt, dvs staten budget har visat överskott.
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Tabell 5.2

Upplåningsbehov brutto

Miljarder kronor

2013

2014

2015

2016

2017

Nettolånebehov

131

72

33

-85

-62

Affärsdagsjustering m.m.

1

0

-4

0

-7

4

18

3

31

6

14

Förfall penningmarknad3

206

180

256

284

144

Statsskuldväxlar

105

94

88

141

84
12

Privatmarknad och säkerheter, netto2

77

39

124

87

101

86

167

143

60

Förfall, byten och uppköp, kapitalmarknad

46

182

160

104

145

Nominella statsobligationer

10

89

75

53

69
15

Commercial paper
Likviditetsförvaltningsinstrument

Reala statsobligationer
Obligationer i utländsk valuta4
Totalt upplåningsbehov, brutto

4

8

31

1

31

86

54

49

62

402

433

479

302

246

1 Justering

för skillnaden mellan likviddag och affärsdag.
Nettoförändring i privatmarknadsupplåning och säkerheter.
3 Initial stock med förfall inom 12 månader. Likviditetsförvaltningsinstrument redovisas netto, inkl. tillgångar.
4 Beräknat med den växelkurs obligationerna ursprungligen gavs ut till.
Källa: Riksgäldskontoret
2

I tabell 5.3 redovisas hur Riksgäldskontoret finansierat bruttolånebehovet
som redovisats i tabell 5.2. Av tabellen framgår att upplåningen på både
penning- och kapitalmarknaden minskat. Under 2017 var upplåningen på
penningmarknaden mindre än hälften så stor som under 2014 och 2015.
En betydande del av bruttoupplåningen avser vidareutlåning till Riksbanken varför detta redovisas separat. Sedan 2016 finansieras vidareupplåningen till Riksbanken endast via obligationer i utländsk valuta.
Tabell 5.3

Total upplåning brutto

Miljarder kronor
Penningmarknad, upplåning

2013

2014

2015

2016

2017

180

256

284

144

122

Statsskuldväxlar

94

88

141

84

88

Likviditetsförvaltningsinstrument

86

167

143

60

35

statens egen del

67

161

134

48

31

vidareutlåning till Riksbanken

19

6

9

12

4

Kapitalmarknad, upplåning

222

177

194

157

124

Nominella statsobligationer

74

77

86

81

51

12

17

17

16

12

137

84

91

61

61

6

25

38

0

0

vidareutlåning till Riksbanken

131

59

53

61

61

Upplåning, brutto

402

433

479

302

246

Reala statsobligationer
Obligationer i utländsk valuta
statens egen del

Källa: Riksgäldskontoret

Nedan redovisas hur upplåningen i de olika instrumenten har gjorts under
utvärderingsperioden.
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På penningmarknaden lånar Riksgäldskontoret på korta löptider. Det sker
främst genom att ge ut statsskuldväxlar och commercial paper. Instrumenten används både i den reguljära upplåningen och i likviditetsförvaltningen (avsnitt 5.4). Statsskuldväxlar emitteras regelbundet via
auktioner och anpassas i viss mån efter säsongsvariationer i lånebehovet.
Växelstocken är som störst i december, när statens nettolånebehov
vanligtvis är som störst. Av tabell 5.4 framgår att teckningskvoten i
emissionerna varit drygt två samtliga år förutom 2017 då den var strax
under två. Snitträntan vid auktionerna har i stor utsträckning följt
Riksbankens reporänta men med ett tiotal punkter lägre. Under 2013 var
snitträntan vid auktionerna 0,90 procent och under 2017 var den
-0,74 procent. Den utestående volymen vid årets slut har minskat från
141 miljarder kronor till 88 miljarder kronor 2017.
Tabell 5.4

Teckningskvot, snittränta och utestående volym
Statsskuldväxlar

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

Teckningskvot1
Snittränta
Utestående volym2

2,14
0,90
94

2,21
0,41
88

2,15
-0,34
141

2,12
-0,69
84

1,96
-0,74
88

1 Inkommen
2 Vid

budvolym i förhållande till utbjuden emissionsvolym
årets slut uttryckt i miljarder kronor

Källa: Riksgäldskontoret

Vid behov kompletterar Riksgäldskontoret statsskuldväxelupplåningen
med att ge ut commercial paper i utländsk valuta. Fördelen med
commercial paper är att Riksgäldskontoret kan utnyttja den internationella efterfrågan på korta statspapper i t.ex. amerikanska dollar och euro.
På den internationella penningmarknaden kan Riksgäldskontoret låna
stora belopp på kort tid, vilket är värdefullt om man ska parera stora
variationer i statens kassaflöden. Commercial paper har tidigare år varit
ett viktigt instrument för Riksgäldskontoret. De senaste årens låga
nettolånebehov (dvs. budgetöverskott) har inneburit att behovet av att
låna i commercial paper varit litet. Under 2017 emitterades 3,4 miljarder
amerikanska dollar och vid årsskiftet var den utestående stocken en halv
miljard dollar. Hela beloppet avsåg vidareutlåning till Riksbanken.
Kapitalmarknadsupplåningen
Kapitalmarknadsupplåningen utgörs av upplåning i nominella statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta.
Nominella statsobligationer är den största och viktigaste finansieringskällan varför denna upplåning prioriteras framför andra instrument. Den
emitterade volymen är avgörande för likviditeten av nominella statsobligationer på andrahandsmarknaden som i sin tur kan påverka prissättningen. Emissionerna görs via Riksgäldskontorets återförsäljare vid
regelbundna auktioner enligt i förväg fastställd låneplan. Genom att sälja
små volymer vid många tillfällen minskar risken för att upplåningen av
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stora volymer görs vid ofördelaktiga marknadslägen. Samtidigt erbjuds
investerare kontinuerligt tillgång till primärmarknaden. Det är framför
allt storleken på nettolånebehovet som styr hur stora emissionerna blir på
sikt. Under 2017 emitterades nominella statsobligationer till ett värde av
51 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 81 miljarder året innan.
Tabell 5.5

Teckningskvot, snittränta och utestående volym
Nominella statsobligationer

Procent
1

Teckningskvot
Snittränta2
Utestående volym3

2013

2014

2015

2016

2017

2,38
1,87
604

3,08
1,35
592

2,52
0,48
603

3,06
0,28

3,02
0,51

630

612

1 Inkommen

budvolym i förhållande till utbjuden emissionsvolym
2 Vid årets slut uttryckt i miljarder kronor
3 Endast rena auktioner, dvs. bytesauktioner ingår inte
Källa: Riksgäldskontoret

Som framgår av tabell 5.5 har aktionerna i nominella statsobligationer
övertecknats med tre gånger de senaste åren, vilket är högre än 2013 och
2015 men i nivå med 2014. Snitträntan i auktionerna följer i stora drag
marknadsräntans utveckling. En förklaring till att snitträntan steg från
0,28 procent 2016 till 0,51 procent 2017 var att den genomsnittliga löptiden i de obligationer som emitterades var längre än året innan. Den utestående volymen nominella statsobligationer har varit runt 600 miljarder
kronor i slutet av åren under utvärderingsperioden. Av den utestående
volymen nominella statsobligationer vid 2017 års slut ägde Riksbanken
44 procent (se avsnitt 6).
Reala statsobligationer utgör ett komplement till nominella statsobligationer. Genom att ge ut reala obligationer kan Riksgäldskontoret attrahera investerare som vill undvika risken för att inflationen urholkar
värdet på obligationerna. Enligt regeringens riktlinjer för realskulden ska
den reala skulden utgöra 20 procent av den totala statsskulden. Andelen
är ett långsiktigt riktvärde och om andelen tidvis avviker behövs inga
omedelbara åtgärder för att nå målet. Realandelen har legat lägre än
riktvärdet under flera år, men tack vare minskad statsskuld steg andelen
till 20,7 procent vid utgången av 2017.
Tabell 5.6

Teckningskvot, snittränta och utestående volym
Reala statsobligationer

Procent
1

Teckningskvot
Snittränta
Utestående volym2
1 Inkommen

2013

2014

2015

2016

2017

3,88
0,23
197

2,98
0,03
203

3,41
-0,78
183

2,10
-1,26

2,44
-1,28

200

200

budvolym i förhållande till utbjuden emissionsvolym
2 Vid årets slut uttryckt i miljarder kronor
Källa: Riksgäldskontoret
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Realandelen beror främst på hur nettolånebehovet och statsskulden Skr. 2017/18:104
utvecklas. Stora ökningar eller minskningar i nettolånebehovet kan inte
mötas med stora ändringar i stocken av realobligationer. Riksgäldskontoret har inte heller möjlighet att anpassa realskuldens andel med
hjälp av derivat.
Riksgäldskontoret justerade ned utbudet av realobligationer vid två
tillfällen under 2017. Den emitterade volymen uppgick till 12 miljarder
kronor. Även under 2016 sänktes den emitterade volymen, som då
uppgick till 16,4 miljarder kronor.
Sedan 1994 då realobligationer introducerades har kostnaden för realupplåningen varit lägre än för en hypotetisk upplåning i statsobligationer
med samma löptid. Förklaringen till detta är att inflationen varit lägre än
vad den genomsnittliga break even-inflationen varit i emissionerna. Det
kalkylmässiga resultatet har sedan 1994 ackumulerats till 45 miljarder
kronor, varav 33 miljarder kronor har realiserats. En stor del kommer
från de första åren, när realstocken byggdes upp. För 2016 blev resultatet
0,5 miljarder kronor och för 2017 uppgick resultatet till 0,4 miljarder
kronor.
Figur 5.2

Resultat av realupplåning
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Källa: Riksgäldskontoret

Upplåning i utländsk valuta
Riksgäldskontoret ger även ut obligationer i utländsk valuta. På så sätt
sprids finansieringen av statsskulden på flera marknader och investerarbasen blir bredare. Till skillnad från statsobligationer i svenska kronor
auktioneras, använder Riksgäldskontoret syndikering för att sälja publika
obligationer i utländsk. Syndikering innebär att Riksgäldskontoret anlitar
en grupp av banker, ett syndikat, som genomför försäljningen.
På den internationella kapitalmarknaden kan Riksgäldskontoret låna
stora belopp på kort tid. För att upprätthålla beredskapen att vid behov
kunna låna större belopp finns det därför skäl att med viss regelbundenhet låna i utländsk valuta. Upplåningen i utländsk valuta under

51

Skr. 2017/18:104

2016 och 2017 var uteslutande för vidareutlåning till Riksbanken som
uppgick till 61 miljarder kronor respektive år. Enligt önskemål från Riksbanken var löptiden för de obligationer som emitterades under 2016 tre
och fem år och under 2017 två respektive tre år. I tabell 5.7 redovisas
upplåningskostnaderna för obligationerna i utländsk valuta i förhållande
till standardiserade bankräntor som används för jämförelser. De faktiska
upplåningskostnaderna var lägre än jämförelseräntan samtliga år förutom
2016 då jämförelseräntan Libor var särskilt låg även i förhållande till den
amerikanska statens upplåningskostnad.
Tabell 5.7

Relativ upplåningskostnad för obligationer i utländsk valuta

Baspunkter

2013

2014

2015

2016

2017

USD Libor1
Euribor2

-5
-11

-7
-15

-7
-24

12

-6

1 Tre
2 Sex

månaders bankränta
månaders bankränta

Källa: Riksgäldskontoret

Derivatinstrument
För att kunna låna på ett flexibelt och effektivt sätt samtidigt som
riskerna hålls inom regeringens riktlinjer använder Riksgäldskontoret
derivatinstrument. För att styra skuldens duration (löptid) utan att
påverka refinansieringsrisken används ränteswappar.17
Analysen som gjordes fram till riktlinjeförslaget för 2016 (dvs. när
statsskuldens löptid började höjas), pekade på att det var mer kostnadseffektivt att ha kort ränteexponering än lång eftersom korta räntor
historiskt sett varit lägre än långa räntor. Under en längre period
användes därför ränteswappar i stor omfattning för att förkorta statsskuldens löptid så den lägre refinansieringsrisken kunde bibehållas
samtidigt som den kortare ränteexponeringen gav lägre upplåningskostnader.
De senaste åren har Riksgäldskontoret och flera andra bedömare
kommit fram till at löptidspremierna sannolikt är mycket begränsade.
Detta innebär att kostnadsfördelen med att ha kort ränteexponering
minskat, vilket var motivet till att löptiden i den nominella kronskulden
förlängdes 2016 och 2017 (se avsnitt 4.2). Förlängningen uppnåddes
genom minskad användning av swappar. Under 2017 swappade Riksgäldskontoret totalt 5 miljarder kronor till kort ränteexponering, vilket
kan jämföras med runt 30 miljarder kronor per år under 2013 och 2014. I
figur 5.3 redovisas det kalkylmässiga resultatet sedan swappar introdu-
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17
En ränteswapp är ett avtal mellan två parter om att byta fast ränta mot rörlig ränta.
Förkortningen av löptiden som Riksgäldskontoret uppnår med ränteswapparna kan gå till på
följande sätt: 1) Riksgäldskontoret ger ut en statsobligation med exempelvis tioårig löptid
och fast ränta. 2) Riksgäldskontoret ingår en ränteswapp och erhåller en fast ränta mot att
betala tremånadersränta (3M Stibor) under tio år. Nettoeffekten blir att Riksgäldskontoret
betalar 3M Stibor med ett avdrag som motsvarar skillnaden mellan swapp-och
obligationsräntan.

cerades 2003. Resultatet beräknat som skillnaden mellan den rörliga Skr. 2017/18:104
ränta som Riksgäldskontoret betalat och den fasta ränta som Riksgäldskontoret erhållit visar att swapparna sänkt kostnaden för statsskulden
med 36 miljarder kronor under perioden 2003‒2017. En stor del av
resultatet beror på att räntorna har fallit under lång tid. Under perioder
med stigande räntor blir resultatet sämre och kan även bli negativt som
under 2008.
Figur 5.3

Nettokassaflöde i ränteswappar
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Källa: Riksgäldskontoret

För att omvandla lån i kronor till exponering i utländsk valuta använder
Riksgäldskontoret basswappar och valutaväxlingar. Som framgick av
avsnitt 4.1 beslutade regeringen i riktlinjerna för 2015 att valutaexponeringen i statsskulden ska minska med maximalt 30 miljarder kronor på
årsbasis, med en planerad minskningstakt på 20 miljarder kronor per år.
Av den anledningen ingick Riksgäldskontoret inga nya basswappar under
2016 och 2017. Ytterligare ett derivatinstrument som används i statsskuldsförvaltningen är valutaterminer. Med hjälp av valutaterminer kan
önskad exponering i valutaskulden uppnås oberoende av den underliggande finansieringen. Marknaden för valutaterminer har fungerat väl
och Riksgäldskontoret kan hantera stora volymer utan att priset påverkas.
Statsskuldens fördelad på olika instrument vid årets slut
Tidigare i detta avsnitt har upplåningsbehovet under utvärderingsperioden redovisats (tabell 5.2) och hur upplåningsbehovet faktiskt har
finansierats (tabell 5.3). I tabell 5.7 nedan redovisas vilka instrument
statsskulden utgjorts av vid årets slut under utvärderingsperioden.
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Tabell 5.7

Statskulden fördelad på olika instrument vid årets slut

Miljarder kronor
Penningmarknad
Statsskuldsväxlar
Säkerheter
Likviditetsförvaltning
Kapitalmarknad

2013

2014

220
94
26
100
1 021

2015

2016

2017

313
304
88 141
34
21
191
142
1 050
1 080

186

220

604 592
197
203
172
235
49
20

Nominella statsobligationer
Reala statsobligationer
Obligationer i utländsk valuta

603
183
282
13

84
19

88
9

83 123
1 143

1 093

630

612

200

200

300

281

14

0

Privatmarknad

47

37

19

15

11

Premieobligationer

29

25

18

15

10

Riksgäldsspar

18

12

1

0

0

-11
1 277

-5
1 394

1
1 403

2
1 347

5
1 328

Övriga kapitalmarkandsskulder

Valutakurseffekter på derivat
Summa okonsoliderad statsskuld
Källa: Riksgäldskontoret

Faktaruta: Vem äger den svenska statsskulden?
Det saknas heltäckande uppgifter om vilka som lånar ut pengar till den
svenska staten. Av SCB:s finansräkenskaper framgår emellertid att Riksbanken och värdepappersfonder har ökat sitt innehav av de värdepapper
som staten gett ut. Under samma period har AP-fonderna, försäkringsoch pensionsinstitut, banker och kreditföretag och utländska placerare
minskat sina innehav. De utländska investerarna äger knappt en tredjedel
av de värdepapper som staten har gett ut.
Procentuell fördelning per investerarkategori
Investerarkategori

2013

2014

2015

2016

AP-fonder (exkl. AP7)

4,9

5

3,4

2,8

2,9

Riksbanken

0,7

0,8

7,1

18,2

24,5
21,9

Försäkrings- och pensionsinstitut

24,8

24,3

23

22,7

Banker, kreditmarknadsföretag

9,5

7,7

3,3

1,3

1,2

Värdepappersfonder

6,2

6,9

7,4

9,2

8,7

Övriga svenska placerare
Utländska placerare
Totalt

5.4
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2017

9,1

9,4

8,2

8,2

8,6

44,8

45,8

47,6

37,7

32,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Likviditetsförvaltningen

Regeringens bedömning: Riksgäldskontorets likviditetsförvaltning
bedöms ha bedrivits i enlighet med det statsskuldspolitiska målet om
kostnadsminimering med beaktande av risk. I slutet av 2017 blev dock
kassaöverskottet i likviditetsförvaltningen betydligt högre än normalt.
En kraftigt överskattad prognos av nettolånebehovet för 2017 och
oväntat stora volymer marknadsvårdande repor har gjort att Riksgäldskontoret emitterat betydligt större volymer statsobligationer än
vad som i efterhand visat sig vara motiverat. Riksgäldskontoret har
sänkt emissionsvolymerna till de lägsta volymerna sedan 2007 och

bedömer att det inte är lämpligt att dra ner emissionsvolymerna
ytterligare för att direkt anpassa skulden till lånebehovet. Riksgäldskontoret bedömer att detta skulle riskera att försämra likviditeten så
mycket att investerarna lämnar marknaden, vilket skulle kunna leda
till sämre låneberedskap och högre räntekostnader.
Vartefter utestående obligationer förfaller kommer kassaöverskottet
att minska successivt. Den uppkomna situationen kommer att
analyseras närmare och regeringen avser att återkomma i frågan.
Regeringen har även för avsikt att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att
inom ramen för nuvarande riktlinjer och det statsskuldspolitiska målet
utreda om det är möjligt att vidta ytterligare åtgärder så att kassaöverskottet återgår till historiskt normala nivåer. Uppdraget kommer även
tydliggöra att Riksgäldskontoret ska beakta den uppkomna situationen
i sitt förslag till riktlinjer för 2019.
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Skälen för regeringens bedömning
Oväntat starka statsfinanser gjorde att Riksgäldskontoret överskattade
nettolånebehovet 2017. Detta tillsammans med att volymen marknadsvårdande repor ökat gjorde att Riksgäldskontoret emitterade betydligt
större volymer statsobligationer än vad som i efterhand visat sig vara
motiverat. I december 2017 uppgick de marknadsvårdande reporna i
genomsnitt till 79 miljarder kronor, vilket kan jämföras med motsvarande
genomsnitt på 45 miljarder kronor de senaste tio åren. Marknadsvårdande repor görs på förfrågan av återförsäljarna oavsett det
faktiska lånebehovet. På så sätt kan de marknadsvårdande reporna
påverka behovet av den ordinarie upplåningen.
Det kassaöverskott som uppstått gör att statsskulden är motsvarande
högre än den annars skulle ha varit. Totalt uppgick Riksgäldskontorets
kassaöverskott i form av förvaltningstillgångar till 91 miljarder kronor
vid utgången av 2017. Detta kan jämföras med 33 miljarder kronor i
genomsnitt vid de senaste tio årens utgång (streckad linje i figur 5.4). I
Riksgäldskontorets upplåningsplan antas att förvaltningstillgångarna
normalt sett uppgår till 25 miljarder kronor vid årets slut.
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Figur 5.4

Förvaltningstillgångar (kassaöverskott) vid årets slut
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Källa: Riksgäldskontoret

I tabell 5.8 redovisas den okonsoliderade statsskuldens förändring enligt
prognosen i den ekonomiska vårpropositionen för 2018.18 Förändringen
av det kassamässiga överskottet i likviditetsförvaltningen ingår i posten
Skulddispositioner m.m.
Tabell 5.8

Den okonsoliderade statsskuldens förändring

Miljarder kronor

2017

2018

2019

2020

2021

Okonsoliderad statskuld
vid ingången av året

1 347

1 328

1 240

1 125

1 056

Skuldförändring
Varav
Lånebehov
Skulddispositioner m.m.
Okonsoliderad statskuld
vid årets slut

-19

-88

-115

-69

-117

-62
42
1 328

-74
-15
1 240

-67
-47
1 125

-50
-20
1 056

-126
10
936

Källa: Den ekonomiska vårpropositionen för 2018

Posten skulddispositioner utgörs i sin tur i av flera delposter, varav
förändringar i förvaltningstillgångar (eller kassaöverskott) utgjorde den
största 2017. Som framgår av tabell 5.9 beräknas förvaltningstillgångarna, enligt beräkningarna till den ekonomiska vårpropositionen för
2018, minska med 0,8 miljarder kronor 2018 och med 44,5 respektive
20,5 miljarder kronor under 2019 och 2020. Enligt beräkningarna
kommer därmed kassaöverskottet i likviditetsförvaltningen att uppgå till
25 miljarder kronor vid utgången av 2020.

18

56

Tabell 8.17 Statsskuldens förändring s. 161 i den ekonomiska vårpropositionen för 2018.

Tabell 5.9

Skr. 2017/18:104

Specifikation över skulddispositioner

Miljarder kronor

2017

2018

2019

2020

2021

Valutakurseffekter
Upplupen inflationskompensation
Förvaltningstillgångar
Övrigt (affärsdagsjustering m.m.)
Skulddispositioner m.m.

-29,0
2,6
64,9
3,9
42,5

-17,2
3,4
-0,8
0,0
-14,6

-0,1
-2,8
-44,5
0,0
-47,3

2,9
-2,2
-20,5
0,0
-19,8

2,8
6,8
0,0
0,0
9,6

Källa: Den ekonomiska vårpropositionen för 2018. Uppgifterna publiceras inte i propositionen men ingår i de
underliggande beräkningarna till tabell X.X [blir känt v. 15 så infogas senare]

Riksgäldskontoret började redan 2016 att minska lånevolymen till följd
av det låga lånebehovet och de ökade repovolymerna. Under 2017 fortsatte anpassningen av samma skäl. I nominella statsobligationer sänktes
de planerade auktionsvolymerna från 66 miljarder kronor i oktober 2016
till 51 miljarder kronor i oktober 2017. Därutöver drogs volymerna i
statsskuldväxlar ner från 110 till 88 miljarder kronor. Upplåningen i
realobligationer drogs ner från 14 till 12 miljarder kronor. Under 2018
planeras ytterligare neddragning av emissionsvolymerna. I nominella
statsobligationer och realobligationer har emissionsvolymerna sänkts till
32 respektive 8,5 miljarder kronor per år.19 Den utestående volymen
statsskuldväxlar beräknas samtidigt minska från 88 miljarder kronor i
början av 2018 till 20 miljarder kronor i juni 2018, vilket är en historiskt
låg nivå. Därutöver har Riksgäldskontoret tillfälligt upphört med
valutaupplåning för egen räkning. Riksgäldskontoret bedömer att den
ansträngda situationen på marknaden för statspapper innebär att det finns
en uppenbar risk för att ytterligare neddragningar kommer att leda till
ökade volymer marknadsvårdande repor. Om Riksgäldskontoret skulle
reagera på dessa inflöden genom att dra ner ytterligare på emissionsvolymerna kan en spiral skapas där upplåningen i allt högre grad blir
beroende av kortfristig och volatil finansiering i repofaciliteten i stället
för långfristig obligationsupplåning. Riskerna i statsskuldsförvaltningen
skulle därmed öka utan att placeringsbehoven minskar nämnvärt. Hittills
har Riksgäldskontoret framförallt mött de ökade repovolymerna genom
att dra ner på annan kortfristig upplåning som statsskuldväxlar.
Riksgäldskontoret bedömer dock att denna väg i princip är stängd från
och med 2018 eftersom statsskuldväxlarna dragits ned till ett minimum.
Möjligheterna att snabbt minska placeringstillgångarna från dagens nivå
är därmed mycket begränsade.
En annan faktor som påverkar kassaöverskottet är de marknadsvårdande repor som Riksgäldskontoret erbjuder till sina återförsäljare. I
reporna lånar Riksgäldskontoret ut statsskuldväxlar eller statsobligationer
i utbyte mot pengar. Syftet med reporna är att minska risken för
bristsituationer på marknaden för statspapper. Inflödet av medel via
reporna (dvs. repovolymen) styrs helt av återförsäljarnas efterfrågan.
Sommaren 2016 ökade repovolymerna kraftigt som en följd av att

19

Enligt Riksgäldskontorets rapport Statsupplåning ‒ Prognos och analys 2018:1 från den
21 februari 2018.
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likviditeten på marknaden försämrats. Från att i genomsnitt ha varit
mindre än 10 miljarder kronor per dag ökade reporna till i genomsnitt 30
miljarder kronor per dag. Sommaren 2017 ökade repovolymerna
ytterligare och uppgick till 55 miljarder kronor i genomsnitt per dag
under det andra halvåret. För helåret 2017 uppgick motsvarande
repovolym till 46 miljarder kronor, men variationen var stor under året.
Sammantaget gav repovolymerna under 2017 en nettoränteintäkt på
omkring 180 miljoner kronor. 20
Figur 5.5

Volym marknadsvårdande repor
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Källa: Macrobond

Situationen med det onormalt höga kassaöverskottet kommer att
analyseras närmare och regeringen avser att återkomma i frågan.
Regeringen har även för avsikt att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att
inom ramen för nuvarande riktlinjer och det statsskuldspolitiska målet
utreda om det är om möjligt att vidta ytterligare åtgärder så att kassaöverskottet återgår till historiskt normala nivåer. Uppdraget kommer även
tydliggöra att Riksgäldskontoret ska beakta den uppkomna situationen i
sitt förslag till riktlinjer för 2019.
Likviditetsförvaltning finns för Riksgäldskontoret alltid ska kunna
finansiera statens löpande betalningar och är en integrerad del av
statsskuldsförvaltningen inom vilken medel både lånas och placeras. Den
kortfristiga upplåningen sker främst i statsskuldsväxlar och commercial
paper medan placeringarna främst görs i riksbankscertifikat, repor och
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20
För repan då Riksgäldskontoret lånar ut en statsskuldväxel eller obligation över natten
från idag till imorgon (overnight ‒ ON) alternativt från imorgon till dagen därpå (tomorrow
next, TN) i utbyte mot pengar som säkerhet så betalar Riksgäldskontoret en ränta som
ligger 45 respektive 40 baspunkter under Riksbankens reporänta. Riksgäldskontoret
erbjuder också sina återförsäljare möjlighet att byta en obligation eller en statsskuldväxel
mot en annan via reposwappar med en veckas löptid till en ränta som ligger 30 punkter
under Riksbankens reporänta.

säkerställda bostadsobligationer med löptid kortare än ett år. Även Skr. 2017/18:104
banklån och banktillgodohavanden (deposits) används.21 Placeringarna
avser medel som lånas upp i förväg för att finansiera kommande
utbetalningsflöden som återbetalning av större obligationslån och för att
täcka underskott för större regelbundna utbetalningsflöden.22

6

Penningpolitik och statsskuldspolitik

Regeringens bedömning: Förvaltningen av statsskulden har bedrivits
inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.
Skälen för regeringens bedömning
Inledning
Riksbanken har i de yttranden som lämnats avseende Riksgäldskontorets
förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning inte haft några
invändningar mot något av förslagen, bortsett från förslaget om ett höjt
mandat för valutapositioner i riktlinjeförslaget för 2017‒2020. Regeringen beslutade dock inte i enlighet med Riksgäldskontorets förslag om
att höja mandatet från 7,5 till 20 miljarder kronor eftersom ett utökat
mandat bedömdes kunna komma riskera att i konflikt med den förda
penningpolitiken. I yttrandet avseende Riksgäldskontorets riktlinjeförslag
för 2015 framgår att Riksbanken välkomnar att det understryks att
upplåningen ska bedrivas så att en god låneberedskap säkerställs i olika
valutor. Av samma yttrande framgick att detta är viktigt för att säkerställa att Riksgäldskontoret också i framtiden vid behov har förmågan att
kunna låna stora volymer i utländska valutor, exempelvis för att förstärka
Riksbankens valutareserv.
Riksbankens köp av statsobligationer i penningpolitiskt syfte
Riksbanken har sedan våren 2015 köpt statsobligationer som ett medel
för att med hjälp av en expansiv penningpolitik uppnå målet om två
procents inflation. Under 2017 fortsatte Riksbanken att köpa både
nominella och reala statsobligationer. Köpen syftade till att bidra till
stigande inflation genom att pressa ned det allmänna ränteläget. Vid
utgången av 2017 hade Riksbanken köpt nominella statsobligationer för
267 miljarder kronor, motsvarande 44 procent av den utestående stocken.
Liksom under föregående år koncentrerades köpen till obligationer med
löptid upp till tio år. I de obligationerna ägde Riksbanken 48 procent av
den utestående stocken i december 2017. Riksbankens innehav i
realobligationer ökade till 37 miljarder kronor under året, motsvarande
21 procent av den utestående stocken.
21
I Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret finns bestämmelser som
anger hur de medel ska placeras.
22
T.ex. utbetalning av premiepensionsmedel till Pensionsmyndigheten som görs i december
varje år.
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Riksbankens köp av statsobligationer påverkar inte Riksgäldskontorets
låneplanering. Köpen påverkade däremot andrahandsmarknaden för
obligationer eftersom den del som omsätts aktivt minskar. Det kan därför
inte uteslutas att likviditeten i obligationsmarknaden försämras som en
följd av att Riksbankens köp. En försämring av likviditeten leder till att
det blir svårare att genomföra transaktioner utan att marknadsräntorna
påverkas. Vidare leder Riksbankens obligationsköp till att volymen av
obligationer på repomarknaden minskar, vilket gör att efterfrågan på
Riksgäldskontorets marknadsvårdande repor i stället ökar (se avsnitt 5.4).
Riksbanken beskriver att obligationsköpen kan påverka marknadens sätt
att fungera, bl.a. genom exemplet att återförsäljare i vissa fall endast vill
erbjuda slutplacerare mindre poster och att det tar längre tid för
investerare att köpa eller sälja större poster statsobligationer. Riksbanken
följer utvecklingen noga och deras samlade bedömning är att
obligationsköpen fungerar tillfredsställande.23
I figur 6.1 framgår Riksbankens köp av de olika nominella statsobligationerna samt den utestående stocken i respektive obligation vid 2017 års
slut. På höger axel framgår hur stor del av stocken som Riksbanken köpt
av respektive obligation.
Figur 6.1

Riksbankens köp av nominella statsobligationer samt
utestående stock, 31 december 2017
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ESV:s uppföljning och regeringens
kommentar till den
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Sammanfattning: Ekonomistyrningsverket (ESV), som bistått regeringen i utvärderingsarbetet, konstaterar att såväl regeringens riktlinjer
som Riksgäldskontorets tillämpning av riktlinjerna i allt väsentligt
legat i linje med målet för statsskuldspolitiken ‒ att långsiktigt minimera kostnaden för skulden med beaktande av risk. Vidare konstaterar
ESV att Sverige i en internationell jämförelse har starka offentliga
finanser även om statsskuldens minskning (i nominella termer) under
de två senaste decennierna framför allt förklaras av engångseffekter.
ESV bedömer att regeringens förlängning av statsskuldens löptid
under 2016 och 2017 varit väl avvägd mot bakgrund av att kostnadsfördelen med kort upplåning minskat. Breddningen av löptidsintervallet för den nominella kronskulden med upp till tolv år till förfall
som infördes 2016 skulle enligt ESV dock kunnat gjorts något tidigare
så att löptiden i större utsträckning skulle kunna ha förlängts gradvis
inom intervallet.
Beslutet om att påbörja en gradvis minskning av valutaexponeringen
i statsskulden från 2015 bedöms av ESV som väl övervägt, även om
det hade varit att föredra att avvecklingen påbörjats i ett mer normalt
penningpolitiskt läge. Vidare konstaterar ESV att styrningen av statsskulden sammansättning inte förändrats under 2016 och 2017. Den
senaste enkätundersökningen från 2017 visar mycket negativa och
sjunkande betyg när det gäller likviditeten på den svenska statsobligationsmarknaden. Den sjunkande likviditeten utgör enligt ESV ett
orosmoment för statsskuldsförvaltningen, vilket är ett skäl att på sikt
minska andelen real skuld från nuvarande 20 procent av statsskulden.
ESV konstaterar att regeringen under senare år sänkt Riksgäldskontorets möjligheter att ta positioner. ESV anser att det högre
mandatet som Riksgäldskontoret föreslagit framstår som rimligt. ESV
delar regeringens analys och riktigheten i Riksgäldskontorets beslut
om att tillsvidare inte ge ut premieobligationer. Bakgrunden är
fallande resultat och stor osäkerhet om den framtida efterfrågan på
premieobligationer.
ESV bedömer att Riksgäldskontoret har uppfyllt regeringens riktlinjer när det gäller statsskuldens sammansättning och löptid. Eftersom
riktvärdet för den utestående volymen nominell kronskuld med över
tolv år till förfall är långsiktigt anses även denna riktlinje vara
uppfylld trots att den utestående volymen varit något lägre än
riktvärdet. Utestående volym har successivt ökat under senare år.
ESV konstaterar att ett nytt mått för att underlätta utvärderingen av
det övergripande målet för statsskuldsförvaltningen är tänkt att börja
användas i utvärderingen av statsskuldsförvaltningen för 2018.
Liksom till tidigare utvärderingar av statsskuldsförvaltningen har regeringen anlitat kompletterande stöd i syfte att inhämta ett bredare underlagsmaterial. Uppdraget gavs till ESV i myndighetens regleringsbrev för
2017 och 2018. Uppdraget sammanfattas i de två punkterna nedan:
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 Utvärdera i vilken omfattning regeringens riktlinjer för statsskuldens
förvaltning under åren 2013–2017 har varit utformade i enlighet med
det statsskuldspolitiska målet.
 Utvärdera Riksgäldskontorets tillämpning av riktlinjerna nämnda år,
likaledes med utgångspunkt i det statsskuldspolitiska målet.
Enligt uppdragagsbeskrivningen ESV är oförhindrat att utvärdera även
andra frågeställningar. Nedan följer en kort sammanfattning av ESV:s
utvärdering samt regeringens kommentarer till de rekommendationer
som ESV lämnar. ESV:s utvärderingsrapport i sin helhet finns i bilagan.
ESV:s rapport
Inledning
ESV konstaterar att den ekonomiska politiken, utvecklingen i världsekonomin och den svenska ekonomin utgör en yttre ram för statsskuldsförvaltningen. Andra faktorer kopplade till den yttre ramen är inflationstakten, inflationsutsikterna och penningpolitikens utformning. I rapporten
beskrivs att Sverige har starka offentliga finanser i en internationell
jämförelse, framför allt om man ser till det finansiella sparandet och den
offentliga skulden. Sedan det finanspolitiska ramverket infördes efter 90talskrisen har de offentliga finanserna utvecklats väl. Även om sparandet
sedan 2000 legat under den målsatta nivån om ett överskott på 1 procent
av BNP över en konjunkturcykel så uppgår det finansiella sparandet i
offentlig sektor till 15 miljarder kronor per år eller totalt 277 miljarder
kronor. Vidare konstateras att det är engångseffekter och inte den
underliggande utvecklingen av statens inkomster och utgifter som
minskat statsskulden de senaste decennierna. Mellan 1999 och 2017 har
dessa engångseffekter minskat statsskulden med nästan 300 miljarder
kronor netto. De engångseffekter som framför allt sänkt skulden är
inkomster från försäljning av statlig egendom och överföring av
tillgångar från AP-fonderna. Riksgäldskontorets vidareutlåning till
Riksbanken är dock en engångseffekt som höjt statsskulden med drygt
230 miljarder kronor. Minskningen av skuldkvoten (skulden i förhållande
till BNP) förklaras främst av att BNP vuxit.
Förändringar i statsskuldens löptid
Regeringens val att stegvis förlänga statsskuldens löptid bedöms av ESV
som väl avvägd mot bakgrund av fallande löptidspremier och ligger även
i linje med utvecklingen i andra länder. Ett alternativ till de årliga
höjningarna hade varit att ge Riksgäldskontoret ett något större löptidsintervall tidigare. Ett större intervall hade ökat flexibiliteten men skulle
enligt ESV samtidigt kunna medföra en risk för tolkningen att Riksgäldskontoret getts möjlighet att ta positioner på marknadsräntan genom att
justera löptiden. De faktiska utfallen för den nominella kronskulden har
under flera år legat nära den övre gränsen av styrintervallet vilket enligt
ESV väcker frågan om inte ett något bredare intervall tidigare, utöver at
skapa mer flexibilitet, också hade varit mer transparent och förutsägbart
jämfört med den gradvisa anpassning som av löptiden som skett.
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transparent om den gradvisa löptidsförlängningen gjorts via bredare
intervall i stället för via årliga beslut i små steg. Skälen till detta återfinns
i den analys av löptidspremier som Riksgäldskontoret lämnade i riktlinjeförslaget för 2016 samt i riktlinjerna för samma år där det framgick att
den fortsatta analysen får visa om ytterligare förlängning av löptiden är
motiverad. I beslutet tydliggjordes också att förlängningen ska ske i små
steg, eftersom en kraftig förlängning skulle kunna innebära att utbudsoch efterfrågebalansen rubbas på ett sätt som får långa räntor att stiga. Ett
annat skäl var att det finns en osäkerhet kring hur bestående nedgången i
riskpremierna kommer att vara.
Det breddade löptidsintervallet som infördes 2016 motiverades av rent
operationella skäl med motiveringen att en allt för snäv styrning kan
medföra onödiga transaktionskostnader. Breddningen kopplades i stor
utsträckning till beslutet i riktlinjerna 2015 om att duration ska ersätta
genomsnittlig räntebindningstid som löptidsmått. Vid kraftiga rörelser i
marknadsräntan påverkas durationen vilket innebär att löptiden förflyttas.
Det bredare löptidsintervallet hade inte som huvudsyfte att skapa
utrymme för en gradvis förlängd löptid.
Statsskuldens sammansättning
Regeringens beslut att behålla styrningen mot en andel av skulden
bedöms av ESV som väl avvägt. Frågan väcks dock om andelen real
skuld på 20 procent är den rätta eller om den borde minska på sikt. ESV
menar att flera skäl talar för att andelen kan behöva minskas framöver.
Lånebehovet är lågt och förväntas minska ytterligare framöver. Riksgäldskontoret har redan dragit ner emissionsvolymen i nominella statsobligationer till en historiskt låg nivå. Vidare förefaller inflationsförväntningarna ha gått ner vilket innebär att kostnadsfördelen med att låna i
reala obligationer har minskat över tid. Även det faktum att likviditeten i
nominella statsobligationer sjunkit talar för att öka andelen nominell
kronskuld. Samtidigt konstaterar ESV att upplåningen i realobligationer
redan är låg.
Frågan om att minska andelen real skuld har kopplingar till hur
kassaöverskottet som uppstod kring årsskiftet 2017/18 kan behöva
hanteras på sikt. Regeringen avser mot denna bakgrund att ge
Riksgäldskontoret ett särskilt uppdrag (se avsnitt 5.4).
Valutaskulden
ESV bedömer att regeringens beslut att påbörja en gradvis minskning av
valutaexponeringen i statsskulden från 2015 var väl övervägt, även om
det hade varit att föredra att avvecklingen påbörjats i ett mer normalt
penningpolitiskt läge. ESV har bl.a. räknat på valutaskuldens utveckling
utifrån antagandet om att den gradvisa minskningen hade inletts 2011 i
stället för 2015.
Regeringen delar ESV:s bedömning om att det, med facit i hand, hade
varit att föredra om den gradvisa minskningen av valutaväxlingen
påbörjats i ett mer normalt penningpolitiskt läge än vad som var fallet
2015. Nedan ges en beskrivning av det fleråriga analys- och berednings63
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arbete som ledde fram till att den gradvisa valutaexponeringen inleddes
2015.
Våren 2010 gav regeringen Riksgäldskontoret i uppdrag (dnr
Fi2010/02193) att göra en scenarioanalys med utgångspunkt från en
betydligt högre respektive lägre statsskuld om hur stora andelarna i de
olika skuldslagen bör vara samt analysera hur löptiden bör hanteras i
dessa fall. I Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för 2013 redovisades
en slutrapport. I rapporten framgick att en djupare analys av kostnadsaspekterna var nödvändig innan riktlinjerna för valutaskuldens styrning
omprövas. I riktlinjeförslaget för 2014 lämnades både en fördjupad
analys och ett förslag till en ny styrmodell för valutaskulden. Förslaget
innebar att regeringen skulle besluta om ett tak för hur stor valutaandelen
får vara samt att valutaandelens andel därefter blir beroende av
Riksgäldskontorets bedömning av möjligheterna att sänka den förväntade
kostnaden med valutaexponering, med beaktande av risk. I riktlinjebeslutet för 2014 valde regeringen att avvakta med att ändra styrmodellen för valutaskulden. Som skäl till detta angavs att information
från två utredningar bör inväntas, dels betänkandet från utredningen om
översyn av statsskuldspolitiken dels beslut angående utredningen om
Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning. Vidare bedömdes
det inte heller ur ett kostnadsperspektiv som ogynnsamt att behålla den
dåvarande valutaandelen. Riksgäldskontoret skrev även i sitt riktlinjeförslag att man även med sin föreslagna styrmodell har för avsikt att
behålla valutaandelen under 2014. I Riksgäldskontorets förslag till
riktlinjer för 2015 avslutades de föregående årens analys. Slutsatsen var
att det inte fanns skäl att ha valutaexponering i den strategiska portföljen.
Riksgäldskontorets slutsats och regeringens beslut i riktlinjerna för
2015 om att påbörja en gradvis minskad valutaexponering motiverades
av att det inte finns tillräckligt stöd för att valutaexponering ger lägre
förväntade kostnader för staten men att den medför valutarisk. I riktlinjebeslutet för 2015 tydliggjordes att minskningstaktens storlek baseras på
att låta den nuvarande valutaexponeringen förfalla. Beslutet att minska
valutaexponeringen påverkar inte Riksgäldskontorets möjlighet att låna i
utländsk valuta.
Positionstagningen
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ESV menar att den diskussion om positionsmandatets storlek som ESV
förde i granskningen inför utvärderingsskrivelsen för 2009‒2013
fortfarande är aktuell. Diskussionen handlade bland annat om
avvägningen mellan politisk risk och målet om kostnadsminimering.
ESV anser att regeringen och Riksgäldskontoret ser olika på hur
mandaten, framför allt mandatet för positioner i kronans valutakurs, ska
se ut. Båda argumenterar för att minska risken men från olika utgångspunkter. Regeringen vill behålla mandatet oförändrat medan Riksgäldskontoret ser ett oförändrat mandat som att risken för att inte bedriva en
effektiv förvaltning av statsskulden med fokus på risk och kostnad ökar.
ESV menar att de skilda synsätten framkom tydligast i Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för 2017 där man ser en eventuell konflikt
mellan utvecklingen av valutakurser och kravet på att minska valutaskulden. Riksgäldskontoret föreslog att mandatet för positioner i kronans

valutakurs skulle höjas från 7,5 till 20 miljarder kronor så att inväxlingen Skr. 2017/18:104
vid en plötslig försvagning av kronan skulle kunna avbrytas under ett år
istället för under 4,5 månader.
I beslutet till riktlinjer för 2017 avvisade regeringen förslaget om höjt
positionsmandat med argumentet om att det skulle riskera att komma i
konflikt med den förda penningpolitiken. Av budgetlagen framgår att
statsskuldsförvaltningen ska ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer och att Riksbanken ska ges möjlighet att yttra sig över
Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer. Nedan framgår Riksbankens
yttrande över Riksgäldskontorets (Riksgäldens) förslag till riktlinjer för
statsskuldens förvaltning 2017‒2020.
Enligt de nuvarande riktlinjerna för statsskuldens förvaltning ska
Riksgälden amortera ned valutaskulden. Riksgälden har idag mandat
att ta valutapositioner för maximalt 7,5 miljarder kronor. I
riktlinjeförslaget föreslår Riksgälden nu att det skulle vara mer
kostnadseffektivt om ett större utrymme finns att skjuta på
amorteringarna av utlandsskulden om kronan bedöms vara
undervärderad. Som ett led i detta vill Riksgälden att mandatet för
valutapositioner höjs från 7,5 till 20 miljarder kronor.
Riksbankens direktion har kommunicerat att den står beredd att
intervenera på valutamarknaden om en alltför snabb förstärkning av
kronan riskerar att hota uppgången i inflationen mot målet. Ett utökat
mandat för Riksgälden, med möjlighet att ta positioner för en starkare
krona, skulle då kunna komma i konflikt med den förda penningpolitiken, och skapa oklarhet och en onödig osäkerhet på de finansiella
marknaderna om prisbildningen på den svenska kronan. Riksbanken
finner att övriga förslag är förenliga med penningpolitiken.

Premieobligationernas bidrag till det statsskuldspolitiska målet
I riktlinjerna för 2017 beslutade regeringen att målperspektivet för privatmarknadsupplåningen skulle förlängas i enlighet med Riksgäldskontorets
förslag. Bakgrunden var att de senaste årens låga räntenivåer gjort att
privatmarknadsupplåningen inte bidragit till målet att minska kostnaderna för statsskulden. Det förlängda målperspektivet gjorde det
möjligt att kunna återuppta upplåningsformen igen om den bedöms
kunna bli lönsam senare. För att begränsa räntekostnadsförlusten fram till
dess att upplåningsformen bedöms vara lönsam igen, uppmanade regeringen Riksgäldskontoret att överväga att inte ge ut premieobligationer. I
december 2016 fattade Riksgäldskontorets styrelse beslut om att inte ge
ut premieobligationer tillsvidare mot bakgrund av det låga ränteläget.
ESV instämmer i regeringens analys och anser att Riksgäldskontorets
beslut att tillsvidare inte ge ut premieobligationer är riktigt mot bakgrund
av det fallande resultatet i verksamheten och den stora osäkerheten om
den framtida efterfrågan på premieobligationer. Regeringen har därför
för avsikt att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att överväga att ha avvecklat sparformen när de sista utestående premieobligationerna löper till
förfall 2021. En förutsättning för detta är att merkostnaderna förknippade
med att ha beredskap för att kunna återta sparformen inte längre bedöms
motiverade.
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)|URUG
(NRQRPLVW\UQLQJVYHUNHW (69 KDULUHJOHULQJVEUHYHQI|URFKInWWL
XSSGUDJDWWXWYlUGHUDVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJI|USHULRGHQ
±
*UDQVNQLQJHQVLQULNWQLQJNDQVDPPDQIDWWDVLWYnSXQNWHU
− 8WYlUGHUDLYLONHQRPIDWWQLQJUHJHULQJHQVULNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
XQGHUnUHQ±KDUYDULWXWIRUPDGHLHQOLJKHWPHGGHWVWDWVVNXOGVSROLWLVND
PnOHW
− 8WYlUGHUD5LNVJlOGVNRQWRUHWVWLOOlPSQLQJDYULNWOLQMHUQDQlPQGDnUOLNDOHGHV
PHGXWJnQJVSXQNWLGHWVWDWVVNXOGVSROLWLVNDPnOHW
(QOLJWXSSGUDJVEHVNULYQLQJHQlU(NRQRPLVW\UQLQJVYHUNHWRI|UKLQGUDWDWWXWYlUGHUD
lYHQDQGUDIUnJHVWlOOQLQJDU
8SSGUDJVEHVNULYQLQJHQLVLQKHOKHWnWHUILQQVLELODJD
$UEHWHWPHGUHJHULQJVXSSGUDJHWKDUJHQRPI|UWVDY$QQD+DQVVRQ SURMHNWOHGDUH 
6YDQWH+HOOPDQ H[SHUW RFK0DWWV.DUOVRQ XWUHGDUH 
(NRQRPLVW\UQLQJVYHUNHW|YHUOlPQDUKlUPHGUDSSRUWHQ8WYlUGHULQJDYVWDWHQV
XSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ±8SSGUDJHWlUGlUPHGDYVOXWDW
6WRFNKROPGHQPDUV

&ODV2OVVRQ

$QQD+DQVVRQ
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,QQHKnOO
)|URUG
 6DPPDQIDWWQLQJ
 %DNJUXQG
 'HRIIHQWOLJDILQDQVHUQDLQWHUQDWLRQHOOW
 'HRIIHQWOLJDILQDQVHUQDL6YHULJH

 6WDWVVNXOGHQVXWYHFNOLQJ
 0DDVWULFKWVNXOGHQ
 6WDWVVNXOGHQ
 (QJnQJVHIIHNWHUVRPSnYHUNDWVWDWVVNXOGHQ
 )|UVlOMQLQJDYVWDWOLJHJHQGRP
 gYHUI|ULQJDYWLOOJnQJDUIUnQcOGHUVSHQVLRQVV\VWHPHW
 /nQWLOO5LNVEDQNHQ
 gYULJDHQJnQJVHIIHNWHUI|UVWDWVVNXOGHQ
 6WDWVVNXOGHQRFK5LNVEDQNVOnQHW
 )LQDQVLHULQJDYVWDWVNXOGHQ

 5HJHULQJHQVULNWOLQMHlQGULQJDU
 )|UlQGULQJDULVWDWVVNXOGHQVO|SWLG±
 %DNJUXQGHQWLOOI|UOlQJGDO|SWLGHU
 %UHGDUHO|SWLGVLQWHUYDOO
 $QYlQGQLQJHQDYUlQWHVZDSSDU
 (69VNRPPHQWDUHU
 6WDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJI|UlQGUDVLQWH
 6lUVNLOWRPDQGHOHQUHDONURQVNXOG
 9DOXWDVNXOGHQ
 6W\UQLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQ
 (69VNRPPHQWDUHU
 3RVLWLRQVWDJQLQJHQ
 3RVLWLRQVWDJQLQJHQI|UH
 3RVLWLRQVWDJQLQJHQIUnQRFKPHG
 (69VNRPPHQWDUHU
 3RVLWLRQHULGHQO|SDQGHI|UYDOWQLQJHQ
 3UHPLHREOLJDWLRQHUQDVELGUDJWLOOGHWVWDWVVNXOGVSROLWLVNDPnOHW

 5LNVJlOGHQVWLOOlPSQLQJ
 6WDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJRFKO|SWLG
 1\WWNRVWQDGVPnWWI|UDWWXWYlUGHUDGHW|YHUJULSDQGHPnOHW
 0DUNQDGVYnUG
 /LNYLGLWHWHQSnVWDWVREOLJDWLRQVPDUNQDGHQ
 5LNVJlOGHQNDQSnYHUNDOLNYLGLWHWHQLQGLUHNW
 /LNYLGLWHWlUVYnUWDWWPlWD
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 2PVlWWQLQJHQSnGHQVYHQVNDREOLJDWLRQVPDUNQDGHQ±
 $QDO\VHUDYOLNYLGLWHWHQI|UVWDWVREOLJDWLRQHU
 9DGVlJHUDNW|UHUQD"
 9DGEHURUGHQI|UVlPUDGHOLNYLGLWHWHQSn"
 (69VNRPPHQWDUHU

%LODJD8SSGUDJVEHVNULYQLQJ
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6DPPDQIDWWQLQJ

(69KDUXWYlUGHUDWVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQI|USHULRGHQ±PHGIRNXVSn
RFK
(69NDQNRQVWDWHUDDWWVnYlOUHJHULQJHQVULNWOLQMHUVRP5LNVJlOGHQVWLOOlPSQLQJDY
ULNWOLQMHUQDLDOOWYlVHQWOLJWKDUOHJDWLOLQMHPHGPnOHWI|UVWDWVVNXOGVSROLWLNHQ±DWW
OnQJVLNWLJWPLQLPHUDNRVWQDGHQI|UVNXOGHQPHGEHDNWDQGHDYULVN(69YLOOEHWRQD
DWWGHQVMXQNDQGHOLNYLGLWHWHQSnPDUNQDGHQI|UVWDWVREOLJDWLRQHUXWJ|UHWWRURV
PRPHQWI|UVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQ5LNVJlOGHQKDUKLWLQWLOOVNXQQDWKDQWHUD
VLWXDWLRQHQWDFNYDUHHQDNWLYPDUNQDGVYnUG%ODQGDQQDWKDU5LNVJlOGHQ|NDW
UHSRIDFLOLWHQNUDIWLJWXQGHUGHVHQDVWHWYnnUHQ2POLNYLGLWHWHQLQWHI|UElWWUDVlU
GRFNIUnJDQRP5LNVJlOGHQOnQJVLNWLJWKDUGHWKDQGOLQJVXWU\PPHGHEHK|YHUI|UDWW
XSSUlWWKnOODHQOLNYLGPDUNQDGLQRPLQHOODVWDWVREOLJDWLRQHU
9lOVN|WWDRIIHQWOLJDILQDQVHU
'HQHNRQRPLVNDSROLWLNHQXWYHFNOLQJHQLYlUOGVHNRQRPLQRFKGHQVYHQVND
HNRQRPLQXWJ|UHQ\WWUHUDPI|UVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQ$QGUDIDNWRUHUNRSSODGH
WLOOGHQ\WWUHUDPHQlULQIODWLRQVWDNWHQLQIODWLRQVXWVLNWHUQDRFKSHQQLQJSROLWLNHQV
XWIRUPQLQJ,HQLQWHUQDWLRQHOOMlPI|UHOVHKDU6YHULJHVWDUNDRIIHQWOLJDILQDQVHU
IUDPI|UDOOWRPPDQVHUWLOOGHWILQDQVLHOODVSDUDQGHWRFKGHQRIIHQWOLJDVNXOGHQ'H
VYHQVNDRIIHQWOLJDILQDQVHUQDKDUXWYHFNODWVYlOVHGDQLQI|UDQGHWDYGHWILQDQV
SROLWLVNDUDPYHUNHWHIWHUWDOVNULVHQbYHQRPVSDUDQGHWVHGDQKDUOHJDW
XQGHUGHQPnOVDWWDQLYnQRPHWW|YHUVNRWWRPSURFHQWDY%13|YHUHQNRQMXQNWXU
F\NHO±VnXSSJnUGHWILQDQVLHOODVSDUDQGHWLRIIHQWOLJVHNWRULJHQRPVQLWWWLOO
PLOMDUGHUNURQRUSHUnUHOOHUWRWDOWPLOMDUGHUNURQRU'HWILQDQVLHOODVSDUDQGHWL
VWDWHQKDUXWYHFNODWVQnJRWVYDJDUH2PPDQH[NOXGHUDUGHQ|YHUI|ULQJVRPJMRUGHV
IUnQ$3IRQGHUQDWLOOVWDWHQLVDPEDQGPHGSHQVLRQV|YHUHQVNRPPHOVHQXSSJnU
VSDUDQGHWLVWDWHQWLOOPLOMDUGHUNURQRUVHGDQ'HQXQGHUOLJJDQGH
XWYHFNOLQJHQKDUGRFNYDULWEHW\GOLJWVWDUNDUHGnULNVGDJHQXQGHUVDPPDSHULRG
EHVOXWDWRPVNDWWHVlQNQLQJDUSnPLOMDUGHUNURQRU
6WDWVVNXOGHQVXWYHFNOLQJ
'HWlULQWHGHQXQGHUOLJJDQGHXWYHFNOLQJHQDYVWDWHQVLQNRPVWHURFKXWJLIWHUVRP
PLQVNDWVWDWVVNXOGHQLQRPLQHOODWHUPHUGHWYnVHQDVWHGHFHQQLHUQDXWDQROLND
HQJnQJVHIIHNWHU0HOODQRFKKDUVNXOGHQUHGXFHUDWVIUnQPLOMDUGHU
WLOOPLOMDUGHUNURQRUGHWYLOOVlJDPHGPLOMDUGHUNURQRU6NXOGHQV
PLQVNQLQJEHURUSnROLNDHQJnQJVHIIHNWHUVRPVDPPDQWDJHWVlQNWVNXOGHQPHG
QlVWDQPLOMDUGHUNURQRU'HHQJnQJVHIIHNWHUVRPIUDPI|UDOOWVlQNWVNXOGHQlU
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LQNRPVWHUIUnQI|UVlOMQLQJDYVWDWOLJHJHQGRPRFK|YHUI|ULQJDYWLOOJnQJDUIUnQ$3
IRQGHQ8WDQGHVVDVNXOOHVNXOGHQLVWlOOHWKD|NDWPHGQlUPDUHPLOMDUGHU
NURQRU'HQXQGHUOLJJDQGHXWYHFNOLQJHQDYVWDWHQVLQNRPVWHURFKXWJLIWHUKDUDOOWVn
ELGUDJLWWLOODWWK|MDVWDWVVNXOGHQ0LQVNQLQJHQDYVNXOGNYRWHQGHWYLOOVlJDVNXOGHQL
I|UKnOODQGHWLOO%13I|UNODUDVIUlPVWDY%13WLOOYl[WHQ5LNVEDQNHQVOnQL
5LNVJlOGHQlUHPHOOHUWLGHQHQJnQJVHIIHNWVRPK|MWVWDWVVNXOGHQPHGGU\JW
PLOMDUGHUNURQRUPRWVYDUDQGHSURFHQWDY%13
5HJHULQJHQVULNWOLQMHlQGULQJDU
Längre löptider och bredare intervall
5HJHULQJHQKDUI|UOlQJWO|SWLGHQI|UGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQPHGXSSWLOOWROYnU
WLOOI|UIDOOEnGHRFKbYHQEUHGGHQLO|SWLGVLQWHUYDOOHW|NDGH
9DOXWDVNXOGHQVO|SWLGI|UOlQJGHVJHQRPDWWGHWWLGLJDUHO|SWLGVULNWYlUGHWSn
nUHUVDWWHVPHGHWWVW\ULQWHUYDOOSn±nU'HWLQQHElUDWWVDPWOLJDVNXOGVODJ
QXPHUDVW\UVPHGKMlOSDYLQWHUYDOO)|U|YULJDVNXOGVODJEOHYVW\UQLQJHQRI|UlQGUDG
XQGHURFK0RWLYHWWLOOGHI|UOlQJGDO|SWLGHUQDlUDWWNRVWQDGVI|UGHOHQ
PHGNRUWXSSOnQLQJKDUPLQVNDW|YHUWLG
)|U(69IUDPVWnUI|UOlQJQLQJHQDYVWDWVVNXOGHQVO|SWLGVRPYlODYYlJGPRW
EDNJUXQGDYDWWNRVWQDGVI|UGHOHQPHGNRUWXSSOnQLQJKDUPLQVNDW(WWDOWHUQDWLYWLOO
DWWJUDGYLVI|UOlQJDO|SWLGHQLGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQKDGHYDULWDWWJH
5LNVJlOGHQHWWQnJRWVW|UUHO|SWLGVLQWHUYDOOWLGLJDUH'HWIDNWXPDWWGHIDNWLVND
XWIDOOHQI|UGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQKDUOHJDWQlUDGHQ|YUHJUlQVHQDY
VW\ULQWHUYDOOHWXQGHUIOHUDnURFKDWWUHJHULQJHQNRQWLQXHUOLJWK|MWO|SWLGHQWDODUI|U
GHW
Oförändrad sammansättning av skulden
6WDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJKDULQWHI|UlQGUDWVXQGHURFK5LNVJlOGHQ
KDUGRFNLULNWOLQMHI|UVODJHWI|UDQDO\VHUDWRPGHWILQQVDQOHGQLQJDWWlQGUD
VW\UQLQJHQDYGHQUHDODVNXOGHQIUnQHQIDVWDQGHOWLOOHWWQRPLQHOOWEHORSS
5LNVJlOGHQVDQDO\VP\QQDUXWLDWWHQ|YHUJnQJWLOOHWWULNWPlUNHVNXOOHLQQHElUDHQ
VYDJDUHVW\UQLQJRFKPLQVNDGWUDQVSDUHQVHIWHUVRPVW\ULQWHUYDOOHWVNXOOHEHK|YDEOL
UHODWLYWVWRUW(QVWDWLVNPnOQLYnVNXOOHRFNVnPLQVNDIOH[LELOLWHWHQLOnQHSODQHULQJHQ
(69GHODU5LNVJlOGHQVDQDO\V(QOLJW(69DNWXDOLVHUDUDQDO\VHQlYHQIUnJDQRP
DQGHOHQSnSURFHQWERUGHPLQVNDSnVLNW)OHUDVNlOWDODUI|UGHW/nQHEHKRYHWlUL
GDJOLWHWRFKI|UYlQWDVPLQVNDSnVLNW.RVWQDGVI|UGHOHQI|UUHDODREOLJDWLRQHU
I|UHIDOOHURFNVnKDVMXQNLW|YHUWLGWLOOI|OMGDYOlJUHLQIODWLRQVI|UYlQWQLQJDU'HW
IDNWXPDWWOLNYLGLWHWHQLQRPLQHOODVWDWVREOLJDWLRQHUKDUI|UVlPUDWVWDODURFNVnI|UDWW
|NDDQGHOHQQRPLQHOONURQVNXOG
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9DOXWDVNXOGHQ
,QI|UEHVOXWDGHUHJHULQJHQDWWLQULNWQLQJHQI|UYDOXWDVNXOGHQVNXOOHlQGUDVVnDWW
YDOXWDH[SRQHULQJHQLVWDWVVNXOGHQJUDGYLVVNXOOHPLQVNDXQGHUGHNRPPDQGHnUHQ
0LQVNQLQJHQVNXOOHVRPK|JVWXSSJnWLOOPLOMDUGHUNURQRUPHQPHGLQULNWQLQJRP
HQnUOLJPLQVNQLQJVWDNWRPPLOMDUGHUNURQRU,ULNWOLQMHEHVOXWHWIUDPJnURFNVnDWW
P|MOLJKHWHQI|U5LNVJlOGHQDWWEHDNWDI|UYlQWQLQJDURPNURQDQVXWYHFNOLQJLV\IWHDWW
VlQNDNRVWQDGHQI|UVWDWVVNXOGHQVNDJ|UDVLQRPUDPHQI|UWLOOGHODWSRVLWLRQVPDQGDW
RFKLQWHJHQRPDWW|NDHOOHUDWWPLQVNDLQYl[OLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQ(WWEHVOXWRP
DWWDYYHFNODYDOXWDVNXOGHQRPIDWWDUWUHIUnJHVWlOOQLQJDU
- 6NDYDOXWDVNXOGHQDYYHFNODVHOOHUEHKnOODV"
- +XUVNDYDOXWDVNXOGHQDYYHFNODV"
- 1lUVNDYDOXWDVNXOGHQE|UMDDYYHFNODV"
,XWYlUGHULQJHQNXQGH(69NRQVWDWHUDDWWXQGHUGHQVHQDVWHWLRnUVSHULRGHQ
KDGHXWOlQGVNDNRUWDUlQWRULJHQRPVQLWWYDULWSURFHQWHQKHWHUOlJUHlQVYHQVND
YLONHWJHWWHQNRVWQDGVI|UGHOI|UOnQLXWOlQGVNYDOXWD9DOXWDU|UHOVHUJDYnDQGUD
VLGDQLJHQRPVQLWWHWWQHJDWLYWELGUDJSnSURFHQWHQKHW2PPDQXWYLGJDU
WLGVSHULRGHQWLOODWWlYHQRPIDWWDGHVHQDVWHI\UDnUHQKDUGHWJHQRPVQLWWOLJDSRVLWLYD
ELGUDJHWIUnQUlQWHVNLOOQDGHUPLQVNDWWLOOSURFHQWHQKHWHU9DOXWDU|UHOVHUQDKDU
GRFN|NDWYLONHWJMRUWDWWGHWJHQRPVQLWWOLJDQHJDWLYDELGUDJHW|NDWWLOO
SURFHQWHQKHWHU6DPPDQWDJHWLQQHElUGHWWDDWWYDOXWDXSSOnQLQJHQLVWlOOHWI|UDWW
VlQNDNRVWQDGHQKDU|NDWNRVWQDGHQI|UI|UYDOWQLQJHQDYVWDWVVNXOGHQ5LNVJlOGHQV
I|UVODJRFKUHJHULQJHQVEHVOXWDWWDYYHFNODYDOXWDVNXOGHQIUDPVWnUVRPYlO|YHUYlJW
$YYHFNOLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQSnE|UMDVDOOWVnVDPWLGLJWVRPULNVEDQNHQYLGWDU
nWJlUGHUI|UDWWSnYHUNDNURQDQLV\IWHDWWSnYHUNDLQIODWLRQHQ0HGWDQNHSn
YDOXWDVNXOGHQVVWRUOHNRFKGHQDYYHFNOLQJVWDNWVRPlUEHVOXWDGEHK|YVHQUHODWLYW
NRUWWLGI|UDWWDYYHFNODYDOXWDVNXOGHQ6HWWLGHWSHUVSHNWLYHWDQVHU(69DWWHQ
DYYHFNOLQJDYYDOXWDVNXOGHQLHWWPHUQRUPDOWSHQQLQJSROLWLVNWOlJHYDULWDWWI|UHGUD
5LNVJlOGHQVPRWLYI|UDWWYlOMDLYLONHQYDOXWDYDOXWDVNXOGHQVNDYl[ODVLQKDU
YDULHUDW0HGWDQNHSnVYnULJKHWHUQDDWWSURJQRVWLFHUDYDOXWDNXUVHUVNXOOHHQ
DOWHUQDWLYVWUDWHJLYDUDDWWXWJnIUnQGHROLNDYDOXWRUQDVDQGHODYYDOXWDVNXOGHQ'HW
VNXOOHLQQHElUDDWWLQYl[OLQJJMRUGHVLSURSRUWLRQWLOOUHVSHNWLYHYDOXWDVDQGHODY
YDOXWDVNXOGHQ
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3RVLWLRQVWDJDQGHW
5HJHULQJHQKDUXQGHUVHQDUHnUPLQVNDW5LNVJlOGHQVP|MOLJKHWHUDWWWDSRVLWLRQHU
EnGHLGHQVYHQVNDNURQDQRFKLXWOlQGVNYDOXWD(69NDQNRQVWDWHUDDWWUHJHULQJHQ
RFK5LNVJlOGHQVHUROLNDSnKXUPDQGDWHQIUDPI|UDOOWPDQGDWHWI|USRVLWLRQHULGHQ
NURQDQVYDOXWDNXUVVNDVHXW%nGDDUJXPHQWHUDUI|UDWWPLQVNDULVNHQ5HJHULQJHQ
YLOOEHKnOODHWWPLQGUHPDQGDWPHGDQ5LNVJlOGHQPHQDUDWWHWWVW|UUHPDQGDW|NDU
P|MOLJKHWHQDWWEHGULYDHQHIIHNWLYI|UYDOWQLQJDYVWDWVVNXOGHQPHGIRNXVSnULVNRFK
NRVWQDG
9LGHQSO|WVOLJI|UVYDJQLQJDYNURQDQUlFNHUGHWQXYDUDQGHPDQGDWHWLNURQDQV
Yl[HONXUVWLOODWWVNMXWDXSSLQYl[OLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQXQGHUPnQDGHU(69
GHODU5LNVJlOGHQVXSSIDWWQLQJDWWVWRUOHNHQSnPDQGDWHWPnVWHDQVHVVRPOnJWPRW
EDNJUXQGDYDWW5LNVJlOGHQLQWHNDQWDQnJUDWDNWLVNDSRVLWLRQHULNURQDQVYDOXWDNXUV
LQRPUDPHQI|UGHQO|SDQGHI|UYDOWQLQJHQ5LNVJlOGHQVI|UHVODJQDK|MQLQJDY
PDQGDWHWIUDPVWnUGlUI|UVRPULPOLJ
3UHPLHREOLJDWLRQVXSSOnQLQJHQ
,ULNWOLQMHUQDI|UEHVOXWDGHUHJHULQJHQLHQOLJKHWPHG5LNVJlOGHQVI|UVODJDWW
J|UDPnOSHUVSHNWLYHWI|USUHPLHREOLJDWLRQVXWOnQLQJHQPHUOnQJVLNWLJW5HJHULQJHQ
XSSPDQDGHVDPWLGLJW5LNVJlOGHQDWW|YHUYlJDDWWLQWHJHXWSUHPLHREOLJDWLRQHUIUDP
WLOOGHVVDWWXSSOnQLQJVIRUPHQEHG|PVYDUDO|QVDPLJHQ5HJHULQJHQPHQDGHDWWGH
EHVSDULQJDUVRPSUHPLHREOLJDWLRQHUNDQELGUDPHGSnOlQJUHVLNWlURVlNUDRFK
E\JJHUSnDWWGHWJnUDWWHPLWWHUDVW|UUHSUHPLHREOLJDWLRQVOnQlQLGDJ,GHFHPEHU
IDWWDGH5LNVJlOGHQVVW\UHOVHEHVOXWRPDWWLQWHJHXWSUHPLHREOLJDWLRQHUWLOOV
YLGDUHPRWEDNJUXQGDYGHWOnJDUlQWHOlJHW(69LQVWlPPHULUHJHULQJHQVDQDO\VRFK
DQVHUDWW5LNVJlOGHQVEHVOXWDWWWLOOVYLGDUHLQWHJHXWSUHPLHREOLJDWLRQHUlUULNWLJWPRW
EDNJUXQGDYGHWIDOODQGHUHVXOWDWHWLYHUNVDPKHWHQRFKGHQVWRUDRVlNHUKHWHQRPGHQ
IUDPWLGDHIWHUIUnJDQSnSUHPLHREOLJDWLRQHU
5LNVJlOGHQVWLOOlPSQLQJ
(69VEHG|PQLQJlUDWW5LNVJlOGHQKDUXSSI\OOWUHJHULQJHQVULNWOLQMHUYDGJlOOHU
VWDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJRFKO|SWLG/|SWLGHQKDUOHJDWLQRPULNWOLQMHUQDI|U
VDPWOLJDVNXOGVODJXQGHURFKbYHQVWDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJKDUL
KXYXGVDNOHJDWLQRPULNWOLQMHUQD(QGDXQGDQWDJHWlUGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQ
PHG|YHUWROYnUWLOOI|UIDOOGlUXWIDOOHWYDULWQnJRWOlJUHlQGHWOnQJVLNWLJDULNWYlUGHW
I|UXWHVWnHQGHYRO\PSnPLOMDUGHUNURQRU9LGXWJnQJHQDYRFK
XSSJLFNGHQXWHVWnHQGHYRO\PHQWLOOUHVSHNWLYHPLOMDUGHUNURQRU'HQXWH
VWnHQGHVWRFNHQDYOnQJDREOLJDWLRQHUEHURULVWRUXWVWUlFNQLQJSnPDUNQDGHQV
LQWUHVVHI|UOnQJDLQVWUXPHQW0RWEDNJUXQGDYDWWULNWYlUGHWlUOnQJVLNWLJWRFKDWW
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GHQXWHVWnHQGHVWRFNHQVXFFHVVLYWKDU|NDWXQGHUVHQDUHnUDQVHU(69DWWULNWOLQMHUQD
InUDQVHVXSSI\OOGDlYHQLGHQQDGHO
5LNVJlOGHQInU|YHUODJHWWJRWWEHW\JDYPDUNQDGVDNW|UHUQDLGHQVHQDVWHHQNlWXQGHU
V|NQLQJHQIUnQRFKUHVXOWDWHWOLJJHULOLQMHPHGUHVXOWDWHQIUnQWLGLJDUHnU
5LNVJlOGHQVWnUVLJRFNVnEUDLMlPI|UHOVHPHGDQGUDVNXOGNRQWRURFKUHVXOWDWHQKDU
|YHUODJI|UElWWUDWVVHGDQ(WWRPUnGHVRPVWLFNHUXWLnUHWVHQNlWRFKVRPLQWH
KDUEOLYLWElWWUHXWDQWYlUWRPYLVDUP\FNHWQHJDWLYDRFKVMXQNDQGHUHVXOWDWlU
PDUNQDGVDNW|UHUQDVEHW\JSnOLNYLGLWHWHQSnVWDWVREOLJDWLRQVPDUNQDGHQ5HVXOWDWHQ
JlOOHUEnGHI|UVYHQVNDRFKXWOlQGVNDLQYHVWHUDUH
5LNVJlOGHQI|UHVOnUHWWQ\WWNRVWQDGVPnWW
)|UDWWXQGHUOlWWDXWYlUGHULQJHQDYGHW|YHUJULSDQGHPnOHWI|UVWDWVVNXOGV
I|UYDOWQLQJHQKDU5LNVJlOGHQWDJLWIUDPHWWQ\WWPnWWI|UDWWI|OMDXSSVWDWVVNXOGHQV
WRWDODNRVWQDG'HWQ\DPnWWHWLQQHElUHQPRGLILHULQJDYGHWQXYDUDQGHNRVWQDGV
PnWWHWSHULRGLVHUDGNRVWQDGVnDWWGHWLQWHOlQJUHEHURUSnDQWDJDQGHQRPIUDPWLGD
KlQGHOVHURFKGlUPHGEHK|YHUUHYLGHUDVUHWURDNWLYW,VWlOOHWVNDNRVWQDGHUVRPXSS
NRPPHUSnJUXQGDYYl[HONXUVI|UlQGULQJDULQIODWLRQVXSSUlNQLQJRFKnWHUN|SWDV
O|SDQGHLWDNWPHGDWWGHXSSVWnU'HWQ\DPnWWHWlUWlQNWDWWDQYlQGDVI|UVWDJnQJHQL
XWYlUGHULQJHQDYVWDWVNXOGI|UYDOWQLQJHQ
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Bilaga 1


%$.*581'



%DNJUXQG

,EXGJHWODJHQDQJHVGHW|YHUJULSDQGHPnOHWI|UVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQYLONHWlUDWW
OnQJVLNWLJWPLQLPHUDNRVWQDGHQI|UVWDWVVNXOGHQPHGEHDNWDQGHDYULVN
)|UYDOWQLQJHQDYVWDWVVNXOGHQVNDRFNVnVNHLQRPUDPHQI|UGHNUDYVRP
SHQQLQJSROLWLNHQVWlOOHU5HJHULQJHQVW\UI|UYDOWQLQJHQDYVWDWVVNXOGHQSnHQ
|YHUJULSDQGHQLYnJHQRPDWWYDUMHnUJHXWULNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
7LOOJUXQGI|UEHVOXWHWOLJJHUEODQGDQQDW5LNVJlOGHQVI|UVODJWLOOULNWOLQMHU
5LNVEDQNHQKDURFNVnP|MOLJKHWDWW\WWUDVLJ|YHU5LNVJlOGHQVI|UVODJ,ULNWOLQMHUQD
IDVWVWlOOVEODQGDQQDWVWDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJRFKO|SWLG*HQRPULNWOLQMHUQD
NDQUHJHULQJHQSnYHUNDVWDWVVNXOGHQVH[SRQHULQJPRWROLNDULVNHU5LNWOLQMHUQD
VNDSDURFNVnWUDQVSDUHQVRFKI|UXWVlJEDUKHW5LNWOLQMHUQDVW\UGlUHPRWLQWHVMlOYD
ILQDQVLHULQJHQDYVNXOGHQ'HWlU5LNVJlOGHQVRPEHVOXWDULYLONHWVNXOGVODJRFKPHG
YLONHQO|SWLGVRPOnQHQWDVXSS'HQHNRQRPLVNDSROLWLNHQXWYHFNOLQJHQL
YlUOGVHNRQRPLQRFKGHQVYHQVNDHNRQRPLQXWJ|UHQ\WWUHUDPI|U
VWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQ$QGUDIDNWRUHUVRPlUNRSSODGHWLOOGHQ\WWUHUDPHQlU
LQIODWLRQVWDNWHQLQIODWLRQVXWVLNWHUQDRFKSHQQLQJSROLWLNHQVXWIRUPQLQJ%DVHQI|UKXU
K|JDUlQWHNRVWQDGHUQDEOLUlUVWRUOHNHQSnVWDWVVNXOGHQRFKEXGJHWVDOGRQD



'HRIIHQWOLJDILQDQVHUQDLQWHUQDWLRQHOOW

,HQLQWHUQDWLRQHOOMlPI|UHOVHKDU6YHULJHP\FNHWVWDUNDILQDQVHUIUDPI|UDOOWRP
PDQVHUWLOOGHWILQDQVLHOODVSDUDQGHWRFKGHQRIIHQWOLJDVNXOGHQ,GLDJUDP
UHGRYLVDVPHGHOYlUGHWI|UGHWILQDQVLHOODVSDUDQGHWLHWWXUYDO2(&'OlQGHUXQGHUWYn
SHULRGHU'HQI|UVWDSHULRGHQRPIDWWDUnUHQ±PHGDQGHQDQGUDSHULRGHQ
RPIDWWDUnUHQ±GHWYLOOVlJDXWYHFNOLQJHQHWWDQWDOnUHIWHUILQDQVNULVHQ
6RPIUDPJnUDYGLDJUDPPHWlUGHWHQGDVWHWWInWDOOlQGHUYDUDY6YHULJHlUHWWVRP
KDUHWWSRVLWLYWILQDQVLHOOWVSDUDQGHHOOHUHWWVSDUDQGHQlUDQROO7URWV
K|JNRQMXQNWXUHQXQGHUGHQDQGUDSHULRGHQILQQVGHWHWWDQWDOOlQGHUVRPI|UVlPUDW
RFKIRUWIDUDQGHKDUHWWVWRUWQHJDWLYWILQDQVLHOODVSDUDQGHW %HOJLHQ)UDQNULNH
6SDQLHQRFK6WRUEULWDQQLHQ YLONHWW\GHUSnDWWGHWILQQVVWUXNWXUHOODSUREOHPLGHVVD
OlQGHU














NDSEXGJHWODJHQ  
6HEODQGDQQDW5LNVJlOGHQ  8QGHUODJI|UXWYlUGHULQJDYVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
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'LDJUDP0HGHOYlUGHWDYILQDQVLHOOWVSDUDQGHXQGHUSHULRGHQ±RFK±

Källa: OECD

(WWVYDJWILQDQVLHOOWVSDUDQGHYLVDUVLJlYHQLOlQGHUQDVVWDWVVNXOGHU VHNDSLWHO RFK
lYHQLKXUVWRUDQGHODYXWJLIWHUQDVRPXWJ|UVDYUlQWHEHWDOQLQJDU,8QJHUQ,UODQG
,WDOLHQ3RUWXJDO6SDQLHQ6WRUEULWDQQLHQRFK86$WDUQHWWRUlQWHEHWDOQLQJDUQDL
DQVSUnNPHUlQSURFHQWDYGHWRWDODXWJLIWHUQDVHGLDJUDP

'LDJUDP1HWWRUlQWHEHWDOQLQJDUVRPDQGHODYGHWRWDODXWJLIWHUQDVDPWILQDQVLHOOWVSDUDQGHVRP
DQGHODY%13

Källa: OECD
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'HRIIHQWOLJDILQDQVHUQDL6YHULJH

'HVYHQVNDRIIHQWOLJDILQDQVHUQDKDUXWYHFNODWVYlOVHGDQLQI|UDQGHWDYGHW
ILQDQVSROLWLVNDUDPYHUNHWHIWHUWDOVNULVHQbYHQRPVSDUDQGHWVHGDQKDU
OHJDWXQGHUGHQPnOVDWWDQLYnQRPHWW|YHUVNRWWRPSURFHQWDY%13|YHUHQ
NRQMXQNWXUF\NHO±VnXSSJnUGHWILQDQVLHOODVSDUDQGHWLRIIHQWOLJVHNWRULJHQRPVQLWW
WLOOPLOMDUGHUNURQRUSHUnUHOOHUWRWDOWPLOMDUGHUNURQRU
'LDJUDP2IIHQWOLJDVHNWRUQVILQDQVLHOODVSDUDQGHVDPWnUOLJI|UlQGULQJLQNOXVLYHRFKH[NOXVLYH
VNDWWHlQGULQJDU



Källa: SCB


,E|UMDQDYSHULRGHQI|UNODUDVGHWSRVLWLYDILQDQVLHOODVSDUDQGHWLRIIHQWOLJVHNWRUDY
|YHUVNRWWLnOGHUVSHQVLRQVV\VWHPHW'lUHIWHUlUVSDUDQGHWLnOGHUVSHQVLRQVV\VWHPHW
JDQVNDVWDELOWPHGDQVWDWHQVILQDQVLHOODVSDUDQGHnDQGUDVLGDQlUYlOGLJWYRODWLOW
9RODWLOLWHWHQEHURUIUlPVWSnVNDWWHLQWlNWHUQDGlUVNDWWSnNDSLWDORFKERODJVYLQVWHU
NDQYDULHUDP\FNHWIUnQHWWnUWLOOHWWDQQDW8QGHUKHODSHULRGHQXSSJnUVSDUDQGHWL
VWDWHQWLOOPLOMDUGHUNURQRU8QGHUVDPPDSHULRGKDUULNVGDJHQEHVOXWDWRP
VNDWWHVlQNQLQJDUSnPLOMDUGHUNURQRU






6SDUDQGHWLVWDWHQXSSJnUHJHQWOLJHQWLOOPLOMDUGHUNURQRUPHQPLOMDUGHUNURQRUDYVHUHQ|YHUI|ULQJIUnQ
$3IRQGHUQDWLOOVWDWHQ6HNDSLWHO
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'LDJUDP6WDWHQVILQDQVLHOODVSDUDQGHVDPWnUOLJI|UlQGULQJLQNOXVLYHRFKH[NOXVLYH
VNDWWHlQGULQJDU

Källa: SCB




'HQVWDUNDXWYHFNOLQJHQDYGHWILQDQVLHOODVSDUDQGHWI|UNODUDVEODQGDQQDWDYOlJUH
UlQWHNRVWQDGHU
'LDJUDP6WDWHQVUlQWHNRVWQDGHUQHWWRVDPWXWYHFNOLQJHQDYNRUWDRFKOlQJUHUlQWRU

Källa: Riksbanken och SCB



82



Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
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6RPIUDPJnUDYGLDJUDPKDUVWDWHQVUlQWHNRVWQDGHUQHWWRPLQVNDWIUnQPLOMDUGHU
NURQRUnUWLOOPLOMDUGHUNURQRU'HQNUDIWLJDQHGJnQJHQEHURUWLOOVWRUGHO
SnGHQNUDIWLJDUlQWHQHGJnQJHQVRPVNHWWXQGHUSHULRGHQLV\QQHUKHWHIWHU
ILQDQVNULVHQ9LGHQQRUPDOLVHULQJDYUlQWHQLYnHUQDNRPPHUUlQWHNRVWQDGHUQDDWW
|ND'HWILQDQVLHOODVSDUDQGHWNRPPHUGRFNDWWPLQVNDPLQGUHHIWHUVRPVWDWHQV
LQWlNWHUlYHQSnYHUNDVSRVLWLYWDYK|JUHUlQWHQLYnHU
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6WDWVVNXOGHQVXWYHFNOLQJ

'HWlULQWHGHQXQGHUOLJJDQGHXWYHFNOLQJHQDYVWDWHQVLQNRPVWHURFKXWJLIWHUVRP
PLQVNDWVWDWVVNXOGHQLQRPLQHOODWHUPHUGHWYnVHQDVWHGHFHQQLHUQDXWDQROLND
HQJnQJVHIIHNWHU'HHQJnQJVHIIHNWHUVRPIUDPI|UDOOWVlQNWVNXOGHQlULQNRPVWHU
IUnQI|UVlOMQLQJDYVWDWOLJHJHQGRPRFK|YHUI|ULQJDYWLOOJnQJDUIUnQ$3IRQGHQ
0LQVNQLQJHQDYVNXOGNYRWHQGHWYLOOVlJDVNXOGHQLI|UKnOODQGHWLOO%13I|UNODUDV
IUlPVWDY%13WLOOYl[WHQ5LNVEDQNHQVOnQL5LNVJlOGHQlUHPHOOHUWLGHQ
HQJnQJVHIIHNWVRPK|MWVWDWVVNXOGHQPHGGU\JWPLOMDUGHUNURQRUPRWVYDUDQGH
SURFHQWDY%13



'HWILQQVIOHUDROLNDVNXOGEHJUHSS

%HJUHSSHWokonsolideradstatsskuldEHVWnUDY5LNVJlOGHQVDOODXWHVWnHQGH
VNXOGLQVWUXPHQW5LNVJlOGHQDQYlQGHUlYHQHWWVNXOGEHJUHSSPHGDYGUDJI|U
YLVVDILQDQVLHOODWLOOJnQJDUXWOnQLQJHQWLOO5LNVEDQNHQRFKWLOODQGUDVWDWHU Vn
NDOODGYLGDUHXWOnQLQJ RFKI|UYDOWQLQJVWLOOJnQJDU VHDYVQLWW 'HWlUGHWWD
VNXOGEHJUHSSVRPUHJHULQJHQVULNWOLQMHUDYVHU

,EHJUHSSHWkonsoliderad statsskuldKDUVWDWOLJDP\QGLJKHWHUVLQQHKDYDY
VWDWVSDSSHUUlNQDWVERUWIUnQGHQRNRQVROLGHUDGHVWDWVVNXOGHQ'HWYLVDUGHQ
HJHQWOLJDVWDWOLJDVNXOGVlWWQLQJHQRFKDQYlQGVEODQGDQQDWL
EXGJHWSURSRVLWLRQHQL(69VSURJQRVHURFKLGHWWDDYVQLWW6NLOOQDGHQPHOODQ
GHQNRQVROLGHUDGHRFKGHQRNRQVROLGHUDGHVNXOGHQXWJ|UVIUDPI|UDOOWDY
.lUQDYIDOOVIRQGHQVRFK,QVlWWQLQJVJDUDQWLQlPQGHQVVWDWVSDSSHUVLQQHKDY'H
VHQDVWHnUHQKDUGHWWDLQQHKDYVDPPDQODJWXSSJnWWWLOOGU\JWPLOMDUGHUNURQRU
HOOHUFLUNDSURFHQWDY%13

,EHJUHSSHWoffentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld(Maastrichtskulden)
LQJnUKHODGHQRIIHQWOLJDVHNWRUQVVNXOGHU,QWHUQDVNXOGHULQRPRFKPHOODQGHWUH
GHOVHNWRUHUQDVWDWHQNRPPXQVHNWRUQRFKnOGHUVSHQVLRQVV\VWHPHWlUERUWUlNQDGH
6NXOGHQYlUGHUDVWLOOQRPLQHOOWYlUGH'HWWDPnWWGHILQLHUDVDY(8UHJOHURFK
DQYlQGVYLGEHG|PQLQJHQDYPHGOHPVOlQGHUQDVRIIHQWOLJDILQDQVHU.UDYHWlUDWW
VNXOGHQLQWHInU|YHUVWLJDSURFHQWDY%13
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0DDVWULFKWVNXOGHQ

6YHULJHV0DDVWULFKWVNXOGGHQRIIHQWOLJDVHNWRUQVEUXWWRVNXOGXSSJLFNWLOO
SURFHQWDY%130DDVWULFKWVNXOGHQXWJ|UVWLOOVW|UVWDGHOHQDYVWDWHQVVNXOGRFK
WLOOHQPLQGUHGHOFLUNDHQIMlUGHGHODYNRPPXQVHNWRUQVVNXOG6YHULJHV0DDVWULFKW
VNXOGlUEHW\GOLJWOlJUHlQ(08NUDYHWVRPLQQHElUDWWVNXOGHQLQWHInU|YHUVWLJD
SURFHQWDY%13$YGH(8OlQGHUQDNODUDUOlQGHUGHWWDNUDY(QGDVWVH[
OlQGHUKDUHQOlJUHVNXOGlQ6YHULJHVHGLDJUDP'HQJHQRPVQLWWOLJDVNXOGHQI|U
DOOD(8OlQGHUlUSURFHQWDY%13'HQKDUVMXQNLWQnJRWGHVHQDVWHnUHQIUnQVRP
K|JVWSURFHQWDY%13
'LDJUDP(8OlQGHUQDV0DDVWULFKWVNXOG


Källa: Eurostat


6YHULJHV0DDVWULFKWVNXOGKDUVHGDQPLQVNDWPHGSURFHQWHQKHWHU0HGDQGHQ
VWDWOLJDGHOHQDYVNXOGHQKDUVMXQNLWPDUNDQWXQGHUSHULRGHQKDUGHQNRPPXQDOD
GHOHQ|NDW)|UlQGULQJHQDYGHQVYHQVND0DDVWULFKWVNXOGHQVWnULVNDUSNRQWUDVWWLOO
XWYHFNOLQJHQLPnQJDDQGUD(8OlQGHUVHGLDJUDP8QGHUSHULRGHQlUGHWEDUDVH[
OlQGHUVRPKDUPLQVNDWVLQVNXOGNYRW±RFKHQGDVW%XOJDULHQKDUPLQVNDWGHQPHUlQ
6YHULJH(8OlQGHUQDVJHQRPVQLWWOLJDVNXOGKDU|NDWPHGSURFHQWDY%13






86

(QOLJW(8NRPPLVVLRQHQVK|VWSURJQRV

Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
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'LDJUDP(8OlQGHUQDVI|UlQGULQJDY0DDVWULFKWVNXOGHQ±


Källa: Eurostat


6NXOGXWYHFNOLQJHQVHGDQLPnQJD(8OlQGHUSnPLQQHURPXWYHFNOLQJHQL
6YHULJHXQGHUWDOVNULVHQ8QGHUNULVHQGXEEOHUDGHVLVWRUWVHWWGHQVYHQVND
0DDVWULFKWVNXOGHQSnI\UDnUWLOOVRPK|JVWSURFHQWDY%13



6WDWVVNXOGHQ

'HQVYHQVNDVWDWVVNXOGHQKDUDOOWVnVMXQNLWVHGDQWDOHWRFKlUQXI|UKnOODQGHYLV
OnJ0LQVNQLQJHQJlOOHUIUDPI|UDOOWVNXOGNYRWHQVRPKDUPLQVNDWIUnQSURFHQWDY
%13WLOOSURFHQW0LQVNQLQJHQlUIUlPVWHQHIIHNWDY%13WLOOYl[WHQ
XQGHUSHULRGHQ6NXOGHQKDURFNVnPLQVNDWLQRPLQHOODWHUPHUPHQEHW\GOLJWPnWW
OLJDUH(QOLJW(69VVHQDVWHSURJQRVKDUVNXOGHQUHGXFHUDWVIUnQPLOMDUGHU
NURQRUWLOOPLOMDUGHUNURQRUGHWYLOOVlJDPHGFLUNDPLOMDUGHU
NURQRU6NXOGHQVPLQVNQLQJEHURUSnROLNDHQJnQJVHIIHNWHUVRPVDPPDQWDJHWVlQNW
VNXOGHQPHGQlVWDQPLOMDUGHUNURQRUVHWDEHOO8WDQGHVVDVNXOOHVNXOGHQL
VWlOOHWKD|NDWPHGQlUPDUHPLOMDUGHUNURQRU'HQXQGHUOLJJDQGHXWYHFNOLQJHQ
DYVWDWHQVLQNRPVWHURFKXWJLIWHUKDUDOOWVnELGUDJLWWLOODWWK|MDVWDWVVNXOGHQ,SURFHQW
DY%13KDUGRFNGHQXQGHUOLJJDQGHVNXOGHQPLQVNDW±WLOOSURFHQW±HIWHUVRP
%13|NDWVQDEEDUHlQVNXOGHQ'DJHQVVNXOGNYRWVNXOOHYDUDGU\JWSURFHQWHQKHWHU


,GHWWDDYVQLWWRFKLDYVQLWWRFKDQYlQGVEHJUHSSHWNRQVROLGHUDGVWDWVVNXOG VHIDNWDUXWD 
$OODEHORSSDYVHHQGHHQOLJW(69VQRYHPEHUSURJQRV
8WIDOOHWI|UGHQNRQVROLGHUDGHVWDWVVNXOGHQlUPLOMDUGHUNURQRU

0HGXWIDOOVVLIIURUI|UEOLUVNLOOQDGHQPLOMDUGHUNURQRU
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K|JUHXWDQGHVVDHQJnQJVHIIHNWHU'LDJUDPYLVDUXWYHFNOLQJHQ±DYVWDWV
VNXOGHQUHVSHNWLYHGHQXQGHUOLJJDQGHVWDWVVNXOGHQGHWYLOOVlJDH[NOXVLYH
HQJnQJVHIIHNWHUVSnYHUNDQVnYlOQRPLQHOOWVRPLSURFHQWDY%13
'LDJUDP6WDWVVNXOGRFKXQGHUOLJJDQGHVWDWVVNXOG±


Källa: ESV och Riksgälden


'HlUIUDPI|UDOOWWYnHQJnQJVSRVWHUVRPVlQNWVNXOGHQ±LQNRPVWHUYLGI|UVlOMQLQJ
DYVWDWOLJHJHQGRP IUlPVWDNWLHU VDPW|YHUI|ULQJDYWLOOJnQJDUIUnQcOGHUVSHQVLRQV
V\VWHPHWLVDPEDQGPHGRPOlJJQLQJHQDYSHQVLRQVV\VWHPHWLE|UMDQDYWDOHW
7DEHOO6WDWVVNXOGHQVI|UlQGULQJ±
Miljarder kronor

6WDWVVNXOG



6WDWVVNXOG



)|UlQGULQJ



3nYHUNDQDYHQJnQJVHIIHNWHU
)|UVlOMQLQJDYHJHQGRP



gYHUI|ULQJIUnQcOGHUVSHQVLRQVV\VWHPHW



/nQWLOO5LNVEDQNHQ



6XPPDHQJnQJVHIIHNWHUVSnYHUNDQ



8QGHUOLJJDQGHI|UlQGULQJ

Käla: ESV och Riksgälden
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(QVWRUHQJnQJVSRVWVRPK|MWVNXOGHQlU5LNVEDQNHQVOnQL5LNVJlOGHQI|UDWWVWlUND
YDOXWDUHVHUYHQ(QJnQJVSRVWHUQDVSnYHUNDQVDPPDQIDWWDVLWDEHOOHQRYDQ'HEH
VNULYVQlUPDUHGlUHIWHU




(QJnQJVHIIHNWHUVRPSnYHUNDWVWDWVVNXOGHQ
)|UVlOMQLQJDYVWDWOLJHJHQGRP

)|UVlOMQLQJDYVWDWOLJHJHQGRP±IUDPI|UDOOWVWDWOLJWlJGDDNWLHU±KDULQQHEXULWVWRUD
LQNRPVWHUI|UVWDWHQVDPPDQODJWPLOMDUGHUNURQRUVHGDQ'HVW|UVWDI|U
VlOMQLQJDUQDDYVnJGHKHOlJGDERODJHQ9LQ 6SULWRFK9DVDNURQDQ UHVSHNWLYH
PLOMDUGHUNURQRU HQGHODYlJDQGHWL7HOLD PLOMDUGHUNURQRU VDPWUHVWHUDQGH
LQQHKDYL1RUGHD PLOMDUGHUNURQRU +XYXGGHOHQDYI|UVlOMQLQJDUQDVNHGGHXQGHU
nUHQRFK


gYHUI|ULQJDYWLOOJnQJDUIUnQcOGHUVSHQVLRQVV\VWHPHW

,VDPEDQGPHGRPOlJJQLQJHQDYSHQVLRQVV\VWHPHWJMRUGHVHQVWRU|YHUI|ULQJ
IUnQ$3IRQGHUQDWLOOVWDWHQVEXGJHWI|UDWWNRPSHQVHUDI|UGHnWDJDQGHQVRPIO\W
WDGHVIUnQcOGHUVSHQVLRQVV\VWHPHWWLOOVWDWHQgYHUI|ULQJHQSnE|UMDGHVUHGDQnUHQ
RFKPHGOLNYLGDPHGHORPPLOMDUGHUNURQRUUHVSHNWLYHnUcU
|YHUI|UGHVERVWDGVREOLJDWLRQHURPPLOMDUGHUNURQRURFKVWDWVREOLJDWLRQHURP
PLOMDUGHUNURQRU PDUNQDGVYlUGHQ 'HQWRWDOD|YHUI|ULQJHQRFKSnYHUNDQSn
VWDWHQVILQDQVLHOODVSDUDQGHXSSJLFNGlUPHGWLOOPLOMDUGHUNURQRU(IIHNWHQSn
VWDWVVNXOGHQYDUHPHOOHUWLGQnJRWPLQGUHWRWDOWPLOMDUGHUNURQRU$WWHIIHNWHQYDU
PLQGUHEHURGGHSnDWWVWDWVREOLJDWLRQHUQD±VRPI|UGHV|YHUWLOO5LNVJlOGHQRFK
PDNXOHUDGHV±UHGXFHUDGHVWDWVVNXOGHQPHGVLWWQRPLQHOODYlUGHRPPLOMDUGHU
NURQRUGHWYLOOVlJDOlJUHlQPDUNQDGVYlUGHWgYHUI|ULQJHQSnYHUNDGHVWDWVVNXOGHQ
XQGHUIOHUDnUWLOOI|OMGDYDWW5LNVJlOGHQEHK|OOERVWDGVREOLJDWLRQHUQDWLOOVGHI|UI|OO
XQGHUGHQI|OMDQGHIHPnUVSHULRGHQ'HLQEULQJDGHXQGHUGHQQDWLGRFNVnUlQWH
LQNRPVWHURPPLOMDUGHUNURQRU8QGHUSHULRGHQ±PHGI|UGH$3IRQGV
|YHUI|ULQJHQGlUPHGHQPLQVNQLQJDYVWDWVVNXOGHQPHGPLOMDUGHUNURQRU
(IIHNWHQSn0DDVWULFKWVNXOGHQYDUHPHOOHUWLGPLQGUHPLOMDUGHUNURQRUWLOOI|OMG
DYDWWVWDWVREOLJDWLRQHUQDUHGDQKDGHUlNQDWVDY'HWlUYlUWDWWQRWHUDDWWVWDUWSXQNWHQ
I|UGHQQDDQDO\VlUGHQVLVWDGHFHPEHUYLONHWPHGI|UDWWGHQI|UVWD|YHU
I|ULQJHQRPPLOMDUGHUNURQRUVRP$3IRQGHUQDJMRUGHXQGHULQWHLQJnU





'HVVDI|UVlOMQLQJVLQNRPVWHUSnYHUNDUYDUNHQVWDWHQVILQDQVLHOODVSDUDQGHHOOHUVWDWHQVQHWWRI|UP|JHQKHWHQGDVW
EXGJHWVDOGRVWDWVVNXOGRFK0DDVWULFKWVNXOG

$NWLHI|UVlOMQLQJPHGI|URFNVnERUWIDOODYHYHQWXHOODIUDPWLGDXWGHOQLQJVLQNRPVWHUI|UVWDWHQVRPVNXOOHKDVlQNW
VNXOGHQ'HWWDKDULQWHEHDNWDWVLGHQQDDQDO\V

6WDWHQVEXGJHWVDOGRSnYHUNDGHVLQWHDYGHQQDWUDQVDNWLRQVWDWVVNXOGHQPLQVNDGHGLUHNW VH6NXOGGLVSRVLWLRQHUPP 
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/nQWLOO5LNVEDQNHQ

8QGHURFKOnQDGH5LNVEDQNHQPRWVYDUDQGHFLUNDPLOMDUGHUNURQRUL
GROODURFKHXURDY5LNVJlOGHQI|UDWWVWlUNDYDOXWDUHVHUYHQ5LNVJlOGHQVXSSOnQLQJ
I|U5LNVEDQNHQVUlNQLQJK|MHUVWDWVVNXOGHQVDPWLGLJWVRP5LNVJlOGHQInUHQPRWVYD
UDQGHIRUGUDQSn5LNVEDQNHQ1lU5LNVJlOGHQUHILQDQVLHUDUHQVNLOGDOnQI|U5LNV
EDQNHQVUlNQLQJ±OnQHQVO|SWLGlUQRUPDOWnU±SnYHUNDVEXGJHWVDOGRWDYKXU
YDOXWDNXUVHQI|UlQGUDWVVHGDQUHVSHNWLYHOnQWRJV7LOOI|OMGDYI|UVYDJQLQJHQDY
NURQDQGHVHQDVWHnUHQKDU5LNVEDQNVOnQHWQRPLQHOOW|NDWWLOOPLOMDUGHUNURQRU
,QDWLRQDOUlNHQVNDSHUQDUlNQDV5LNVEDQNHQLQWHLQLGHQRIIHQWOLJDVHNWRUQ
YLONHWPHGI|UDWWlYHQ0DDVWULFKWVNXOGHQK|MWVSnJUXQGDY5LNVEDQNVOnQHW


gYULJDHQJnQJVHIIHNWHUI|UVWDWVVNXOGHQ

gYULJDHQJnQJVHIIHNWHUI|UVWDWVVNXOGHQELGURJWLOODWWVlQNDVNXOGHQPHGPLO
MDUGHUNURQRUVHGDQ+lULQJnU|YULJDHQJnQJVHIIHNWHUI|UEXGJHWVDOGRW
VDPWVNXOGGLVSRVLWLRQHUPP
Övriga engångseffekter för budgetsaldot
0nQJDDYGH|YULJDHQJnQJVHIIHNWHUQDI|UEXGJHWVDOGRWlUSRVWHUVRPHQGDVWLQQHElU
DWWVNXOGI|UlQGULQJDUIO\WWDVPHOODQnURFKGlUPHGMlPQDVXW|YHUWLGHQ'HWJlOOHU
H[HPSHOYLVWLGLJDUHOlJJQLQJDUHOOHUVHQDUHOlJJQLQJDUDYXWJLIWHU|YHUnUVVNLIWHQ
9LVVDHQJnQJVHIIHNWHUMlPQDUXWVLJ|YHUOnQJWLGH[HPSHOYLVXWOnQLQJVRPnWHU
EHWDODVHIWHUIOHUDnU$QGUDSRVWHUKDUHQSHUPDQHQWHIIHNWSnVNXOGHQ±QHJDWLYHOOHU
SRVLWLY1nJUDVW|UUHSRVWHUVRPELGUDJLWWLOODWWVlQNDVNXOGHQSHUPDQHQWlUH[WUDXW
GHOQLQJDUSnVWDWOLJWlJGDDNWLHURFKIUnQ5LNVEDQNHQ9LVVDWLOOIlOOLJDVNDWWHLQEHWDO
QLQJDUWDVRFNVnXSSVRPHQJnQJVYLVDKlQGHOVHU'HVWRUDH[WUDLQEHWDOQLQJDUQDWLOO
I|UHWDJHQVVNDWWHNRQWRQGHVHQDVWHnUHQLQJnURFNVnKlU'HVlQNHUVWDWVVNXOGHQ
WLOOIlOOLJWPHQHIIHNWHQNRPPHUDWWI|UVYLQQDQlUI|UHWDJHQUHYHUVHUDUVLQDNDSLWDO
SODFHULQJDUYLONHWYlQWDVVNHLWDNWPHGVWLJDQGHUlQWRUIUDP|YHU([HPSHOSnSHU
PDQHQWDSRVWHUVRPK|MWVNXOGHQlUXWEHWDOQLQJDYNDSLWDOWLOOVNRWWWLOOVWDWOLJDERODJ
RFKLQWHUQDWLRQHOODLQYHVWHULQJVEDQNHU





5LNVJlOGHQEHQlPQHUXWOnQLQJHQWLOO5LNVEDQNHQRFKXWOlQGVNDVWDWHUI|UYLGDUHXWOnQLQJ
'HVVXWRPKDUVWDWVVNXOGHQ|NDWPHGPLOMDUGHUNURQRUWLOOI|OMGDYRUHDOLVHUDGHYDOXWDNXUVI|UOXVWHUDYVHHQGH
5LNVEDQNVOnQHW VH6NXOGGLVSRVLWLRQHUPP 

(QJnQJVHIIHNWHUQDI|UEXGJHWVDOGRWUHGRYLVDVL(69VXWIDOOVSXEOLNDWLRQ7LGVVHULHUVWDWVEXGJHWHQ6HZZZHVYVH
XQGHU2IILFLHOOVWDWLVWLN3URJQRVWLVHUDGHHQJnQJVHIIHNWHUILQQVL(69VQRYHPEHUSURJQRV

0DDVWULFKWVNXOGHQSnYHUNDVLQWHDYGHVVDNDSLWDOSODFHULQJDUGHWDVLGHQXSSVRPHQVNXOG
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Skulddispositioner m.m.
,EHJUHSSHWVNXOGGLVSRVLWLRQHUPPLQJnUSRVWHUVRPSnYHUNDUVWDWVVNXOGHQPHQLQWH
YLDEXGJHWVDOGRW+lULQJnUI|UlQGULQJHQDYRUHDOLVHUDGHYDOXWDNXUVGLIIHUHQVHUSn
VNXOGHQLXWOlQGVNYDOXWDRFKRPYlUGHULQJDYLQIODWLRQVNRPSHQVDWLRQHQI|UUHDO
REOLJDWLRQHU(QDQQDQSRVWVRPUHGRYLVDVKlUlUI|UlQGULQJHQDY5LNVJlOGHQVI|U
YDOWQLQJVWLOOJnQJDU'HWJlOOHUWLOOJnQJDUVRPEHK|YVLVNXOGI|UYDOWQLQJHQRFKWLOO
JnQJDUVRPWLOOIlOOLJWSODFHUDWVQlU5LNVJlOGHQVXSSOnQLQJLQWHH[DNWPDWFKDWGHW
VWDWOLJDOnQHEHKRYHWGHWYLOOVlJDEXGJHWVDOGRW)|USHULRGHQlUHIIHNWHQDYGHVVD
SRVWHULQWHVnVWRUHIWHUVRPVNXOGSnYHUNDQRIWDWDUXWVLJPHOODQnUHOOHUMlPQDVXW
|YHUWLG(QIDNWRUVRPK|MWVNXOGHQXQGHUSHULRGHQlUDWW5LNVJlOGHQlQGUDWVlWWHWDWW
UHGRYLVDVNXOGHQYLGWYnWLOOIlOOHQ'HQHJHQWOLJDVNXOGVlWWQLQJHQKDUGRFNLQWH
I|UlQGUDWVGHWlUHQGDVWVWDWVVNXOGVPnWWHWVRPlQGUDWVRFKQlUPDWVLJ0DDVWULFKW
VNXOGHQVGHILQLWLRQ



6WDWVVNXOGHQRFK5LNVEDQNVOnQHW

5LNVEDQNHQVOnQL5LNVJlOGHQSnYHUNDUDOOWVnVWDWVVNXOGHQPDUNDQWcUlU
VWDWVVNXOGHQPLOMDUGHUNURQRUK|JUHlQGHQVNXOOHYDUDXWDQXWOnQLQJWLOO
5LNVEDQNHQ,SURFHQWDY%13XSSJnUVWDWVVNXOGHQLQNOXVLYH5LNVEDQNVOnQHW
WLOOSURFHQW8WDQ5LNVEDQNVOnQHWVNXOOHVNXOGNYRWHQYDUDSURFHQW,GLDJUDP
YLVDVXWYHFNOLQJHQDYVWDWVVNXOGHQRFKVWDWVVNXOGHQXWDQ5LNVEDQNVOnQLQRPLQHOOD
WHUPHURFKLSURFHQWDY%13I|USHULRGHQ±%HORSSI|U±HQOLJW
(69VQRYHPEHUSURJQRV















,QRPLQHOODWHUPHU
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'LDJUDP6WDWVVNXOGRFKVWDWVVNXOGH[NOXVLYH5LNVEDQNVOnQ±


Källa: ESV och Riksgälden


6WDWVVNXOGHQNRPPHUHQOLJW(69VSURJQRVDWWIRUWVlWWDVMXQNDnUHQIUDP|YHU
6WDWVVNXOGHQH[NOXVLYH5LNVEDQNVOnQHWSURJQRVWLVHUDVLnUDWWVMXQNDWLOOFLUND
PLOMDUGHUNURQRUHOOHUSURFHQWDY%13RFKQlVWDnUWLOOGU\JWPLOMDUGHU
NURQRUHOOHUSURFHQWDY%13cUVMXQNHUVNXOGHQWLOOFLUNDPLOMDUGHU
NURQRUHOOHUSURFHQWDY%13
5LNVEDQNHQVIRUWVDWWDOnQL5LNVJlOGHQXWUHGVI|UQlUYDUDQGHDY5LNVEDQNVNRPPLWWpQ
VRPVNDNRPPDPHGI|UVODJSnODJVWLIWQLQJRPSnYLONDYLOONRU5LNVEDQNHQInU
I|UVWlUNDYDOXWDUHVHUYHQJHQRPOnQDY5LNVJlOGHQbYHQRPEHVOXWVNXOOHNRPPD
VRPLQQHElUHQPLQVNQLQJHOOHUDYYHFNOLQJDYOnQHQVnPLQVNDULQWHVWDWVVNXOGHQ
GLUHNW'HQNRPPHUDWWVMXQNDVXFFHVVLYWXQGHUHQIHPnUVSHULRGLWDNWPHGDWW5LNV
JlOGHQVXSSOnQLQJI|U5LNVEDQNHQI|UIDOOHU






(69VSURJQRVPHWRGlUDWWLQWHUlNQDPHGQnJRQILQDQVSROLWLNXW|YHUGHQVRPUHGDQKDUEHVOXWDWVHOOHUW\GOLJW
DYLVHUDWV'HWLQQHElUDWWVWDWVVNXOGHQPHGVWRUVDQQROLNKHWNRPPHUDWWEOLK|JUHlQYDGSURJQRVHQLQGLNHUDU
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)LQDQVLHULQJDYVWDWVNXOGHQ

,E|UMDQDYPLOOHQQLXPVNLIWHWXWJMRUGHYDOXWDVNXOGHQ|YHUSURFHQWDYGHQWRWDOD
VNXOGHQ6HGDQGHVVKDUHQVWRUGHODYYDOXWDVNXOGHQYl[ODWVLQRFKLGDJXWJ|UGHQ
SURFHQWcUIDWWDGHUHJHULQJHQEHVOXWRPDWWYDOXWDVNXOGHQKHOWVND
DYYHFNODV9DOXWDVNXOGHQKDUWLOOVWRUGHOHUVDWWVDYILQDQVLHULQJPHGQRPLQHOOD
VWDWVREOLJDWLRQHURFKUHDOREOLJDWLRQHU'HQ|YULJDNURQVNXOGHQXWJ|UVIUlPVWDY
VWDWVVNXOGVYl[ODU6HYLGDUHLDYVQLWWRPOLNYLGLWHWHQSnVWDWVREOLJDWLRQV
PDUNQDGHQ
'LDJUDP6WDWVVNXOGHQI|UGHODGSnVNXOGLQVWUXPHQW±


Källa: Riksgälden







$YVHU5LNVJlOGHQVSXEOLFHUDGHXWIDOOI|UGHQRNRQVROLGHUDGHVWDWVVNXOGHQPHGDYGUDJI|UYLGDUHXWOnQLQJRFK
I|UYDOWQLQJVWLOOJnQJDU
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5HJHULQJHQVULNWOLQMHlQGULQJDU

5HJHULQJHQVW\UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJSn|YHUJULSDQGHQLYnJHQRPnUOLJDEHVOXW
RPULNWOLQMHUI|UVWDWVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ7LOOJUXQGI|UGHVVDEHVOXWOLJJHUEODQG
DQQDW5LNVJlOGHQVI|UVODJWLOOULNWOLQMHU'HWWDNDSLWHOLQQHKnOOHUHQJHQRPJnQJDY
UHJHULQJHQVI|UlQGULQJDULULNWOLQMHUQDVRPJHQRPI|UWVXQGHUSHULRGHQ±
5LNWOLQMHUQDI|UnUHQ±KDUNRPPHQWHUDWVLWLGLJDUHVNULYHOVHU
6RPWLGLJDUHQlPQWVlUPnOHWI|UVWDWVNXOGI|UYDOWQLQJHQDWWOnQJVLNWLJWPLQLPHUD
NRVWQDGHQI|UVNXOGHQPHGEHDNWDQGHDYULVN5HJHULQJHQKDQWHUDUGHQQDDYYlJQLQJ
IUDPI|UDOOWJHQRPYDOHWDYO|SWLGHIWHUVRPO|SWLGHQSnYHUNDUUlQWHNRVWQDGHQI|U
VNXOGHQbYHQVWDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJLWHUPHUDYVNXOGVODJKDUEHW\GHOVH
*HQRPDWWVNXOGHQI|UGHODVSnROLNDVNXOGVODJPHGROLNDULVNSURILONDQGHQWRWDOD
ULVNHQVlQNDV5HJHULQJHQWDURFNVnKlQV\QWLOOVWDWVNXOGHQVVWRUOHNRFKI|UYlQWDGH
XWYHFNOLQJ(QOnJVWDWVVNXOG|NDUULVNXWU\PPHWJHQRPOlJUHNRVWQDGHUVRPLVLQWXU
PLQVNDUYDULDWLRQHUQDLNRVWQDGHUQD XWWU\FNWLNURQRU ,XQGDQWDJVIDOONDQlYHQ
GHQDEVROXWDUlQWHQLYnQEHDNWDVYLGVW\UQLQJHQDYVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQOLNVRP
VLWXDWLRQHQSnOnQHPDUNQDGHUQDRFKGHQVYHQVNDNURQDQVYl[HONXUV



)|UlQGULQJDULVWDWVVNXOGHQVO|SWLG±

,I|UVODJHWWLOOULNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJI|UI|UHVORJ5LNVJlOGHQDWW
O|SWLGHQI|UGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQPHGXSSWLOOWROYnUWLOOI|UIDOOUHVSHNWLYH
YDOXWDVNXOGHQVNXOOHI|UOlQJDV5HJHULQJHQEHVOXWDGHLHQOLJKHWPHG5LNVJlOGHQV
I|UVODJ/|SWLGHQI|UGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQI|UOlQJGHVIUnQ±nUWLOO
±nU PlWWVRPGXUDWLRQ 'HWLQQHElUDWWPLWWHQDYVW\ULQWHUYDOOHWI|UOlQJGHV
PHGWUHPnQDGHU,QWHUYDOOHWEOHYRFNVnnUEUHGDUH9DOXWDVNXOGHQVO|SWLG
I|UOlQJGHVJHQRPDWWGHWWLGLJDUHO|SWLGVULNWYlUGHWSnnUHUVDWWHVPHGHWW
VW\ULQWHUYDOOSn±nUbYHQLULNWOLQMHEHVOXWHWI|UI|UOlQJGHVO|SWLGHQI|UGHQ
QRPLQHOODNURQVNXOGHQIUnQ±WLOO±nUHIWHUI|UVODJIUnQ5LNVJlOGHQ
6nOHGHVEHK|OOVEUHGGHQLLQWHUYDOOHWPHGDQO|SWLGHQI|UOlQJGHVPHGnU
)|ULQVWUXPHQWLQRPLQHOODNURQRUPHGPHUlQnUNYDUWLOOI|UIDOOI|UEOHY
VW\UQLQJHQRI|UlQGUDGXQGHURFKPHGHWWOnQJVLNWLJWULNWYlUGHI|UGHQ
XWHVWnHQGHYRO\PHQSnPLOMDUGHUNURQRUbYHQVW\UQLQJHQDYGHQUHDOD
NURQVNXOGHQKDUYDULWRI|UlQGUDGXQGHURFKPHGHQO|SWLGPHOODQ±nU


6NU8WYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ±
3URS8WJLIWVRPUnGHV±
5HJHULQJVNDQVOLHW  5LNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ

'XUDWLRQlUHWWVlWWDWWPlWDHQREOLJDWLRQVJHQRPVQLWWOLJDUlQWHELQGQLQJVWLG'XUDWLRQlURFNVnHWWYDQOLJWULVNPnWWI|UHQ
REOLJDWLRQ'XUDWLRQlUGHWPHVWDQYlQGDPnWWHWDYVHHQGHUlQWHULVNRFKDQJHUYDGVRPKlQGHUQlUDOODPDUNQDGVUlQWRU
I|UlQGUDVOLNDP\FNHW
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bYHQRPLQWHLQJnULGHQQDXWYlUGHULQJNDQGHWYDUDYlUWDWWQRWHUDDWW
UHJHULQJHQLULNWOLQMHUQDI|UEHVOXWDWDWWLQI|UDHWWJHPHQVDPWO|SWLGVPnO
LQWHUYDOO I|UKHODGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQ6RPHQI|OMGDYDWWGHOnQJD
REOLJDWLRQHUQDLQNOXGHUDVLO|SWLGVVW\UQLQJHQK|MVVW\ULQWHUYDOOHWIUnQ±WLOO
±nU8W|YHUGHQWHNQLVNDK|MQLQJHQ WLOOI|OMGDYDWWOnQJDREOLJDWLRQHU
LQNOXGHUDVLO|SWLGVVW\UQLQJHQ LQJnUHQIDNWLVNO|SWLGVK|MQLQJPHGnU
+XUO|SWLGHUQDI|UVDPWOLJDVNXOGVODJKDUI|UlQGUDWVVHGDQIUDPJnUDYWDEHOO
QHGDQ/|SWLGHQI|UGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQKDUlQGUDWVYDUMHnUVHGDQRFK
XQGHUlQGUDGHVO|SWLGHQWYnJnQJHU7LOOI|OMGDYGHQNUDIWLJDUlQWHQHGJnQJHQ
NULQJnUVVNLIWHWVWHJGXUDWLRQHQRFKO|SWLGHQK|MGHVPHGnUJHQRPHWW
H[WUDUHJHULQJVEHVOXWLPDUV8WDQGHQQDK|MQLQJKDGHO|SWLGHQKDPQDW
XWDQI|UGHWDQJLYQDLQWHUYDOOHW
7DEHOO5LNWOLQMHUI|UO|SWLGHULVWDWVVNXOGHQ±
'ĞŶŽŵƐŶŝƚƚůŝŐ
ƌćŶƚĞďŝŶĚŶŝŶŐƐƚŝĚ
ZĞĂůŬƌŽŶƐŬƵůĚ
>ƂƉƚŝ Ěŝ Ċ ƌ
EŽŵŝŶĞůůŬƌŽŶƐŬƵůĚфϭϮĊƌ
>ƂƉƚŝ Ěŝ Ċ ƌ
ƵƌĂ ƚŝ ŽŶŝ Ċ ƌ
&Ƃƌć ŶĚƌŝ ŶŐŝ Ċ ƌ
EŽŵŝŶĞůůŬƌŽŶƐŬƵůĚхϭϮĊƌ

sĂůƵƚĂƐŬƵůĚ
>ƂƉƚŝ Ěŝ Ċ ƌ
ƵƌĂ ƚŝ ŽŶŝ ŵĊ ŶĂ ĚĞƌ
&Ƃƌć ŶĚƌŝ ŶŐŝ ŵĊŶĂ ĚĞƌ

ƵƌĂƚŝŽŶ

ϮϬϭϯ
Ϯϱй
ϳ͕ϬͲϭϬ͕Ϭ

ϮϬϭϰ
Ϯϱй
ϳ͕ϬͲϭϬ͕Ϭ

Ϯ͕ϳͲϯ͕Ϯ
Ϯ͕ϵϱ
Ϭ
ϳϬŵĚŬƌ

Ϯ͕ϳͲϯ͕Ϯ
Ϯ͕ϴϱ
ͲϬ͕ϭ
ϳϬŵĚŬƌ

ϭϱй
Ϭ͕ϭϮϱ
ϭ͕ϱ
Ϭ

ϭϱй
Ϭ͕ϭϮϱ
ϭ͕ϱ
Ϭ

ϮϬϭϱ
ϮϬй
ϲ͕ϬͲϵ͕Ϭ

ϮϬϭϱƌĞǀ
ϮϬй
ϲ͕ϬͲϵ͕Ϭ

ϮϬϭϲ
ϮϬй
ϲ͕ϬͲϵ͕Ϭ

ϮϬϭϳ
ϮϬй
ϲ͕ϬͲϵ͕Ϭ

Ϯ͕ϯͲϮ͕ϴ
Ϯ͕ϲͲϯ͕ϭ
Ϯ͕ϲͲϯ͕ϲ
Ϯ͕ϵͲϯ͕ϵ
Ϯ͕ϱϱ
Ϯ͕ϴϱ
ϯ͕ϭ
ϯ͕ϰ
ͲϬ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
ϳϬŵĚŬƌ
ϳϬŵĚŬƌ
ϳϬŵĚŬƌ
ϳϬŵĚŬƌ
Zŝ Ŭƚǀć ƌĚĞϮϬ Zŝ Ŭƚǀć ƌĚĞϮϬ Zŝ Ŭƚǀć ƌĚĞϮϬ Zŝ Ŭƚǀć ƌĚĞϮϬ
ŵĚŬƌ͕ŵĂ ǆϯϬ ŵĚŬƌ͕ŵĂ ǆϯϬ ŵĚŬƌ͕ŵĂ ǆϯϬ ŵĚŬƌ͕ŵĂ ǆϯϬ
ŵĚŬƌƉĞƌĊ ƌ ŵĚŬƌƉĞƌĊ ƌ ŵĚŬƌƉĞƌĊ ƌ ŵĚŬƌƉĞƌĊ ƌ
Ϭ͕ϭϮϱ
Ϭ͕ϭϮϱ
ϬͲϭ
ϬͲϭ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϱ
ϲ
ϲ
Ϭ
Ϭ
ϰ͕ϱ
Ϭ

Källa: Regeringen
Anm. Skuggade rutor innebär att det skett en förändring från föregående år.


'XUDWLRQHQLGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQKDU|NDWVWHJYLVPHOODQRFKVH
GLDJUDPQHGDQ)UnQDWWKDOHJDWSnUXQWnUnUHQI|UHILQDQVNULVHQKDUGXUDWLRQHQ
VXFFHVVLYW|NDWWLOOFLUNDIHPnUIUnQRFKPHGPLWWHQSn




5HJHULQJVNDQVOLHW  5LNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ

5LNVJlOGHQVVW\UHOVHI|UHVORJGHQIHEUXDULDWWO|SWLGVLQWHUYDOOHWVNXOOHK|MDVPHGnU'HQPDUV
EHVOXWDGHUHJHULQJHQLHQOLJKHWPHG5LNVJlOGHQVI|UVODJ*HQRPK|MQLQJHQnWHUVWlOOGHVVW\UQLQJHQWLOOVDPPDULVNQLYn
VRPLULNWOLQMHEHVOXWHWI|U
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'LDJUDP'XUDWLRQHQLQRPLQHOONURQVNXOG±


Källa: Riksgälden
Anm. Statistiken avser uppräknat belopp till aktuell valutakurs inklusive förvaltningstillgångar, år.




%DNJUXQGHQWLOOI|UOlQJGDO|SWLGHU

'HWKDUQRUPDOWYDULWELOOLJDUHDWWOnQDSnNRUWDO|SWLGHUlQSnOnQJDHIWHUVRPNRUWD
UlQWRUKLVWRULVNWYDULWOlJUHlQOnQJDUlQWRU6DPWLGLJWLQQHElUHQNRUWDUHO|SWLGDWW
VNXOGHQVlWWVRPRIWDUHYLONHWPHGI|UDWWHQUlQWHXSSJnQJInUHWWVQDEEDUHJHQRPVODJ
SnUlQWHNRVWQDGHUQD$WWNRUWDUlQWRUYDULWOlJUHlQOnQJDUlQWRUEHURUSnI|UHNRPVWHQ
DYVnNDOODGHpositiva löptidspremier'HWILQQVIOHUDVlWWDWWGHILQLHUDHQO|SWLGV
SUHPLH(QGHILQLWLRQlUDWWGHQOnQJDUlQWDQlUHWWJHQRPVQLWWDYI|UYlQWDGHNRUWD
UlQWRUSOXVHQO|SWLGVSUHPLH
,QI|UULNWOLQMHEHVOXWHQI|URFKDQDO\VHUDGH5LNVJlOGHQKXUVWDWVVNXOGHQV
O|SWLGSnYHUNDUGHQI|UYlQWDGHNRVWQDGHQI|UVWDWHQVXSSOnQLQJEODQGDQQDWJHQRP
VNDWWQLQJDUDYO|SWLGVSUHPLHQVVWRUOHNSnGHQVYHQVNDPDUNQDGHQ6NDWWQLQJDUQD
YLVDGHDWWVYHQVNDO|SWLGVSUHPLHUKDGHIDOOLWRFKI|UHI|OOOLJJDQlUDQROOVHGLDJUDP
QHGDQ5LNVJlOGHQDQJDYIOHUDP|MOLJDRUVDNHUEODQGDQQDWOlJUHLQIODWLRQV
I|UYlQWQLQJDUWLOOGHOlJUHO|SWLGVSUHPLHUQDSnGHQVYHQVNDRFKGHLQWHUQDWLRQHOOD
REOLJDWLRQVPDUNQDGHUQD5LNVJlOGHQQlPQHUlYHQGHWIDNWXPDWWHIWHUIUnJDQSn
I|UKnOODQGHYLVVlNUDSODFHULQJDUEUXNDU|NDLRUROLJDWLGHU9LGDUHKDUIOHUD
FHQWUDOEDQNHUEODQGDQQDWGHQVYHQVNDN|SWVWRUDPlQJGHUVWDWVREOLJDWLRQHULV\IWH



)|UHQPHUXWYHFNODGEHVNULYQLQJDYO|SWLGVSUHPLHUVH5LNVJlOGHQ  6WDWVVNXOGHQVO|SWLG
5LNVJlOGHQ  6WDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ)|UVODJWLOOULNWOLQMHU±VDPW5LNVJlOGHQ  6WDWVVNXOGHQV
O|SWLG
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DWWInQHUOnQJDREOLJDWLRQVUlQWRU5LNVJlOGHQWDURFNVnXSSDWWQ\DUHJOHULQJDUNDQ
KDSnYHUNDWO|SWLGVSUHPLHQ7LOOH[HPSHOPnVWHI|UVlNULQJVERODJHQQXPHUDPDWFKD
VLQDOnQJDnWDJDQGHQJHQRPDWWLQYHVWHUDPHULWLOOJnQJDUPHGOnQJO|SWLGYLONHWNDQ
SUHVVDQHUGHOnQJDUlQWRUQD6RPHQVLVWDI|UNODULQJDQJHU5LNVJlOGHQDWWDQGHOHQ
KXVKnOOPHGU|UOLJDUlQWRUKDU|NDW|YHUWLGYLONHWNDQLQQHElUDDWWEDQNHUQD
HIWHUIUnJDUPHUNRUWVLNWLJILQDQVLHULQJYLONHWLVLQWXUSnYHUNDUO|SWLGVSUHPLHQV
VWRUOHN8WLIUnQUHVXOWDWHQLDQDO\VHQNRQVWDWHUDGH5LNVJlOGHQDWWNRVWQDGVI|UGHOHQ
PHGNRUWIULVWLJXSSOnQLQJKDGHPLQVNDWYLONHWPRWLYHUDGHHQI|UOlQJQLQJL
VWDWVVNXOGHQVO|SWLG6DPWLGLJWNRQVWDWHUDGH5LNVJlOGHQDWWI|UOlQJQLQJHQERUGHVNHL
VPnVWHJHIWHUVRPHQNUDIWLJI|UOlQJQLQJDYVWDWVVNXOGHQVNXOOHNXQQDPHGI|UDDWW
XWEXGVRFKHIWHUIUnJHEDODQVHQSnPDUNQDGHQUXEEDGHVRFKILFNOnQJDUlQWRUDWWVWLJD
bYHQUHJHULQJHQKDUPRWLYHUDWVLQDEHVOXWDWWI|UOlQJDO|SWLGHUQDPHGDWWNRVWQDGV
I|UGHOHQPHGNRUWXSSOnQLQJlUPLQGUHlQWLGLJDUH
'LDJUDP6YHQVNWLRnULJVZDSSUlQWDRFKO|SWLGVSUHPLH


Källa: Riksgälden





(QOLJW5LNVJlOGHQYLVDUVWXGLHUDYLQWHUYHQWLRQHUQDL6WRUEULWDQQLHQRFK86$DWWnWJlUGHUQDOHGGHWLOODWW
O|SWLGVSUHPLHUQDVM|QN
5LNVJlOGHQVNULYHUGRFNDWWXWIRUPQLQJHQDYUHJOHULQJDUQDL6YHULJHVLQWHQ|GYlQGLJWYLVVWlUNWLQFLWDPHQWHQI|U
I|UVlNULQJVERODJHQDWWKnOODOnQJDVWDWVREOLJDWLRQHU

6NU8WYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ±VDPW3URS
8WJLIWVRPUnGH
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%UHGDUHO|SWLGVLQWHUYDOO

6RPIUDPJnURYDQLQQHEDUULNWOLQMHEHVOXWHWI|ULQWHEDUDHQI|UOlQJQLQJDY
VWDWVVNXOGHQVO|SWLGXWDQlYHQHQEUHGGQLQJDYO|SWLGVLQWHUYDOOHWI|UGHQQRPLQHOOD
NURQVNXOGHQVDPWLQI|UDQGHWDYHWWVW\ULQWHUYDOOI|UYDOXWDVNXOGHQ
)UDPWLOORFKPHGULNWOLQMHUQDI|UVW\UGHVO|SWLGHQI|UVDPWOLJDVNXOGVODJJHQRP
H[DNWDULNWYlUGHQ,ULNWOLQMHUQDI|ULQI|UGHVHWWO|SWLGVLQWHUYDOOI|UGHQUHDOD
NURQVNXOGHQRFKIUnQRFKPHGULNWOLQMHUQDI|UVW\UVlYHQGHQQRPLQHOOD
NURQVNXOGHQPHGXSSWLOOWROYnUWLOOI|UIDOOPHGKMlOSDYHWWO|SWLGVLQWHUYDOO,RFK
PHGDWWUHJHULQJHQLULNWOLQMHUQDI|UEHVOXWDGHDWWlYHQYDOXWDVNXOGHQVNDVW\UDV
PHGHWWLQWHUYDOOVW\UVQXPHUDVDPWOLJDVNXOGVODJPHGLQWHUYDOO
(QOLJW5LNVJlOGHQJHUHWWLQWHUYDOOVW|UUHP|MOLJKHWDWWDQSDVVDXSSOnQLQJHQXWDQDWW
EHK|YDlQGUDULNWOLQMHUQDRPOnQHEHKRYHWYLVDUVLJDYYLNDIUnQSURJQRVHQHOOHURP
I|UXWVlWWQLQJDUQDSnWLOOH[HPSHOVZDSSPDUNQDGHQI|UlQGUDV9LGDUHO\IWHU
5LNVJlOGHQIUDPDWWVNlOHQI|UDWWVW\UDVNXOGHQLQRPHWWVQlYWLQWHUYDOOKDUPLQVNDW
HIWHUVRPXSSOnQLQJVNRVWQDGHUQDLPLQGUHJUDGEHURUSnO|SWLGHQ'HWVRPE|U
EHVWlPPDVW\ULQWHUYDOOHQlULVWlOOHWKXUXSSOnQLQJHQLVNXOGVODJHQE|UVHXWI|UDWW
IUlPMDHQOLNYLGRFKL|YULJWYlOIXQJHUDQGHPDUNQDG*HQRPHWWEUHGDUHLQWHUYDOO
PLQVNDURFNVnULVNHQDWWEHK|YDJHQRPI|UDnWJlUGHUYLGRJ\QQVDPPDWLOOIlOOHQ
5LNVJlOGHQEHWRQDUDWWLQWHUYDOOHQLULNWOLQMHUQDVNDVHVVRPLQWHUYDOOI|U
OnQHSODQHULQJHQRFKLQWHVRPDYYLNHOVHLQWHUYDOOI|UGHIDNWLVNDXWIDOOHQ
%HVWlPPHOVHQ SXQNW LULNWOLQMHUQDRPDWWWHPSRUlUDDYYLNHOVHUIUnQLQWHUYDOOHQ
InUI|UHNRPPDXQGHUVW|GMHUGHWWDUHVRQHPDQJ
%HKRYHWDYEUHGDUHO|SWLGVLQWHUYDOOKlQJHURFNVnVDPPDQPHGLQI|UDQGHWDY
O|SWLGVPnWWHWGXUDWLRQLULNWOLQMHUQDI|U7LGLJDUHDQYlQGH5LNVJlOGHQPnWWHW
JHQRPVQLWWOLJUlQWHELQGQLQJVWLGI|UDWWPlWDO|SWLGHQ(IWHUVRPGXUDWLRQVPnWWHW
SnYHUNDVDYUlQWHU|UHOVHUJHUHWWEUHGDUHLQWHUYDOO5LNVJlOGHQElWWUHP|MOLJKHWHUDWW
SDUHUDGXUDWLRQVI|UlQGULQJDUWLOOI|OMGDYUlQWHU|UHOVHU6RPWLGLJDUHQlPQWVLQQHEDU
H[HPSHOYLVGHQNUDIWLJDUlQWHQHGJnQJHQLE|UMDQDYDWW5LNVJlOGHQILFNOlPQD
LQHQVlUVNLOGVNULYHOVHWLOOUHJHULQJHQPHGI|UVODJRPDWWI|UOlQJDO|SWLGHQI|UGHQ
QRPLQHOODNURQVNXOGHQ8WDQHQI|UOlQJQLQJKDGHO|SWLGHQKDPQDWXWDQI|UGHW
DQJLYQDLQWHUYDOOHW
/LNVRP5LNVJlOGHQXQGHUVWU\NHUUHJHULQJHQDWWDYVLNWHQPHGGHEUHGDUHLQWHUYDOOHQ
lULQWHDWWDQSDVVDVWDWVVNXOGHQVO|SWLGSnEHG|PQLQJDUDYIUDPWLGDUlQWRU'HQW\SHQ
DYPDUNQDGVSRVLWLRQHULQJJ|UVDOOWLGXWDQI|UGHQUHJXOMlUDVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQL



)UnQRFKPHGULNWOLQMHUQDVW\UVKHODGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQPHGHWWJHPHQVDPWO|SWLGVLQWHUYDOOSn±nU
7LOORFKPHGVW\UGHVGRFNGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQPHGHQO|SWLGOlQJUHlQnUPHGHWWOnQJVLNWLJWULNWYlUGHI|U
GHQXWHVWnHQGHYRO\PHQSnPLOMDUGHUNURQRU

5LNVJlOGHQ  6WDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ)|UVODJWLOOULNWOLQMHU±
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HQOLJKHWPHGEHVWlPPHOVHUQDRP5LNVJlOGHQVSRVLWLRQVWDJQLQJ VHSXQNWL
ULNWOLQMHUQD 
,RFKPHGDWWUHJHULQJHQEHVOXWDGHDWWO|SWLGHQI|UVDPWOLJDVNXOGVODJVNDVW\UDVPHG
KMlOSDYLQWHUYDOONXQGHRFNVnNUDYHWDWW5LNVJlOGHQVNDIDVWVWlOODDYYLNHOVHLQWHUYDOO
I|UO|SWLGVULNWYlUGHQD SXQNWLULNWOLQMHUQD WDVERUWLULNWOLQMHEHVOXWHWI|U


$QYlQGQLQJHQDYUlQWHVZDSSDU

6RPWLGLJDUHQlPQWVKDUGHWQRUPDOWYDULWELOOLJDUHDWWOnQDSnNRUWDUHO|SWLGHUlQSn
OlQJUH)|UDWWI|UNRUWDO|SWLGHQSnVWDWVVNXOGHQKDU5LNVJlOGHQDQYlQWVLJDY
UlQWHVZDSSDURFKGlUPHGNXQQDWVW\UDVNXOGHQVH[SRQHULQJXWDQDWW|ND
UHILQDQVLHULQJVULVNHQ3nPRWVYDUDQGHVlWWKDU5LNVJlOGHQYLGI|UOlQJQLQJDUDY
O|SWLGHQPLQVNDWDQYlQGDQGHWDYUlQWHVZDSSDU5LNVJlOGHQVNULYHUDWWGHWYLVVHUOLJHQ
ILQQVHWWQlUDVDPVSHOPHOODQUlQWRUQDSnVZDSSPDUNQDGHQRFKPDUNQDGHQI|UVWDWV
REOLJDWLRQHU'HWILQQVLQJHWHQNHOWVlWWDWWPlWDKXUPDUNQDGHQI|UUlQWHVZDSSDU
IXQJHUDU5LNVJlOGHQJ|UGRFNEHG|PQLQJHQDWWHQPLQVNDGDQYlQGQLQJDYUlQWH
VZDSSDULQWHNRPPHUDWWInQnJRQVW|UUHHIIHNWSnPDUNQDGHQ3nGHXWOlQGVND
PDUNQDGHUQDlU5LNVJlOGHQHQOLWHQDNW|UYDUI|UGHWlUKHOWRSUREOHPDWLVNWDWW
I|UOlQJDYDOXWDVNXOGHQ'HWNDQRFNVnYDUDYlUWDWWQlPQDDWW5LNVEDQNHQLVLWW
\WWUDQGH|YHU5LNVJlOGHQVI|UVODJWLOOULNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQI|U
YLOOHDWWGHWVNXOOHI|UW\GOLJDVDWWI|UOlQJQLQJHQDYNURQVNXOGHQXWHVOXWDQGHVNXOOHVNH
PHGKMlOSDYHQPLQVNDGDQYlQGQLQJDYUlQWHVZDSSDU


(69VNRPPHQWDUHU

,XWYlUGHULQJHQDYVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQIUnQVNUHY(69DWW´cWHUJnQJHQWLOO
GXUDWLRQVRPO|SWLGVPnWWLQQHElUDWWUHJHULQJHQPnVWHYDUDEHUHGGDWWDQWLQJHQVW\UD
5LNVJlOGHQJHQRPHWWVW|UUHO|SWLGVLQWHUYDOOHOOHUDWWlQGUDULNWOLQMHUQDGnGHWVNHU
NUDIWLJDI|UlQGULQJDULPDUNQDGVUlQWRUQD´(69NRQVWDWHUDGHDWWUHJHULQJHQWRJHWW
VWHJLGHQULNWQLQJHQQlUGHQI|UOlQJGHLQWHUYDOOHWI|UGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQV
O|SWLGIUnQnUWLOOnULnUVULNWOLQMHU<WWHUOLJDUHHWWVWHJWRJVL
ULNWOLQMHEHVOXWHWI|UQlUUHJHULQJHQEHVOXWDGHDWWLQI|UDHWWJHPHQVDPW
O|SWLGVPnO LQWHUYDOO I|UKHODGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQRFKK|MDVW\ULQWHUYDOOHWIUnQ
±WLOO±nU
(69NDQNRQVWDWHUDDWWUHJHULQJHQKDUYDOWDWWI|UOlQJDO|SWLGHQVWHJYLV6HGDQ
KDUUHJHULQJHQI|UOlQJWO|SWLGHQI|UGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQYDUMHnU$YWDEHOO
IUDPJnUDWWGHIDNWLVNDXWIDOOHQJHQRPJnHQGHKDUOHJDWQlUDGHQ|YUHJUlQVHQL
VW\ULQWHUYDOOHW
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$WWVWDWVVNXOGHQVO|SWLGKDUI|UOlQJWVIUDPVWnUVRPYlODYYlJWPRWEDNJUXQGDY
IDOODQGHO|SWLGVSUHPLHURFKOLJJHUlYHQLOLQMHPHGXWYHFNOLQJHQLDQGUDOlQGHU(WW
DOWHUQDWLYWLOOGHnUOLJDK|MQLQJDUQDKDGHYDULWDWWJH5LNVJlOGHQHWWQnJRWVW|UUH
O|SWLGVLQWHUYDOOWLGLJDUH(WWVW|UUHLQWHUYDOOKDGH|NDWIOH[LELOLWHWHQ9LVVHUOLJHQILQQV
GHWHQULVNRPLQWHUYDOOHQEOLUI|UEUHGDDWWGHWNDQXSSIDWWDVVRPDWW5LNVJlOGHQJHV
P|MOLJKHWDWWWDSRVLWLRQHUSnPDUNQDGVUlQWDQJHQRPDWWMXVWHUDO|SWLGHQ(QOLJW
5LNVJlOGHQVNXOOHGHWNXQQDVNDGDI|UWURHQGHWI|U5LNVJlOGHQVRPHPLWWHQWbYHQ
UHJHULQJHQVNULYHULVLWWULNWOLQMHEHVOXWI|UDWWI|UOlQJQLQJHQDYO|SWLGHQVNDVNH
LVPnVWHJHIWHUVRPHQNUDIWLJI|UOlQJQLQJVNXOOHNXQQDLQQHElUDDWWXWEXGVRFK
HIWHUIUnJHEDODQVHQUXEEDVSnHWWVlWWVRPInUOnQJDUlQWRUDWWVWLJD5HJHULQJHQVNULYHU
RFNVnDWWGHWILQQVHQRVlNHUKHWNULQJKXUEHVWnHQGHQHGJnQJHQLULVNSUHPLHQ
NRPPHUDWWYDUD
(69NDQNRQVWDWHUDDWWGHIDNWLVNDXWIDOOHQI|UGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQKDUOHJDW
QlUDGHQ|YUHJUlQVHQDYVW\ULQWHUYDOOHWXQGHUIOHUDnUVDPWDWWUHJHULQJHQ
NRQWLQXHUOLJWK|MWO|SWLGHQVHWDEHOO)UnJDQlUGlUI|URPLQWHHWWQnJRWEUHGDUH
LQWHUYDOOWLGLJDUHXW|YHUDWWVNDSDPHUIOH[LELOLWHWRFNVnKDGHYDULWPHUWUDQVSDUHQW
RFKI|UXWVlJEDUWMlPI|UWPHGGHQJUDGYLVDDQSDVVQLQJDYO|SWLGHQVRPQXVNHWW
7DEHOO5LNWOLQMHUI|UO|SWLGVDPWXWIDOOI|UQRPLQHOONURQVNXOG±

EŽŵŝŶĞůůŬƌŽŶƐŬƵůĚфϭϮĊƌ
>ƂƉƚŝ Ěŝ Ċ ƌ
hƚĨĂůů

ϮϬϭϱ ϮϬϭϱƌĞǀ
Ϯ͕ϯͲϮ͕ϴ

Ϯ͕ϲͲϯ͕ϭ
Ϯ͕ϴ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

Ϯ͕ϲͲϯ͕ϲ
ϯ͕ϰ

Ϯ͕ϵͲϯ͕ϵ
ϯ͕ϴ

ϮϬϭϴ
ϰ͕ϬͲϱ͕Ϯ
Ͳ

Källa: Riksgälden





6WDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJI|UlQGUDVLQWH

,V\IWHDWWPLQVNDULVNHQLVWDWVVNXOGHQlUVNXOGHQI|UGHODGSnROLNDVNXOGVODJ
5HJHULQJHQKDULQWHVHWWQnJUDVNlODWWlQGUDVW\UQLQJHQDYVWDWVVNXOGHQV
VDPPDQVlWWQLQJLULNWOLQMHUQDI|URFK
6HQDVWQnJRQlQGULQJJMRUGHVLVDPPDQVlWWQLQJHQDYVWDWVVNXOGHQYDULULNW
OLQMHEHVOXWHWI|UGnVW\UQLQJHQDYYDOXWDDQGHOHQLVWDWVVNXOGHQlQGUDGHV,VWlOOHW
I|UDWWVW\UDPRWHQDQGHOSnSURFHQWEHVOXWDGHVDWWYDOXWDH[SRQHULQJHQVNDPLQVND
PHGPD[LPDOWPLOMDUGHUNURQRUSHUnU VHWDEHOO $YPRWLYWH[WHUQDIUDPJnUDWW
PLQVNQLQJHQVNDSODQHUDVWLOOPLOMDUGHUNURQRUSHUnU0LQVNQLQJHQDYYDOXWD
H[SRQHULQJHQPRWLYHUDGHVPHGDWWGHWLQWHILQQVWLOOUlFNOLJWVW|GI|UDWWGHQJHUOlJUH


5HJHULQJVNDQVOLHW  5LNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
$WW5LNVJlOGHQGlUPHGJDYVHQYLVVRSHUDWLYIOH[LELOLWHWVNDHQOLJWUHJHULQJHQLQWHWRONDVVRPHWWPDQGDWDWWYDULHUD
PLQVNQLQJVWDNWHQEDVHUDWSnHQXSSIDWWQLQJRPNURQDQVYl[HONXUV)|UVnGDQDWDNWLVND|YHUYlJDQGHQILQQV
SRVLWLRQVPDQGDWHWLNURQDQVYl[HONXUVSnPLOMDUGHUNURQRU
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I|UYlQWDGHNRVWQDGHUI|UVWDWHQ(QPLQGUHYDOXWDVNXOGPLQVNDUYDOXWDULVNHQRFK
GlUPHGGHQI|UYlQWDGHYDULDWLRQHQLUlQWHNRVWQDGHUQD6OXWVDWVHQYDUHWWUHVXOWDWDY
HWWIOHUnULJWDQDO\VDUEHWHSn5LNVJlOGHQDYYDOXWDH[SRQHULQJHQLGHQVWUDWHJLVND
VNXOGSRUWI|OMHQ8SSGUDJHWYDUIRUPXOHUDWVnDWW5LNVJlOGHQVNXOOHDQDO\VHUDKXU
VWRUDDQGHODUQDLGHROLNDVNXOGVODJHQE|UYDUDYLGHQEHW\GOLJWK|JUHUHVSHNWLYHOlJUH
VWDWVVNXOGVDPWKXUO|SWLGHQE|UKDQWHUDVLGHVVDIDOO 6HYLGDUHXQGHUDYVQLWW
6W\UQLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQ 
bYHQDQGHOHQUHDONURQVNXOGMXVWHUDGHVLULNWOLQMHUQDI|USnJUXQGDYQ\D
EHUlNQLQJVSULQFLSHUI|UVWDWVVNXOGHQVDQGHODU'HQUHDODNURQVNXOGHQVNDVHGDQ
OnQJVLNWLJWVW\UDVPRWSURFHQWDYVWDWVVNXOGHQ6WDWVVNXOGHQVUHVWHUDQGHDQGHOVND
XWJ|UDVDYQRPLQHOONURQVNXOG


6lUVNLOWRPDQGHOHQUHDONURQVNXOG

6RPIUDPJnURYDQVNDGHQUHDODNURQVNXOGHQOnQJVLNWLJWYDUDSURFHQWDY
VWDWVVNXOGHQ,5LNVJlOGHQVI|UVODJWLOOULNWOLQMHUI|UDQDO\VHUDGH5LNVJlOGHQRP
GHWIDQQVDQOHGQLQJDWWlQGUDVW\UQLQJHQDYGHQUHDODNURQVNXOGHQIUnQHQIDVWDQGHO
WLOOHWWQRPLQHOOWEHORSSGHOYLVPRWEDNJUXQGDYDWWlYHQYDOXWDH[SRQHULQJHQQXPHUD
VW\UVLWHUPHUDYDEVROXWDEHORSS0HGQXYDUDQGHVW\UQLQJEHURUUHDOVNXOGHQVDQGHO
LVWRUXWVWUlFNQLQJSnKXUGHQWRWDODVWDWVVNXOGHQXWYHFNODVRFKGHWlUVYnUWDWWXSSQn
ULNWYlUGHWSnNRUWVLNWXWDQDWWNRVWQDGHQEOLUI|UK|J(Q|YHUJnQJWLOOHWWULNWPlUNHL
IRUPDYHWWQRPLQHOOWEHORSSVNXOOHGRFNLQQHElUDHQVYDJDUHVW\UQLQJRFKPLQVNDG
WUDQVSDUHQVHIWHUVRPVW\ULQWHUYDOOHWVNXOOHEHK|YDEOLUHODWLYWVWRUW5LNVJlOGHQ
PHQDGHRFNVnDWWHQVWDWLVNPnOQLYnVNXOOHPLQVNDIOH[LELOLWHWHQLOnQHSODQHULQJHQRP
H[HPSHOYLVOnQHEHKRYHWPLQVNDUP\FNHW,HWWVnGDQWOlJHVNXOOHXSSOnQLQJHQL
UHDOREOLJDWLRQHUNXQQDWUlQJDXQGDQXSSOnQLQJHQLVWDWVREOLJDWLRQHU
5HJHULQJHQGHODGH5LNVJlOGHQVVOXWVDWVDWWI|UGHODUQDPHGQXYDUDQGHVW\UPRGHOO
|YHUYlJHUI|UGHODUQDPHGDWWVW\UDUHDOVNXOGHQPRWHQDEVROXWQLYnLQRPLQHOOD
WHUPHU5HJHULQJHQEHWRQDGHYLNWHQDYDWW5LNVJlOGHQW\GOLJWUHGRYLVDUVNlOHQI|U
DYYLNHOVHUIUnQPnODQGHOHQEnGHI|UKLVWRULVNDXWIDOORFKI|UNRPPDQGHnU
(69DQVHUDWWEHVOXWHWDWWEHKnOODVW\UQLQJHQPRWHQDQGHODYVNXOGHQIUDPVWnUVRP
YlODYYlJW(QDQQDQIUnJDlURPDQGHOHQSnSURFHQWlUGHQUlWWDHOOHURPGHQ
ERUGHPLQVNDSnVLNW)OHUDVNlOWDODUI|UGHW%ODQGDQQDWlUOnQHEHKRYHWLGDJYlOGLJW
OLWHWRFKI|UYlQWDVPLQVNDIUDP|YHU,5LNVJlOGHQVVHQDVWHSURJQRVIUnQIHEUXDUL
PLQVNDUXSSOnQLQJHQLVWDWVREOLJDWLRQHUI|UIHPWHJnQJHQSnWYnnU'HW
PLQVNDGHOnQHEHKRYHWJ|UDWW5LNVJlOGHQPnVWHGUDQHUHPLVVLRQVYRO\PHQL


5HJHULQJVNDQVOLHW  5LNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
5LNVJlOGHQ  6WDWVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ)|UVODJWLOOULNWOLQMHU±
5HODWLYWVWRUDLQWHUYDOONUlYVI|UDWW5LNVJlOGHQLQWHVNDEHK|YDEU\WDPRWULNWOLQMHUQDQlUH[HPSHOYLVHQUHDOREOLJDWLRQ
I|UIDOOHU

5HJHULQJVNDQVOLHW  5LNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1


5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

VWDWVREOLJDWLRQHUIUnQWLOOPLOMDUGHUNURQRUHQKLVWRULVNWOnJQLYn'HWWnOGRFN
DWWSnSHNDVDWWHQPLQVNDGVNXOGSnVLNWI|UXWVlWWHUDWW|YHUVNRWWVPnOHWI|UGH
RIIHQWOLJDILQDQVHUQDHIWHUOHYV(QDQQDQDVSHNWVRPWDODUI|UHQOlJUHDQGHOUHDO
VNXOGlUDWWLQIODWLRQVI|UYlQWQLQJDUQDI|UHIDOOHUKDJnWWQHUYLONHWLQQHElUDWW
NRVWQDGVI|UGHOHQI|UUHDODREOLJDWLRQHUKDUVMXQNLW|YHUWLG(QXWYHFNOLQJGlU
NRVWQDGHQI|UGHQUHDODVNXOGHQ|NDUUHODWLYWGHQQRPLQHOODVNXOGHQNDQWDODI|UDWW
PLQVNDDQGHOHQUHDOVNXOGbYHQGHWIDNWXPDWWOLNYLGLWHWHQLQRPLQHOODVWDWV
REOLJDWLRQHUKDUVMXQNLWWDODUI|UDWW|NDDQGHOHQQRPLQHOONURQVNXOGVHDYVQLWW
QHGDQ6DPWLGLJWNDQ(69NRQVWDWHUDDWWXSSOnQLQJHQLUHDOREOLJDWLRQHUUHGDQlUOnJ
(PLVVLRQVYRO\PHQI|UlUPLOMRQHUNURQRUSHUDXNWLRQYLONHWPRWVYDUDU
PLOMDUGHUNURQRULnUVWDNW






5LNVJlOGHQ  6WDWVXSSOnQLQJ3URJQRVRFKDQDO\V

1lULQIODWLRQVI|UYlQWQLQJDUQDYDUK|JUHNXQGHLQYHVWHUDUHLQIODWLRQVVlNUDVLJJHQRPDWWN|SDUHDODVWDWVREOLJDWLRQHU
5LNVJlOGHQWRJGnSnVLJLQIODWLRQVULVNHQPHQILFNnDQGUDVLGDQPHUEHWDOWI|UGHUHDODREOLJDWLRQHUQD

5LNVJlOGHQ  6WDWVXSSOnQLQJ3URJQRVRFKDQDO\V
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5




9DOXWDVNXOGHQ
6W\UQLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQ

,VOXWHWDYXSSJLFNYDOXWDVNXOGHQH[NOXVLYHYLGDUHXWOnQLQJHQWLOOPLOMDUGHU
NURQRUHOOHUXQJHIlUSURFHQWDYGHQWRWDODVWDWVVNXOGHQ9DOXWDVNXOGHQYDUVRP
VW|UVWGnGHQXSSJLFNWLOOFLUNDPLOMDUGHUNURQRUHOOHUSURFHQWDYVWDWV
VNXOGHQ6RPDQGHODYVWDWVVNXOGHQYDUGHQGlUHPRWK|JVWGnGHQXSSJLFNWLOO
SURFHQW6HGDQKDUDQGHOHQYDOXWDVNXOGPHGXQGDQWDJI|URFK
PLQVNDWYDUMHnUVHGLDJUDP
'LDJUDP$QGHOHQYDOXWDVNXOGDYWRWDODVWDWVVNXOGHQ


Källa: Riksgälden


)|UGHOQLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQSnROLNDYDOXWRUXQGHUnUHQ±IUDPJnUDY
GLDJUDP8QGHUKHODSHULRGHQKDUHXURQYDULWGHQGRPLQHUDQGHYDOXWDQI|OMGDY
&+) VFKZHL]HUIUDQF 
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1


5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

'LDJUDP9DOXWRUQDVDQGHODYYDOXWDVNXOGHQ±


Källa: Riksgälden


6HGDQUHJHULQJHQVULNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJLQI|UGHVKDU
VW\UQLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQlQGUDWVYLGHWWIOHUWDOWLOOIlOOHQ)UDPWLOOYDU
LQULNWQLQJHQDWWYDOXWDVNXOGHQVNXOOHPLQVND9DUMHnUIDVWVWlOOGHUHJHULQJHQHWW
DPRUWHULQJVEHORSSVRPYDULHUDGHPHOODQRFKPLOMDUGHUNURQRU,ULNWOLQMHUQD
IDQQVlYHQHQYHQWLOVRPLQQHEDUDWW5LNVJlOGHQNXQGHDYYLNDIUnQDPRUWHULQJV
EHORSSHWPHGPLOMDUGHUNURQRUYLONHWJDY5LNVJlOGHQHQP|MOLJKHWDWWKHOW
DYVWnIUnQDPRUWHULQJHOOHUDWWGXEEOHUDGHQ
cUIDWWDGHUHJHULQJHQEHVOXWRPHQQ\ULNWOLQMHI|UYDOXWDVNXOGHQYLONHQLQQHEDU
DWWGHQSnVLNWVNXOOHQHGWLOOSURFHQWDYGHQWRWDODVNXOGHQ,GHI|OMDQGHnUHQV
ULNWOLQMHEHVOXWYDULHUDUDPRUWHULQJVEHORSSHWPHQDYYLNHOVHLQWHUYDOOHWlUGHWVDPPD
GHWYLOOVlJDPLOMDUGHUNURQRU
cUVnOGHUHJHULQJHQ9LQ 6SULW$%I|UPLOMDUGHUNURQRU)|UVlOMQLQJHQ
LQQHEDUDWWDQGHOHQYDOXWDVNXOGQlUPDGHVLJSURFHQW5HJHULQJHQEHVOXWDGHGnDWW
lQGUDLULNWOLQMHUQDRFKLQI|UGHHQDQGHOVVW\UQLQJRPSURFHQWPHGHWWVW\ULQWHUYDOO
RPSURFHQWHQKHWHU6DPWLGLJWLQI|UGHVHQP|MOLJKHWI|U5LNVJlOGHQDWWWD
SRVLWLRQHULVYHQVNDNURQRUJHQWHPRWDQGUDYDOXWRUSnPD[LPDOWPLOMDUGHUNURQRU
GHWYLOOVlJDVDPPDEHORSSVRPGHWWLGLJDUHDYYLNHOVHPDQGDWHWI|UDPRUWHULQJDU
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

'HQVQDEEDNURQI|UVlPULQJHQXQGHULQQHEDUDWWUHJHULQJHQSn5LNVJlOGHQV
I|UVODJEHVO|WDWWXW|NDSRVLWLRQHQWLOOPD[LPDOWPLOMDUGHUNURQRU(IWHUEHVOXWHW
E\JJGH5LNVJlOGHQXSSHQSRVLWLRQJHQWHPRW(XURYLONHWLQQHEDUDWWYDOXWDVNXOGHQ
WLOOIlOOLJWEOHYK|JUH3RVLWLRQHQDYYHFNODGHVXQGHUPHGHQEHUlNQDG
NRVWQDGVPLQVNQLQJRPPLOMDUGHUNURQRU
8QGHUILFN5LNVJlOGHQEODQGDQQDWLXSSGUDJDWWPHGXWJnQJVSXQNWIUnQHQ
EHW\GOLJWK|JUHUHVSHNWLYHOlJUHVWDWVVNXOGDQDO\VHUDKXUVWRUDDQGHODUQDDYGHROLND
VNXOGVODJHQE|UYDUDVDPWDQDO\VHUDKXUO|SWLGHQE|UKDQWHUDVLGHVVDIDOO
8SSGUDJHWRPGHROLNDVNXOGVODJHQVDQGHODUJDYVPRWEDNJUXQGDYGHW
ILQDQVSROLWLVNDUDPYHUNHWRFK|YHUVNRWWVPnOHWDWWGHQRIIHQWOLJDVHNWRUQVILQDQVLHOOD
VSDUDQGHVNDXSSJnWLOOSURFHQWDY%13|YHUHQNRQMXQNWXUF\NHO(WWVnGDQW
|YHUVNRWWVNXOOHSnPHGHOOnQJVLNWPDUNDQWPLQVNDVWDWVVNXOGHQ5LNVJlOGHQ
DYUDSSRUWHUDGHXSSGUDJHWLVLQDI|UVODJWLOOULNWOLQMHUI|UnUHQRFKPHGHQ
I|UGMXSDGDQDO\VDYYDOXWDVNXOGHQVDQGHOLULNWOLQMHUQDI|URFK
,I|UVODJWLOOULNWOLQMHUI|UDYVOXWDU5LNVJlOGHQVLQDQDO\VDYYDOXWDH[SRQHULQJHQ
6OXWVDWVHQYDUDWWGHWLQWHILQQVWLOOUlFNOLJWVW|GI|UDWWYDOXWDH[SRQHULQJHQPHGI|UHQ
I|UYlQWDGNRVWQDGVEHVSDULQJPHGEHDNWDQGHDYDWWYDULDWLRQHQLNRVWQDGHQRFK
GlUPHGULVNHQ|NDU'HWILQQVGlUI|ULQWHVNlODWWKDHQYDOXWDH[SRQHULQJLGHQ
VWUDWHJLVNDSRUWI|OMHQRFK5LNVJlOGHQVI|UVODJlUGlUI|UDWWJUDGYLVDYYHFNODYDOXWD
H[SRQHULQJHQLVWDWVVNXOGHQ5LNVJlOGHQVI|UVODJlUHQVW\UQLQJGlUYDOXWD
H[SRQHULQJHQVNDPLQVNDLWHUPHUDYHWWEHORSSLVYHQVNDNURQRU)|UVODJHWlUDWW
YDOXWDH[SRQHULQJHQGHNRPPDQGHnUHQPLQVNDVPHGK|JVWPLOMDUGHUNURQRUSHU
nU
,QI|UEHVOXWDGHUHJHULQJHQDWWLQULNWQLQJHQI|UYDOXWDVNXOGHQVNXOOHlQGUDVVnDWW
YDOXWDH[SRQHULQJHQLVWDWVVNXOGHQJUDGYLVVNXOOHPLQVNDXQGHUGHNRPPDQGHnUHQ
0LQVNQLQJHQVNXOOHVRPK|JVWXSSJnWLOOPLOMDUGHUNURQRUPHQPHGLQULNWQLQJRP
HQnUOLJPLQVNQLQJVWDNWRPPLOMDUGHUNURQRU,ULNWOLQMHEHVOXWHWIUDPJnURFNVnDWW
P|MOLJKHWHQI|U5LNVJlOGHQDWWEHDNWDI|UYlQWQLQJDURPNURQDQVXWYHFNOLQJLV\IWHDWW
VlQNDNRVWQDGHQI|UVWDWVVNXOGHQVNDJ|UDVLQRPUDPHQI|UWLOOGHODWSRVLWLRQVPDQGDW
RFKLQWHJHQRPDWW|NDHOOHUDWWVlQNDDPRUWHULQJVWDNWHQ
5HJHULQJHQDQVO|WVLJGlUPHGWLOO5LNVJlOGHQVI|UVODJDWWYDOXWDVNXOGHQVND
DYYHFNODV9LGnUVVNLIWHWXSSJLFNYDOXWDVNXOGHQWLOOPLOMDUGHUNURQRU0HG
HQPLQVNQLQJVWDNWRPPLOMDUGHUNURQRUSHUnULQQHElUGHWDWWYDOXWDVNXOGHQlU
DYYHFNODGLQRPHQWLRnUVSHULRG
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1


5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5



(69VNRPPHQWDUHU

+XUYDOXWDVNXOGHQVNDKDQWHUDVRPIDWWDUHQOLJW(69WUHIUnJHVWlOOQLQJDU
6NDYDOXWDVNXOGHQDYYHFNODVHOOHUEHKnOODV"
+XUVNDYDOXWDVNXOGHQDYYHFNODV"
1lUVNDYDOXWDVNXOGHQE|UMDDYYHFNODV"
)|UDWWYDOXWDXSSOnQLQJHQVNDVlQNDNRVWQDGHQI|UVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQPnVWHGH
XWOlQGVNDUlQWRUQDYDUDOlJUHlQGHVYHQVNDVDPWLGLJWVRPNURQDQLQWHVNDI|UVYDJDV
LPRWVYDUDQGHPnQ2PGHWWDI|UKnOODQGHLQWHlUXSSI\OOWVnNDQ GHQI|UYlQWDGH 
NRVWQDGHQI|UVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQVlQNDVJHQRPDWWPLQVNDYDOXWDDQGHOHQ
,nUVXWYlUGHULQJNRQVWDWHUDGH(69DWWYDOXWDU|UHOVHUlUGHQYLNWLJDVWHIDNWRUQ
I|UKXUO|QVDPWGHWlUDWWOnQDLXWOlQGVNYDOXWD(69NXQGHNRQVWDWHUDDWWXQGHUGHQ
VHQDVWHWLRnUVSHULRGHQKDGHXWOlQGVNDNRUWDUlQWRULJHQRPVQLWWYDULWSURFHQW
HQKHWHUOlJUHlQVYHQVNDYLONHWJHWWHQNRVWQDGVI|UGHOI|UOnQLXWOlQGVNYDOXWD
9DOXWDU|UHOVHUJDYnDQGUDVLGDQLJHQRPVQLWWHWWQHJDWLYWELGUDJSnSURFHQWHQKHW
XQGHUVDPPDSHULRG
'LDJUDP5lQWHGLIIHUHQVRFKYDOXWDGLIIHUHQV±


Källa: Riksbanken




9DOXWDOnQL&+)lUHWWH[HPSHOGlUYDOXWDU|UHOVHQKDUSnYHUNDWPHUQHJDWLYWlQYDGUlQWHGLIIHUHQVHQKDUSnYHUNDW
SRVLWLYWcU|NDGH5LNVJlOGHQDQGHOHQ&+)LYDOXWDVNXOGHQIUnQSURFHQWWLOOSURFHQW8QGHUSHULRGHQ
±XSSJLFNGHQWRWDODUlQWHGLIIHUHQVHQWLOOSURFHQWHQKHWHUPHGDQYDOXWDU|UHOVHUJDYHWWQHJDWLYWELGUDJPHG
SURFHQWHQKHWHU
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

2PPDQXWYLGJDUWLGVSHULRGHQWLOODWWlYHQRPIDWWDGHVHQDVWHI\UDnUHQKDUGHW
JHQRPVQLWWOLJDSRVLWLYDELGUDJHWIUnQUlQWHVNLOOQDGHUPLQVNDWWLOOSURFHQWHQKHWHU
9DOXWDU|UHOVHUQDKDUGRFN|NDWYLONHWJMRUWDWWGHWJHQRPVQLWWOLJDQHJDWLYDELGUDJHW
|NDWWLOOSURFHQWHQKHWHU6DPPDQWDJHWLQQHElUGHWWDDWWYDOXWDXSSOnQLQJHQLVWlOOHW
I|UDWWVlQNDNRVWQDGHQKDU|NDWNRVWQDGHQI|UI|UYDOWQLQJHQDYVWDWVVNXOGHQ
Avvecklingen
'HWDQGUDEHVOXWHWKDQGODURPKXUDYYHFNOLQJHQVNDVNHGHWYLOOVlJDYLOND
YDOXWDVNXOGHUVNDDYYHFNODV0HGDQGHWlUUHJHULQJHQVRPIDVWVWlOOHUULNWOLQMHUQDI|U
YDOXWDVNXOGHQVnOLJJHUDQVYDUHWI|UYDOXWDULNWPlUNHWKRV5LNVJlOGHQVVW\UHOVH
9DOXWDI|UGHOQLQJHQVW\UVJHQRPDWWVW\UHOVHQYDUMHnUDQJHUKXUH[SRQHULQJHQLGH
ROLNDYDOXWRUQDVNDXWYHFNODVXQGHUnUHW,QI|UIDWWDGHVW\UHOVHQEHVOXWRPDWW
PLQVNDH[SRQHULQJHQLMDSDQVND-3< MDSDQVND\HQ PHGDQH[SRQHULQJHQL|YULJD
YDOXWRUVNXOOHYDUDRI|UlQGUDG9DOHWDY-3<PRWLYHUDGHVIUDPI|UDOOWPHGDWWNURQDQ
LQI|UEHVOXWHWYDUVWDUNDUHlQGHWKLVWRULVNDJHQRPVQLWWHWRFKDWW-3<lUGHQYDOXWD
VRPELGUDUPHGPHVWULVN
,QI|UEHVOXWHWLYLONHQYDOXWDVRPYDOXWDVNXOGHQVNXOOHPLQVNDPHQDGH5LNVJlOGHQDWW
GHWlUULVNPLQLPHULQJVRPVNDOLJJDWLOOJUXQGI|UEHVOXWPHQDWWPDQlYHQPnVWH
EHDNWDRPQnJRQYDOXWDlUYlVHQWOLJWIHOYlUGHUDG(QPRGHOOHUDGDQDO\VDYUlQWH
GLIIHUHQVHUUHVXOWHUDGHLDWW-3<YDUELOOLJPHGDQ&+) VFKZHL]HUIUDQF YDUG\U
gYULJDYDOXWRUI|UHI|OOULPOLJWYlUGHUDGH
,QI|UEHVOXWDGHVW\UHOVHQDWWGHQIRUWVDWWDPLQVNQLQJHQDYVNXOGHQVNXOOHVNHL
-3<RFKL86' DPHULNDQVNDGROODU 0RWLYHWYDUIUDPI|UDOOWULVNPLQLPHULQJ,
XQGHUODJHWWLOOVW\UHOVHQQlPQVGRFNDWWGHWILQQVHQULVNDWWGHYDOGDYDOXWRUQDEOLU
EHW\GOLJWG\UDUHXQGHU(QOLJW5LNVJlOGHQVNDHPHOOHUWLGNRUWVLNWLJ
PDUNQDGVSRVLWLRQHULQJVNHXWDQI|UGHQUHJXOMlUDVNXOGI|UYDOWQLQJHQ
7DEHOO)|UlQGULQJDYYDOXWDULNWPlUNHW±([SRQHULQJHQPlWVVRPQRPLQHOOWEHORSS
XWWU\FNWLUHVSHNWLYHYDOXWD%HORSSLPLOMRQHUHQKHWHU

hƚŐĊĞŶĚĞƐŬƵůĚϮϬϭϰ
ŶŚĞƚĞƌ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ



ϭϬ

ϭϰϰϬ

Ϭ

Ϭ

ͲϳϮϬ

,&

ϯϴ

ϰϴϰϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

hZ

ϴϰ

ϴϴϴϬ

Ϭ

ͲϱϮϱ

'W

ϭϬ

ϴϯϬ

Ϭ

Ϭ

ͲϰϬϬ

:Wz

Ϯϳ

ϰϭϵϱϬϬ

ͲϯϭϳϳϬϬ

ͲϭϬϭϴϬϬ

Ϭ

h^

Ϯϭ

ϮϳϬϬ

Ϭ

ͲϭϰϲϬ

ͲϲϬϬ

Källa: Riksgälden
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DŝŶƐŬŶŝŶŐŝĂŶƚĂůĞŶŚĞƚĞƌ

DĚŬƌ



Skr. 2017/18:104
Bilaga 1


5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

,QI|UEHVOXWHWDYVHHQGHYLONDYDOXWRUVRPVNXOOHPLQVNDVNXOGHQILFNVW\UHOVHQ
WYnI|UVODJ'HWHQDI|UVODJHWXWJLFNIUnQHQNRVWQDGVPLQLPHULQJPHGDQGHWDQGUD
EDVHUDGHVSnULVNPLQLPHULQJ,I|UVODJHWRPNRVWQDGVPLQLPHULQJLQJLFN(85 HXUR 
RFK&$' NDQDGHQVLVNDGROODU PHGDQI|UVODJHWRPULVNPLQLPHULQJEDVHUDGHVSn
*%3 EULWWLVNDSXQG RFK86'6W\UHOVHQNXQGHlYHQYlOMDHQNRPELQDWLRQDY
DOWHUQDWLYHQYLONHWRFNVnYDUGHWEHVOXWVRPVW\UHOVHQIDWWDGH
6RPHQGHOLXQGHUODJHWWLOOEHVOXWHWVDPODGH5LNVJlOGHQLQYl[HONXUVSURJQRVHUIUnQ
|YHUPDUNQDGVDNW|UHU'HWlUHQGDVW(XURRFK86'VRPSURJQRVWLVHUDVPRW
VYHQVNDNURQDQPHGDQSURJQRVHQI|U|YULJDYDOXWRUJ|UVPRW(XURQ1lUPDQMlPI|U
SURJQRVHQPRWGHWIDNWLVNDXWIDOOHWlUDYYLNHOVHUQDI|UIOHUDYDOXWRUVWRU,WDEHOO
IUDPJnUYDOXWDI|UlQGULQJHQPHOODQRFKHQOLJWSURJQRVHQIUnQPDUNQDGV
DNW|UHUQDRFKXWIDOOHW (WWSRVLWLYWWDOLQQHElUDWWPDUNQDGHQI|UYlQWDUVLJHQ
I|UVWlUNQLQJDYNURQDQRFKYLFHYHUVD 
7DEHOO9DOXWDI|UlQGULQJDUPHOODQRFKHQOLJWSURJQRVRFKHQOLJWXWIDOO
ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ
hƚĨĂ ů ů
WƌŽŐŶŽƐ



,&

hZ

'W

:Wz

h^

Ͳϭ͕ϵй

Ϭ͕ϭй

Ͳϭ͕ϴй

ϱ͕ϯй

ϯ͕ϲй

Ϭ͕ϭй

ϲ͕ϭй

ϭϭ͕ϳй

ϴ͕ϱй

ϵ͕ϱй

Källa: Riksbanken och Riksgälden





ϭϬ͕ϵй
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

$YGLDJUDPRFKIUDPJnUYDOXWDNXUVHUQDI|UGHYDOXWRUVRPILQQVL
YDOXWDVNXOGHQ
'LDJUDP9DOXWDNXUVHUI|UYDOXWRUVRPLQJnULYDOXWDVNXOGHQ


Källa: Riksbanken



'LDJUDP9DOXWDNXUVHUI|UYDOXWRUVRPLQJnULYDOXWDVNXOGHQnUVJHQRPVQLWW


Källa: Riksbanken
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1


5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

5LNVJlOGHQVPRWLYI|UDWWYlOMDYLONHQYDOXWDYDOXWDVNXOGHQVNDYl[ODVLQLKDU
YDULHUDW'HWYnI|UVWDnUHQYDUGHWIUDPI|UDOOWULVNPLQLPHULQJVRPYDUPRWLYHWlYHQ
RPMDSDQVND\HQHQDQVnJVYDUDELOOLJLQI|U,QI|UPLQVNQLQJHQYDUGHWHQ
NRPSURPLVVPHOODQULVNPLQLPHULQJRFKNRVWQDGVPLQLPHULQJ
0HGWDQNHSnVYnULJKHWHUQDDWWSURJQRVWLFHUDYDOXWDNXUVHUVNXOOHHQDOWHUQDWLYVWUDWHJL
YDUDDWWXWJnIUnQGHROLNDYDOXWRUQDVDQGHODYYDOXWDVNXOGHQ'HWVNXOOHLQQHElUDDWW
LQYl[OLQJJMRUGHVLSURSRUWLRQWLOOUHVSHNWLYHYDOXWDVDQGHODYYDOXWDVNXOGHQ
7DEHOOYLVDUKXUVWDWVVNXOGHQVNXOOHKDVHWWXWHIWHULQYl[OLQJXWLIUnQGHYDOVRP
5LNVJlOGHQKDUJMRUWUHVSHNWLYHHQLQYl[OLQJEDVHUDGSnGHROLNDYDOXWRUQDVDQGHOL
YDOXWDVNXOGHQ
7DEHOO9DOXWDVNXOGHQVXWYHFNOLQJ±XWLIUnQROLNDLQYl[OLQJVDOWHUQDWLY
^ŬƵůĚ

^ŬƵůĚ Z'<͗ƐǀĂů

ŶĚĞůƐǀĂů

ŝŵĚŬƌ

ĂŶƚĂů
ĞŶŚĞƚĞƌ

ŶƚĂů
ŝŶǀćǆůĂƚ

ŶƚĂů
ŬǀĂƌ

ŶƚĂů
ŝŶǀćǆůĂƚ

ŶƚĂů
ŬǀĂƌ


,&

ϭϬ
ϯϴ

ϭϰϰϬ
ϰϴϰϬ

ͲϳϮϬ
Ϭ

ϳϮϬ
ϰϴϰϬ

Ͳϰϴϭ
ͲϭϰϮϰ

ϵϱϵ
ϯϰϭϲ

hZ
'W

ϴϰ
ϭϬ

ϴϴϴϬ
ϴϯϬ

ͲϱϮϱ
ͲϰϬϬ

ϴϯϱϱ
ϰϯϬ

ͲϮϴϴϵ
ͲϮϳϳ

ϱϵϵϭ
ϱϱϯ

:Wz
h^

Ϯϳ
Ϯϭ

ϰϭϵϱϬϬ ͲϰϭϵϱϬϬ
ϮϳϬϬ
ͲϮϬϲϬ

Ϭ ͲϭϭϵϱϮϴ
ϲϰϬ
Ͳϴϴϵ

ϮϵϵϵϳϮ
ϭϴϭϭ

^ŬƵů ĚϮϬϭϰŵĚŬƌ
ϭϴϵ
^ŬƵůĚŝŵĚŬƌĞĨƚĞƌŝŶǀćǆůŝŶŐ

ϭϯϴ

ϭϯϳ

Källa: Riksgälden, Riksbanken och egna beräkningar


6RPIUDPJnUDYWDEHOOHQlUXWIDOOHQYDGJlOOHUNRVWQDGHQWlPOLJHQOLNDVHWWWLOOGHQ
XWJnHQGHYDOXWDVNXOGHQLVOXWHWDY0HQYLONHQLQYl[OLQJVPHWRGVRPlUPHVW
NRVWQDGVHIIHNWLYYHWYLI|UVWQlUYDOXWDVNXOGHQlUDYYHFNODG
$YWDEHOOHQIUDPJnUDWWGHQXWJnHQGHVNXOGHQYDUPLOMDUGHUNURQRU(IWHU
DWW5LNVJlOGHQYl[ODWLQWRWDOWPLOMDUGHUNURQRUERUGHGHQXWJnHQGHVNXOGHQ
YDUDPLOMDUGHUNURQRU.URQI|UVYDJQLQJHQKDUGRFNLQQHEXULWDWWVNXOGHQlUGU\JW
PLOMDUGHUNURQRUK|JUH
Tidpunkten för avvecklingen
bYHQRPNURQDQYDULHUDU|YHUWLGNDQWLGSXQNWHQQlUDYYHFNOLQJHQLQOHGVKD
EHW\GHOVHI|UGHWVOXWOLJDUHVXOWDWHW8QGHUHQSHULRGRPWLRnUlUHQULPOLJ
XWJnQJVSXQNWDWWNURQNXUVHQPRWDQGUDYDOXWRUNRPPHUOLJJDEnGH|YHURFKXQGHU
QnJRQIRUPDYQRUPDOOlJH1RUPDOOlJHWEHURUJLYHWYLVSnYLONHQWLGVSHULRGPDQ
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

PlWHUPHQPHGVWDUWlUnUVPHGHOYlUGHWI|U.,;LQGH[HWPHGVWDUWlU
nUVPHGHOYlUGHWRFKPHGVWDUWlUnUVPHGHOYlUGHW0HGE|UMDQLDSULO
VNHGGHHQUHMlOI|UVWlUNQLQJDYNURQDQPlWWPHG.,;LQGH[8QGHU
IRUWVDWWHNURQDQDWWVWlUNDVEODQGDQQDWWLOOI|OMGDYDWW5LNVEDQNHQK|MGHUHSRUlQWDQ
PHGDQ(&%VVW\UUlQWDOnJNYDUSnHQP\FNHWOnJQLYn$YYDOXWRUQDLYDOXWDVNXOGHQ
VWlUNWHVGRFNLQWHNURQDQPRW-3<RFK&+))|UVWlUNQLQJHQYDUVW|UVWXQGHU
PHQXQGHUE|UMDGHNURQDQI|UVYDJDV)|UVYDJQLQJHQILFNGUDJKMlOSDY
SHQQLQJSROLWLNHQQlUUHSRUlQWDQSnHWWnUJLFNIUnQWLOOSURFHQWLE|UMDQDY
8QGHUIRUWVDWWH5LNVEDQNHQDWWVlQNDUHSRUlQWDQVDPWLGLJWVRPEDQNHQ
SnE|UMDGHN|SDYVWDWVREOLJDWLRQHUcUVJHQRPVQLWWHWI|U.,;LQGH[YDU
PHGDQGHWYDUGHWnUQlUYDOXWDDYYHFNOLQJHQSnE|UMDGHV$YYHFNOLQJHQDY
YDOXWDVNXOGHQSnE|UMDVDOOWVnVDPWLGLJWVRP5LNVEDQNHQYLGWDUnWJlUGHUI|UDWW
SnYHUNDNURQDQLV\IWHDWWInXSSLQIODWLRQHQ0HGWDQNHSnYDOXWDVNXOGHQVVWRUOHN
RFKGHQDYYHFNOLQJVWDNWVRPlUEHVOXWDGEHK|YVHQUHODWLYWNRUWWLGI|UDWWDYYHFNOD
YDOXWDVNXOGHQ6HWWLGHWSHUVSHNWLYHWKDGHHQDYYHFNOLQJDYYDOXWDVNXOGHQLHWWPHU
QRUPDOWSHQQLQJSROLWLVNWOlJHYDULWDWWI|UHGUD6DPWLGLJWlUGHWDOOWLGVYnUWDWWKLWWD
GHQRSWLPDODWLGSXQNWHQ
'LDJUDP.,;LQGH[±


Källa: Riksbanken


,QI|UKDU5LNVJlOGHQVVW\UHOVHEHVOXWDWDWWFLUNDSURFHQWDYLQYl[OLQJHQVND
VNHL&+)SURFHQWL(85SURFHQWL&$'RFKSURFHQWL86')|UDWW
H[HPSOLILHUDKXUYLNWLJWYDOHWDYWLGSXQNWlUI|UDWWJHQRPI|UDHQLQYl[OLQJ
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1


5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

NRVWQDGVHIIHNWLYWKDUYLXWYLGJDWGHQEHUlNQLQJVRPUHGRYLVDVLWDEHOO)|UDWW
EHUlNQLQJHQVNDRPIDWWDIOHUnUKDUYLlYHQWDJLWPHGGHQYDOXWDLQYl[OLQJVRPVND
VNHXQGHULQQHYDUDQGHnU9LKDURFNVnODJWWLOO\WWHUOLJDUHHWWDOWHUQDWLYPHGHQ
LQYl[OLQJVRPSnE|UMDVRFKVRPLVnIDOOVNXOOHKDRPIDWWDWnUHQ±,
WDEHOOMlPI|UYLVDPWOLJDWUHDOWHUQDWLYGHWYLOOVlJDLQYl[OLQJPHG5LNVJlOGHQVYDO
LQYl[OLQJPHGDQGHOVWDOVDPWLQYl[OLQJPHGE|UMDQ)|UGHEnGDI|UVWD
DOWHUQDWLYHQKDUYLDQYlQWGHQJHQRPVQLWWOLJDYDOXWDNXUVHQI|UMDQXDULRFKIHEUXDUL
I|ULQYl[OLQJHQRFKNXUVHQSHUGHQVLVWDIHEUXDULI|UDWWEHUlNQDVNXOGHQVYlUGH
YLGnUHWVVOXW,DOWHUQDWLYHWPHGVWDUWnUVRPRPIDWWDULQYl[OLQJXQGHUnUHQ
±DQYlQGVVOXWNXUVHQSHUVLVWDGHFHPEHUI|UDWWEHUlNQDVNXOGHQV
YlUGHYLGnUHWVVOXW5HVXOWDWHWDYEHUlNQLQJHQUHGRYLVDVLWDEHOO
7DEHOO9DOXWDVNXOGHQVXWYHFNOLQJPHGROLNDVWDUWnUI|ULQYl[OLQJ
^ŬƵůĚ
ŝŵĚŬƌ

^ŬƵůĚ Z'<͗ƐǀĂů



ϭϬ

ĂŶƚĂů
ĞŶŚĞƚĞƌ
ϭϰϰϬ

,&
hZ

ϯϴ
ϴϰ

ϰϴϰϬ
ϴϴϴϬ

'W
:Wz
h^

ϭϬ
Ϯϳ
Ϯϭ

ϮϬϭϭͲƐƚĂƌƚ

ŶĚĞůƐǀĂů

ŶƚĂů
ŝŶǀćǆůĂƚ
ͲϵϴϬ

ŶƚĂů
ŬǀĂƌ
ϰϲϬ

ŶƚĂů
ŝŶǀćǆůĂƚ
ͲϭϰϰϬ

ŶƚĂů
ŬǀĂƌ
Ϭ

ŶƚĂů
ŝŶǀćǆůĂƚ
Ͳϰϴϭ

ŶƚĂů
ŬǀĂƌ
ϵϱϵ

ͲϭϱϲϬ
ͲϭϬϰϵ

ϯϮϴϬ
ϳϴϯϭ

Ͳϲϴϳ
ͲϮϰϱϵ

ϰϭϱϯ
ϲϰϮϭ

ͲϭϰϮϰ
ͲϮϴϴϵ

ϯϰϭϲ
ϱϵϵϭ

ϴϯϬ
ͲϰϬϬ
ϰϭϵϱϬϬ ͲϰϭϵϱϬϬ
ϮϳϬϬ
ͲϮϮϬϬ

ϰϯϬ
Ϭ
ϱϬϬ

ͲϴϯϬ
ͲϳϮϮϳϳ
ͲϮϰϬϱ

Ϭ
ͲϮϳϳ
ϯϰϳϮϮϯ ͲϭϭϵϱϮϴ
Ϯϵϱ
Ͳϴϴϵ

ϱϱϯ
ϮϵϵϵϳϮ
ϭϴϭϭ

ϭϬϮ

ϭϭϲ

^ŬƵůĚϮϬϭϰŵ
ϭϴϵ
^ŬƵůĚŝŵĚŬƌĞĨƚĞƌŝŶǀćǆůŝŶŐ

ϭϭϳ



Källa: Riksgälden, Riksbanken och egna beräkningar


0HGGHDQWDJQDYl[HONXUVHUQDNRPPHUVNXOGHQHIWHULQYl[OLQJXQGHUI\UDnUDWW
XSSJnWLOO±PLOMDUGHUNURQRUHQOLJW5LNVJlOGHQVYDOXWDLQULNWQLQJRFKHQ
LQYl[OLQJPHGDQGHOVWDO,H[HPSOHWPHGVRPVWDUWnUKDULQYl[OLQJVNHWWPHG
OLNDDQGHODUDYI\UDYDOXWRUYDUMHnU8QGHUGHWYnI|UVWDnUHQKDU-3<RFK&+)YDOWV
ERUWSnJUXQGDYDWWYDOXWDNXUVHQYDULWRI|UPnQOLJI|ULQYl[OLQJ'lUHPRWKDUGHVVD
YDOXWRULQJnWWLLQYl[OLQJHQGHI|OMDQGHWYnnUHQ,GHWWDUlNQHH[HPSHOPHGHQ
LQYl[OLQJPHGVWDUWKDGHYDOXWDVNXOGHQLVOXWHWDYXSSJnWWWLOO
PLOMDUGHUNURQRUGHWYLOOVlJDPLOMDUGHUNURQRUPLQGUHMlPI|UWPHGGHQ
LQYl[OLQJVRPIDNWLVNKDUVNHWW
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5



3RVLWLRQVWDJQLQJHQ

0HGSRVLWLRQHUDYVHVWUDQVDNWLRQHUVRPV\IWDUWLOODWWVlQNDNRVWQDGHUQDI|U
VWDWVVNXOGHQPHGEHDNWDQGHDYULVNRFKLQWHPRWLYHUDVDYXQGHUOLJJDQGHOnQH
HOOHUSODFHULQJVEHKRY3RVLWLRQHUNDQYDUDVWUDWHJLVND OnQJVLNWLJD HOOHURSHUDWLYD
O|SDQGH 3RVLWLRQHULNURQDQVYDOXWDNXUVlUEHJUlQVDGHWLOOPLOMDUGHUNURQRU
PHGDQSRVLWLRQHULXWOlQGVNYDOXWDlUEHJUlQVDGHWLOOPLOMRQHUNURQRUPlWW
VRPGDJOLJ9DOXHDW5LVNYLGSURFHQWVVDQQROLNKHW5LNVJlOGHQVNDEHVOXWDKXU
P\FNHWDYGHWWDXWU\PPHVRPPD[LPDOWInUXWQ\WWMDVLGHQRSHUDWLYD
I|UYDOWQLQJHQ
0|MOLJKHWHQWLOOSRVLWLRQVWDJDQGHIRUPDOLVHUDGHVRFKIUDPWLOORFKPHG
XSSJLFNUHVXOWDWHWDYSRVLWLRQVWDJDQGHWWLOOPLOMDUGHUNURQRU6HGDQnUXSSJnU
UHVXOWDWHWWLOOFLUNDPLOMDUGHUNURQRUYDUDYLVWRUWVHWWKHODUHVXOWDWHWNRPPHUIUnQ
IHPVWUDWHJLVNDSRVLWLRQHU8QGHUGHQVHQDVWHIHPnUVSHULRGHQ ± KDU
SRVLWLRQVWDJDQGHWLQQHEXULWHQI|UOXVWSnGU\JWPLOMRQHUNURQRU


3RVLWLRQVWDJQLQJHQI|UH

,PDMK|MGHVPDQGDWHWI|U5LNVJlOGHQVSRVLWLRQHULGHQVYHQVNDNURQDQV
YDOXWDNXUVIUnQWLOOPLOMDUGHUNURQRU6NlOHWWLOOK|MQLQJHQYDUGHQNUDIWLJD
I|UVYDJQLQJHQDYNURQDQ VHGLDJUDP .,; LDYVQLWW VRPLQQHEDU|NDGH
NRVWQDGHUI|UVWDWVVNXOGHQ)|UDWWSDUHUDNRVWQDGV|NQLQJHQYLOOH5LNVJlOGHQWDHQ
VW|UUHSRVLWLRQI|UHQVWDUNDUHNURQDlQYDGPDQGDWHWSnPLOMDUGHUNURQRUWLOOlW
1lUSRVLWLRQHQVWlQJGHVLMXQLLQQHEDUGHWHQYLQVWSnPLOMDUGHUNURQRU
,DSULOJDYUHJHULQJHQ5LNVJlOGHQLXSSGUDJDWWEODQGDQQDWXWUHGDKXUPDQGDWHW
I|USRVLWLRQVWDJDQGHWE|UVHXW5LNVJlOGHQDYUDSSRUWHUDGHXSSGUDJHWLI|UVODJHWWLOO
ULNWOLQMHUI|U9DGDYVHUSRVLWLRQHULNURQDQVYDOXWDNXUVI|UHVORJ5LNVJlOGHQ
LQJDlQGULQJDUGHWYLOOVlJDHWWIRUWVDWWPDQGDWSnPLOMDUGHUNURQRU0RWLYHWYDU
GHOVDWWO|SWLGVPnOHWNUlYHUHQVW|UUHIOH[LELOLWHWGHOVI|UDWWNXQQDQ\WWMDWLOOIlOOHQGn
GHWNDQYDUDPRWLYHUDWDWWWDHQNURQSRVLWLRQ5LNVJlOGHQI|UHVORJLQWHKHOOHUQnJUD
lQGULQJDUDYVHHQGHSRVLWLRQVWDJDQGHLXWOlQGVNYDOXWDVRPGnXSSJLFNWLOO
PLOMRQHUNURQRU)|UVODJHWJUXQGDGHVXWLIUnQGHSRVLWLRQHU5LNVJlOGHQWLGLJDUH
KDGHWDJLW'HVLPXOHULQJDUVRP5LNVJlOGHQJMRUGHLQQHEDUDWWLQNOXVLYHGHWPDQGDW
VRPEHK|YGHVI|UGHQO|SDQGHI|UYDOWQLQJHQVNXOOHGHWWRWDODPDQGDWHWLXWOlQGVN
YDOXWDEHK|YDXSSJnWLOOPLOMRQHUNURQRU6DPWLGLJWNRQVWDWHUDGH5LNVJlOGHQ
DWWGHWlURVDQQROLNWDWWPDQVNXOOHWDWYnP\FNHWVWRUDSRVLWLRQHUVDPWLGLJWRFK
I|UHVORJGlUI|UDWWULVNPDQGDWHWSnPLOMRQHUNURQRUVNXOOHEHKnOODV5HJHULQJHQ
EHVOXWDGHGRFNDWWEHJUlQVDSRVLWLRQVWDJDQGHWLXWOlQGVNYDOXWDWLOOPLOMRQHU
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1


5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

NURQRUPHGPRWLYHULQJHQDWWPDQGDWHWI|USRVLWLRQHULVYHQVNDNURQDQEHK|OOV
RI|UlQGUDWSnPLOMDUGHUNURQRU
5LNVJlOGHQVI|UVODJWLOOULNWOLQMHULQI|ULQQHK|OOLQJDlQGULQJDUYDGDYVHU
SRVLWLRQVWDJDQGH'lUHPRWEHVOXWDGHUHJHULQJHQDWW5LNVJlOGHQVPDQGDWI|U
SRVLWLRQHULGHQVYHQVNDNURQDQVYDOXWDNXUVVNXOOHPLQVNDWLOOGHVVXUVSUXQJOLJDQLYn
SnPLOMDUGHUNURQRU0LQVNQLQJHQPRWLYHUDGHVPHGDWWNURQDQEHIDQQVLJSnHQ
QLYnVRPDQVnJVPHUOnQJVLNWLJ0DQGDWHWI|USRVLWLRQHULXWOlQGVNYDOXWDEHK|OOV
RI|UlQGUDWSnPLOMRQHUNURQRU
,5LNVJlOGHQVI|UVODJWLOOULNWOLQMHUI|UI|UHVORJPDQHQEHJUlQVQLQJDYLYLOND
PDUNQDGHU5LNVJlOGHQInUWDSRVLWLRQHU´6\IWHWPHGWLOOlJJHWlUDWWNRGLILHUD
QXYDUDQGHSUD[LVVRP5LNVJlOGHQVVW\UHOVHEHVOXWDWRPQlUGHWJlOOHUYLOND
PDUNQDGHUVRPGHWlUWLOOnWHWDWWWDSRVLWLRQHUL9LONDPDUNQDGHUGHWLSUDNWLNHQEOLU
IUnJDQRPE|UlYHQIUDP|YHUEHVOXWDVDYVW\UHOVHQHIWHUVRPI|UXWVlWWQLQJDUQDDY
QDWXUOLJDVNlOYDULHUDU|YHUWLGHQ´
,ULNWOLQMHUQDI|UEHVO|WUHJHULQJHQDWW\WWHUOLJDUHPLQVNDPDQGDWHWDWWWD
SRVLWLRQHULGHQVYHQVNDNURQDQVYDOXWDNXUVWLOOPLOMDUGHUNURQRU'HWKDOYHUDGH
PDQGDWHWPRWLYHUDGHVPHGDWWUHJHULQJHQYLOOHEHJUlQVDULVNHQI|UI|UOXVWHULQRP
SRVLWLRQVYHUNVDPKHWHQ
,ULNWOLQMHUQDI|UEHVO|WUHJHULQJHQDWWnWHUPLQVNDPDQGDWHWI|USRVLWLRQHUL
XWOlQGVNYDOXWDIUnQWLOOPLOMRQHUNURQRU,ULNWOLQMHUQDVNUHYUHJHULQJHQDWW
GHWPLQVNDGHPDQGDWHWEHJUlQVDUULVNHQI|UI|UOXVWHUVDPWLGLJWVRPSRVLWLRQV
YHUNVDPKHWHQNDQELGUDWLOONRVWQDGVEHVSDULQJDU
,(69VXWYlUGHULQJDYVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQIUnQUHVRQHUDGH(69RP
OlPSOLJKHWHQLGHQ\WWHUOLJDUHVlQNQLQJHQDYPDQGDWHWIUnQWLOOPLOMDUGHU
NURQRU(69NRQVWDWHUDGHDWWLQJHWKLQGUDUDWW5LNVJlOGHQLVWlOOHWI|UHWWVW|UUH
PDQGDWEHJlUHWWXW|NDWPDQGDWIUnQUHJHULQJHQQlUGHEHG|PHUOlJHWVRPJ\QQVDPW
I|UHQVW|UUHVWUDWHJLVNSRVLWLRQ6DPWLGLJWLQQHElUHWWVnGDQWWLOOYlJDJnQJVVlWWDWW
UHJHULQJHQGHOYLVWDU|YHUULVNEHG|PQLQJHQIUnQ5LNVJlOGHQYLONHW|NDUGHQSROLWLVND
ULVNHQMlPI|UWPHGRP5LNVJlOGHQVMlOYDDQVYDUDUI|ULQYHVWHULQJVEHVOXWHQ0HG
SROLWLVNULVNDYVHVKlUDWWGHWlUVDQQROLNWDWWQHJDWLYDXWIDOOInUVW|UUHPHGLDO
XSSPlUNVDPKHWlQSRVLWLYDXWIDOO(QOLJW(69NDQGHQQDSROLWLVNDDV\PPHWULOHGDWLOO
DWWUHJHULQJHQUHGXFHUDUULVNPDQGDWHWPHUlQYDGGHQILQDQVLHOODULVNHQPRWLYHUDU
(69NRQVWDWHUDGHRFNVnDWWGHQSROLWLVNDULVNHQNDQ|NDRP5LNVJlOGHQVOnULWDNHW
I|USRVLWLRQVWDJQLQJHQRFKEHJlUXW|NDWXWU\PPHDYUHJHULQJHQ5HJHULQJHQEOLUGn
GLUHNWDQVYDULJI|USRVLWLRQHQVQDUDUHlQ5LNVJlOGHQ(69WRJGRFNLQWHVWlOOQLQJWLOO
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Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
5(*(5,1*(165,.7/,1-(b1'5,1*$5

RPUHJHULQJHQGHIDFWRKDGHWDJLWKlQV\QWLOOGHQSROLWLVNDULVNHQLVLWWEHVOXWDWW
VlQNDPDQGDWHW


3RVLWLRQVWDJQLQJHQIUnQRFKPHG

,VNULYHOVHQPHGXWYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ±
OlPQDGHUHJHULQJHQHWWXSSGUDJWLOO5LNVJlOGHQDWWDQDO\VHUDRPSRVLWLRQVWDJQLQJHQL
IUDPWLGHQNDQI|UYlQWDVELGUDWLOOVlQNWDNRVWQDGHURFKULVNHUI|UVWDWVVNXOGHQVRP
KHOKHW5LNVJlOGHQVDQDO\VODQGDGHLGHQ|YHUJULSDQGHVOXWVDWVHQDWWGHWILQQVJRGD
I|UXWVlWWQLQJDUI|UDWWSRVLWLRQVYHUNVDPKHWHQVNDNXQQDELGUDWLOOVlQNWDNRVWQDGHU
RFKULVNHUI|UVWDWVVNXOGHQVRPKHOKHWVSHFLHOOWPRWEDNJUXQGDY5LNVJlOGHQV
I|UPnJDDWWDJHUDOnQJVLNWLJWUHODWLYWDQGUDPDUNQDGVDNW|UHU0HGXWJnQJVSXQNWL
DQDO\VHQI|URUGDGH5LNVJlOGHQWYnI|UlQGULQJDULULNWOLQMHUQDLVLWWI|UVODJWLOO
ULNWOLQMHUI|U
5LNVJlOGHQI|UHVORJDWWGHILQLWLRQHQDYV\IWHWPHGSRVLWLRQVWDJQLQJHQVNXOOH
I|UW\GOLJDVI|UDWWlYHQRPIDWWDWUDQVDNWLRQHULULVNUHGXFHUDQGHV\IWHH[HPSHOYLVI|U
DWWI|UVlNUDVLJPRWVWLJDQGHUlQWRU'HQWLGLJDUHO\GHOVHQRPIDWWDGHHQEDUWSRVLWLRQHU
LV\IWHDWWVlQNDNRVWQDGHUI|UVWDWVVNXOGHQPHGEHDNWDQGHDYULVN5LNVJlOGHQV
I|UVODJSnQ\O\GHOVHYDU´0HGSRVLWLRQHUDYVHVWUDQVDNWLRQHUVRPV\IWDUWLOODWW
VlQNDNRVWQDGHUQDI|UVWDWVVNXOGHQPHGEHDNWDQGHDYULVNeller sänka riskerna för
statsskulden med beaktande av kostnadRFKLQWHPRWLYHUDVDYXQGHUOLJJDQGHOnQH
HOOHUSODFHULQJVEHKRY´5HJHULQJHQlQGUDGHULNWOLQMHUQDI|ULHQOLJKHWPHG
5LNVJlOGHQVI|UVODJ
5LNVJlOGHQI|UHVORJlYHQHQK|MQLQJDYPDQGDWHWLNURQDQVYDOXWDNXUVIUnQWLOO
PLOMDUGHUNURQRU5LNVJlOGHQUHGRYLVDGHI|OMDQGHPRWLYI|UK|MQLQJHQ´0RW
EDNJUXQGDY5LNVJlOGHQVWLGLJDUHHUIDUHQKHWHUDYDWWDPRUWHUDSnYDOXWDVNXOGHQ
IUDPVWnUGHWQXYDUDQGHSRVLWLRQVPDQGDWHWSnPLOMDUGHUNURQRUVRPDOOWI|U
EHJUlQVDQGH2P5LNVJlOGHQDQVHUDWWNURQDQVYl[HONXUVPRWLYHUDUHWWWLOOIlOOLJW
DPRUWHULQJVVWRSSEHJUlQVDVGHWWLOOHQWLGVSHULRGSnHQGDVWI\UDRFKHQKDOYPnQDG
'lUHIWHUPnVWHDPRUWHULQJDUQDnWHUXSSWDVHIWHUVRPSRVLWLRQVPDQGDWHWGnlUIXOOW
XWQ\WWMDW0HGXWJnQJVSXQNWLGHQEHVOXWDGHDPRUWHULQJVWDNWHQSnPLOMDUGHU
NURQRUSHUnUDQVHU5LNVJlOGHQDWWHWWSRVLWLRQVPDQGDWLNURQDQVYl[HONXUVSn
PLOMDUGHUNURQRUXWJ|UHQElWWUHDYYlJQLQJPHOODQQ\WWDQDYDWWYDOXWDVNXOGHQ
DPRUWHUDVSnHWWHIIHNWLYWVlWWRFKULVNHQI|UDWWUHJHULQJHQVVW\UQLQJDY
VWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQEOLURWLOOUlFNOLJ´


(69  8WYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ±
6NU
5LNVJlOGHQ  $YUDSSRUWHULQJDYUHJHULQJVXSSGUDJHWDWWDQDO\VHUDRPSRVLWLRQVYHUNVDPKHWHQLIUDPWLGHQNDQ
YlQWDVELGUDWLOOVlQNWDNRVWQDGHURFKULVNHUI|UVWDWVVNXOGHQVRPKHOKHW

5LNVJlOGHQ  6WDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ)|UVODJWLOOULNWOLQMHU±

5HJHULQJVNDQVOLHW  5LNWOLQMHUI|UVWDWVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
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5HJHULQJHQDYYLVDGH5LNVJlOGHQVI|UVODJRPHQK|MQLQJDYNURQPDQGDWHWPHG
PRWLYHULQJHQDWWHWWXW|NDWPDQGDWVNXOOHNXQQDULVNHUDDWWNRPPDLNRQIOLNWPHGGHQ
I|UGDSHQQLQJSROLWLNHQRFKKlQYLVDGHWLOO5LNVEDQNHQV\WWUDQGH|YHU5LNVJlOGHQV
ULNWOLQMHI|UVODJ5LNVEDQNHQVNULYHULVLWW\WWUDQGHDWW´5LNVEDQNHQVGLUHNWLRQKDU
NRPPXQLFHUDWDWWGHQVWnUEHUHGGDWWLQWHUYHQHUDSnYDOXWDPDUNQDGHQRPHQDOOWI|U
VQDEEI|UVWlUNQLQJDYNURQDQULVNHUDUDWWKRWDXSSJnQJHQLLQIODWLRQHQPRWPnOHW(WW
XW|NDWPDQGDWI|U5LNVJlOGVNRQWRUHWPHGP|MOLJKHWHUDWWWDSRVLWLRQHUI|UHQVWDUNDUH
NURQDVNXOOHNXQQDNRPPDLNRQIOLNWPHGGHQI|UGDSHQQLQJSROLWLNHQRFKVNDSD
RNODUKHWRFKHQRQ|GLJRVlNHUKHWSnGHILQDQVLHOODPDUNQDGHUQDRPSULVELOGQLQJHQ
SnGHILQDQVLHOODPDUNQDGHUQD´5LNVEDQNHQVEHVOXWDWWDYVW\UND5LNVJlOGHQV
I|UVODJYDUHWWSULQFLSLHOOWVWlOOQLQJVWDJDQGHRFKERWWQDGHLQWHVnP\FNHWLVWRUOHNHQ
SnGHWI|UHVODJQDPDQGDWHWXWDQLVLJQDOHIIHNWHQ(WWXW|NDWPDQGDWWLOO5LNVJlOGHQ
YLGGHQKlUWLGSXQNWHQVNXOOHHQOLJW5LNVEDQNHQULVNHUDDWWJ|UDSHQQLQJSROLWLNHQPHU
RW\GOLJ
7DEHOO5LNVJlOGHQVI|UVODJWLOOSRVLWLRQHURFKUHJHULQJHQVEHVOXWEHORSSLPLOMRQHUNURQRU
ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϱϬϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ

ϭϱϬϬϬ
ϳϱϬϬ

ϳϱϬϬ
ϳϱϬϬ

ϳϱϬϬ
ϳϱϬϬ

ϳϱϬϬ
ϳϱϬϬ

ϮϬϬϬϬ
ϳϱϬϬ

ϰϱϬ
ϰϱϬ

ϰϱϬ
ϰϱϬ

ϰϱϬ
ϯϬϬ

ϯϬϬ
ϯϬϬ

ϯϬϬ
ϯϬϬ

ϯϬϬ
ϯϬϬ

WŽƐŝƚŝŽŶŝŬƌŽŶĂŶƐǀĂůƵƚĂŬƵƌƐ
Zŝ ŬƐ Őć ů ĚĞŶ
ZĞŐĞƌŝ ŶŐĞŶ
WŽƐŝƚŝŽŶŝƵƚůćŶĚƐŬǀĂůƵƚĂ
Zŝ ŬƐ Őć ů ĚĞŶ
ZĞŐĞƌŝ ŶŐĞŶ



Källa: Riksgälden och regeringen




(69VNRPPHQWDUHU

(69PHQDUDWWGHQGLVNXVVLRQRPSRVLWLRQVPDQGDWHWVVWRUOHNVRP(69I|UGHL
nUVXWYlUGHULQJRFKVRPEODQGDQQDWKDQGODGHRPDYYlJQLQJHQPHOODQSROLWLVNULVN
RFKPnOHWRPNRVWQDGVPLQLPHULQJIRUWIDUDQGHlUDNWXHOO
5LNVJlOGHQVI|UVODJDWWXW|NDSRVLWLRQVPDQGDWHWLNURQDQVYDOXWDNXUVIUnQWLOO
PLOMDUGHUNURQRUNRSSODURFNVnWLOOVW\UQLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQ'HQVW\UPRGHOO
I|UYDOXWDVNXOGHQVRPEHVOXWDGHVLULNWOLQMHUQDI|UDWWYDOXWDVNXOGHQVNDYl[ODV
LQPHGPLOMDUGHUNURQRUSHUnULQQHElUDWW5LNVJlOGHQLQWHNDQDQYlQGD
YDOXWDVNXOGHQI|UDWWVlQNDNRVWQDGHQI|UVWDWVVNXOGHQWLOOH[HPSHOJHQRPDWW
XSSK|UDPHGLQYl[OLQJHQXQGHUHQSHULRGI|UDWWGUDQ\WWDDYDWWNURQDQlU








5HJHULQJVNDQVOLHW  5LNWOLQMHUI|UVWDWVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
5LNVEDQNHQ  <WWUDQGH|YHUI|UVODJWLOOULNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ±
,QWHUYMX5LNVEDQNHQ
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XQGHUYlUGHUDGMlPI|UWPHGDQGUDYDOXWRU'HQHQGDP|MOLJKHWHQI|U5LNVJlOGHQDWW
WDSRVLWLRQHUSnNURQDQVYl[HONXUVlUJHQRPGHWVlUVNLOGDSRVLWLRQVPDQGDWHW
(69NDQNRQVWDWHUDDWWUHJHULQJHQRFK5LNVJlOGHQVHUROLNDSnKXUPDQGDWHQ
IUDPI|UDOOWPDQGDWHWI|USRVLWLRQHULNURQDQVYDOXWDNXUVVNDVHXW%nGD
DUJXPHQWHUDUI|UDWWPLQVNDULVNHQ5HJHULQJHQYLOOGlUI|UEHKnOODPDQGDWHW
RI|UlQGUDWPHGDQ5LNVJlOGHQVHUHWWRI|UlQGUDWPDQGDWVRPDWWULVNHQI|UDWWLQWH
EHGULYDHQHIIHNWLYI|UYDOWQLQJDYVWDWVVNXOGHQPHGIRNXVSnULVNRFKNRVWQDG|NDU
'HVNLOGDV\QVlWWHQIUDPNRPPHUW\GOLJDVWL5LNVJlOGHQVI|UVODJWLOOULNWOLQMHUI|U
GlUPDQVHUHQHYHQWXHOONRQIOLNWPHOODQXWYHFNOLQJHQDYYDOXWDNXUVHURFK
NUDYHWSnDWWPLQVNDYDOXWDVNXOGHQ9LGHQSO|WVOLJI|UVYDJQLQJDYNURQDQUlFNHUGHW
QXYDUDQGHPDQGDWHWWLOODWWVNMXWDXSSLQYl[OLQJHQXQGHUPnQDGHUYLONHWHQOLJW
5LNVJlOGHQlUDOOWI|UEHJUlQVDW
1lUUHJHULQJHQYLGPLOOHQQLXPVNLIWHWEHVOXWDGHDWWYDOXWDVNXOGHQVNXOOHPLQVNDV
nUHQ±KDGH5LNVJlOGHQHQYHQWLOJHQRPDWWUHJHULQJHQIDVWVWlOOGHGHW
EHORSSVRPVNXOOHYl[ODVLQWLOOVDPPDQVPHGHWWLQWHUYDOORPPLOMDUGHU
NURQRU,QWHUYDOOHWP|MOLJJMRUGHI|U5LNVJlOGHQDWWYLVVDnUKHOWXSSK|UDPHG
LQYl[OLQJHQRFKDQGUDnUDWWGXEEOHUDGHQ(QVnGDQVW\UQLQJJHUQDWXUOLJWYLV
5LNVJlOGHQHQVW|UUHIOH[LELOLWHWIUDPI|UDOOWJHQRPDWWNXQQDVNMXWDSnLQYl[OLQJHQ
QlUPDQDQVHUDWWNURQNXUVHQlURQRUPDOWVYDJ'HQQDIOH[LELOLWHWNYDUVWRGlYHQHIWHU
GHWDWWUHJHULQJHQIDWWDGHEHVOXWRPHQDQGHOVVW\UQLQJJHQRPDWWUHJHULQJHQ
EHK|OODYYLNHOVHLQWHUYDOOHWSnPLOMDUGHUNURQRU
6RPIUDPJnWWRYDQDYYLVDUUHJHULQJHQ5LNVJlOGHQVI|UVODJWLOOK|MWSRVLWLRQVPDQGDWL
NURQDQVYDOXWDNXUVPHGDUJXPHQWHWDWWHWWXW|NDWPDQGDWVNXOOHULVNHUDDWWNRPPDL
NRQIOLNWPHGGHQI|UGDSHQQLQJSROLWLNHQ$YEXGJHWODJHQIUDPJnUDWWVWDWV
VNXOGVI|UYDOWQLQJHQVNDVNHLQRPUDPHQI|UGHNUDYVRPSHQQLQJSROLWLNHQVWlOOHU
5HJHULQJHQVNDVnOHGHVJ|UDHQDYYlJQLQJPHOODQnHQDVLGDQSHQQLQJSROLWLNHQRFKn
DQGUDVLGDQVWDWVVNXOGVSROLWLNHQ9DGJlOOHUIUnJDQRPHWWXW|NDWSRVLWLRQVPDQGDWL
NURQDQVYDOXWDNXUVlUGHWW\GOLJWDWWGHWIDQQVHQPRWVlWWQLQJPHOODQGHQI|UGD
SHQQLQJSROLWLNHQRFKPnOHQI|UVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQQlUEHVOXWHWIDWWDGHV
(69GHODU5LNVJlOGHQVXSSIDWWQLQJDWWVWRUOHNHQSnPDQGDWHWLNURQDQVYDOXWDNXUV
PnVWHDQVHVVRPOnJWPRWEDNJUXQGDYDWW5LNVJlOGHQLQWHNDQWDQnJUDWDNWLVND
SRVLWLRQHULNURQDQVYDOXWDNXUVLQRPUDPHQI|UGHQO|SDQGHI|UYDOWQLQJHQ'HQ
I|UHVODJQDK|MQLQJHQIUDPVWnUGlUI|UVRPULPOLJ



5LNWYlUGHWlUVDWWVRPHWWWDNSnPLOMDUGHUNURQRU$YPRWLYWH[WHUQDIUDPJnUGRFNDWWPLQVNQLQJHQSODQHUDGHVWLOO
PLOMDUGHUNURQRU

$QGHOVVW\UQLQJHQLQQHEDUDWWYDOXWDVNXOGHQSnVLNWVNXOOHQHGWLOOSURFHQW
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(69YLOOVDPWLGLJWIUDPI|UDDWWHWWDOWHUQDWLYWLOOHQXW|NDGSRVLWLRQlUDWWWLOOnWDHQ
VW|UUHIOH[LELOLWHWL5LNVJlOGHQVYDOXWDLQYl[OLQJDU(69EHG|PHUDWWHWWULNWYlUGHI|U
YDOXWDLQYl[OLQJPHGHWWDYYLNHOVHLQWHUYDOOlUHQElWWUHO|VQLQJlQDWWUHJHULQJHQ
IDVWVWlOOHUHWWEHORSSVRPVNDYl[ODVLQ(WWULNWYlUGHPHGHWWDYYLNHOVHLQWHUYDOO
VNLFNDUKHOOHULQWHVDPPDVLJQDOHUVRPHQlQGUDGNURQSRVLWLRQVNXOOHJ|UDYDGDYVHU
5LNVEDQNHQVSHQQLQJSROLWLN


3RVLWLRQHULGHQO|SDQGHI|UYDOWQLQJHQ

9DGJlOOHUPDQGDWHQI|USRVLWLRQHULXWOlQGVNYDOXWDKDU5LNVJlOGHQXQGHUGHQQX
DNWXHOODXWYlUGHULQJVSHULRGHQEHVOXWDWRPHWWDQWDOI|UlQGULQJDU8QGHUVWlQJGH
5LNVJlOGHQLSULQFLSQHUGHQO|SDQGHI|UYDOWQLQJHQPHGPRWLYHWDWWGHWVDNQDGHVHQ
RUGQDGSURFHVVI|UKXUHQNUDIWLJWQHJDWLYXWYHFNOLQJDYHQSRVLWLRQVWDJQLQJVNXOOH
KDQWHUDV
8QGHUKDGH5LNVJlOGHQLQI|UWHQI|UOXVWVSlUUVRPEHJUlQVDGHI|UOXVWHUQDWLOO
PLOMRQHUNURQRUXQGHUHQUXOODQGHPnQDGHUVSHULRG6SlUUHQVORJWLOOJUDGYLV
RFKEHJUlQVDGHXWU\PPHWDWWWDSRVLWLRQHUUHGDQYLGVPnI|UOXVWHU)|UOXVWVSlUUHQ
JMRUGHGHWVYnUWDWWWDLJHQHQSRVLWLRQVRPWLOOHQE|UMDQLQQHEDUI|UOXVW8QGHU
EHGUHYVLQJHQSRVLWLRQVWDJQLQJ8QGHUnUHWDUEHWDGH5LNVJlOGHQPHGUHJHULQJV
XSSGUDJHWRPSRVLWLRQVYHUNVDPKHWHQ6OXWVDWVHQYDUDWW5LNVJlOGHQKDUElWWUH
I|UXWVlWWQLQJDUlQPnQJDDQGUDDNW|UHUDWWDJHUDOnQJVLNWLJWRFKXWKnOOLJW0DQ
NRQVWDWHUDGHlYHQDWWSRVLWLRQVYHUNVDPKHWHQlYHQLIUDPWLGHQVNDNXQQDELGUDWLOO
VlQNWDNRVWQDGHUI|UVWDWVVNXOGHQ8QGHUVRPPDUHQWRJ5LNVJlOGHQERUW
I|UOXVWEHJUlQVQLQJVPHNDQLVPHQHIWHUVRPGHQJHQHUHUDGHHQNRVWQDGLIRUPDYHQ
ULVNSUHPLH,VWlOOHWPLQVNDGHPDQYHUNVDPKHWHQVRPIDWWQLQJJHQRPDWWUHGXFHUD
VMlOYDULVNPDQGDWHWgYHUJnQJHQWLOOHWWUHGXFHUDWULVNPDQGDWEHG|PGHVVDPWLGLJW
LQQHElUDDWWI|UXWVlWWQLQJDUQDDWWJnPHGYLQVWVNXOOH|ND5LVNPDQGDWHWlUVHGDQGHVV
PLOMRQHUNURQRUPlWWVRPGDJOLJW9D5YLONHWPRWVYDUDUXQJHIlUPLOMRQHU
NURQRUPlWWVRPnUOLJW9D58QGHUXSSJLFNUHVXOWDWHWIUnQGHWLQWHUQD
SRVLWLRQVWDJDQGHWWLOOPLOMRQHUNURQRU0HUSDUWHQDYSRVLWLRQHUQDWRJVLYDOXWRU
,MlPI|UHOVHPHGGHQH[WHUQDI|UYDOWQLQJHQlU5LNVJlOGHQVUHVXOWDWVlPUHRFK
UHVXOWDWHWVHUXWDWWYDUDPHUYRODWLOW5LNVJlOGHQVVlPUHUHVXOWDWNDQLVLQKHOKHW
I|UNODUDVDYGHQQHGVWlQJQLQJDYHQSRVLWLRQVRPJMRUGHV'HQWLOOV\QHVOlJUH
YRODWLOLWHWHQI|UGHQH[WHUQDI|UYDOWQLQJHQEHURUGRFNSnDWWGHWlUHWWVDPPDQODJW
UHVXOWDWIUnQIOHUDI|UYDOWDUH'HWQHJDWLYDUHVXOWDWHWLGHWVWUDWHJLVNDSRVLWLRQV
WDJDQGHWKDU(69NRPPHQWHUDWLGHQXWYlUGHULQJVRPJMRUGHV
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7DEHOO5HVXOWDWI|USRVLWLRQVWDJQLQJHQ

/ŶƚĞƌŶ
ǀĂ ƌĂ ǀƐ ƚƌĂ ƚĞŐŝ Ɛ Ŭ
ǀĂ ƌĂ ǀů ƂƉĂ ŶĚĞ
ǆƚĞƌŶ
dŽƚĂ ů ƚ

ϮϬϭϯ
Ϯϯϱ
Ϭ

ϮϬϭϰ
ͲϮϳϭ
Ͳϱϱ

ϮϬϭϱ
ͲϰϮϮ
Ͳϯϳϱ

ϮϬϭϲ
Ͳϭ
Ϭ

ϮϬϭϳ
ϭϯ
Ϭ

dŽƚĂůƚ
Ͳϰϰϲ
ͲϰϯϬ

Ϯϯϱ
Ͳϯϱ
ϮϬϬ

ͲϮϭϲ
ϵϬ
Ͳϭϴϭ

Ͳϰϳ
ϰϰ
Ͳϯϳϴ

Ͳϭ
ϰϰ
ϰϯ

ϭϯ
ͲϭϬϰ
Ͳϵϭ

Ͳϭϲ
ϯϵ
ͲϰϬϳ

Källa: Riksgälden

ESV:s kommentarer
(69DQVHUDWWGHQ|YHUV\QVRP5LNVJlOGHQJMRUWDYUHJHOYHUNHWI|USRVLWLRQHUL
XWOlQGVNYDOXWDlUEUD9LNRQVWDWHUDUlYHQDWW5LNVJlOGHQKDUYDOWDWWEHJUlQVD
P|MOLJKHWHUWLOOEnGHYLQVWRFKI|UOXVWJHQRPDWWVlQNDULVNPDQGDWHWRFKDWWGHWYDULW
YLNWLJDVWDWWPLQVNDI|UOXVWULVNHQ



3UHPLHREOLJDWLRQHUQDVELGUDJWLOOGHW
VWDWVVNXOGVSROLWLVNDPnOHW

5LNVJlOGHQVSULYDWPDUNQDGVXSSOnQLQJ SUHPLHREOLJDWLRQHURFK5LNVJlOGVVSDU KDU
VXFFHVVLYWPLQVNDW9LGVOXWHWDYILQDQVLHUDGHSULYDWPDUNQDGVXWOnQLQJHQHQGDVW
SURFHQWDYVWDWVVNXOGHQ)UDPWLOORFKPHGLQQHEDUGHQQDXSSOnQLQJHQ
EHVSDULQJMlPI|UWPHGXSSOnQLQJHQSnNDSLWDOPDUNQDGHQ)UnQRFKPHGEOHY
GRFNGHQQDXSSOnQLQJVIRUPG\UDUH8QGHU|NDGHNRVWQDGHQPHGPLOMRQHU
NURQRUYDUDYPLOMRQHUNDQKlQI|UDVWLOOSUHPLHREOLJDWLRQHUQD0RWGHQQD
EDNJUXQGILFN5LNVJlOGHQLXSSGUDJDYUHJHULQJHQDWWDQDO\VHUDRPXSSOnQLQJL
SUHPLHREOLJDWLRQHULIUDPWLGHQEHG|PVNXQQDELGUDWLOOGHWVWDWVVNXOGVSROLWLVND
PnOHW6DPWOLJDVFHQDULHUVRP5LNVJlOGHQDQYlQGHULDQDO\VHQUHVXOWHUDULDWW
SUHPLHREOLJDWLRQHUQDNRPPHUDWWJnPHGI|UOXVWGHQlUPDVWHnUHQ5LNVJlOGHQ
I|URUGDUlQGnDWWXWJLYQLQJHQIRUWVlWWHUHIWHUVRPGHWVNXOOHEOLNRVWVDPWDWWnWHUXSSWD
XWJLYQLQJHQRPGHQOHJDWQHUHKHOW+XUVWRUWELGUDJHWIUnQSUHPLHREOLJDWLRQHUQDNDQ
WlQNDVEOLLIUDPWLGHQKDUGRFN5LNVJlOGHQVYnUWDWWEHG|PDRFKNRPPHULVWRU
XWVWUlFNQLQJDWWEHURSnGHQIUDPWLGDHIWHUIUnJDQSnSUHPLHREOLJDWLRQHU'HWIDNWXP
DWWSUHPLHREOLJDWLRQVXWOnQLQJHQNRPPHUDWWIRUWVlWWDDWWJnPHGI|UOXVWLQlUWLG
PRWLYHUDUGRFNHQOLJW5LNVJlOGHQDWWPnOSHUVSHNWLYHWJ|UVPHUOnQJVLNWLJW
5LNVJlOGHQI|UHVOnUGlUI|ULULNWOLQMHI|UVODJHWI|UDWWHWWOlQJUHPnOSHUVSHNWLY
LQI|UV(QOLJW5LNVJlOGHQNDQHWWOlQJUHPnOSHUVSHNWLYnVWDGNRPPDVJHQRPDWW


5LNVJlOGHQ  6WDWVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ)|UVODJWLOOULNWOLQMHU±
6NU
5LNVJlOGHQ  $YUDSSRUWHULQJDYUHJHULQJVXSSGUDJHWDWWDQDO\VHUDRPXSSOnQLQJLSUHPLHREOLJDWLRQHULIUDPWLGHQ
EHG|PVNXQQDELGUDWLOOGHWVWDWVVNXOGVSROLWLVNDPnOHW

5LNVJlOGHQ  6WDWVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ)|UVODJWLOOULNWOLQMHU±
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lQGUDLULNWOLQMHUQDVnDWWV\IWHWPHGSULYDWPDUNQDGVXSSOnQLQJHQLVWlOOHWlUDWW
långsiktigt PLQVNDNRVWQDGHUQDI|UVWDWVVNXOGHQ*HQRPDWWlQGUDULNWOLQMHUQDILQQV
GHWXWU\PPHDWWKDQWHUDGHI|UOXVWHUVRPSUHPLHREOLJDWLRQHUQDNRPPHUDWWJHQHUHUD
GHQQlUPDVWHWLGHQHQOLJW5LNVJlOGHQ9DGOnQJVLNWLJWLQQHElUPHUSUHFLVWIUDPJnU
LQWH
,ULNWOLQMHUQDI|UEHVOXWDGHUHJHULQJHQDWWPnOSHUVSHNWLYHWI|U
SULYDWPDUNQDGVXWOnQLQJHQVNXOOHI|UOlQJDVLHQOLJKHWPHG5LNVJlOGHQVI|UVODJ
5HJHULQJHQVNULYHUGRFNDWW5LNVJlOGHQE|U|YHUYlJDDWWLQWHJHXWSUHPLH
REOLJDWLRQHUIUDPWLOOGHVVDWWXSSOnQLQJVIRUPHQEHG|PVYDUDO|QVDPLJHQI|UDWW
EHJUlQVDUlQWHNRVWQDGVI|UOXVWHQ5HJHULQJHQPRWLYHUDUVLWWEHVOXWPHGDWWGH
EHVSDULQJDUVRPSUHPLHREOLJDWLRQHUNDQELGUDPHGSnOlQJUHVLNWlURVlNUDRFK
E\JJHUSnDWWGHWJnUDWWHPLWWHUDVW|UUHSUHPLHREOLJDWLRQVOnQlQLGDJ9LGDUHVNULYHU
UHJHULQJHQDWWGHWlURYLVVWQlULWLGHQUlQWHQLYnQEOLUWLOOUlFNOLJWK|JI|UDWWJ|UD
XSSOnQLQJVIRUPHQO|QVDP
,GHFHPEHUIDWWDGH5LNVJlOGHQVVW\UHOVHEHVOXWRPDWWLQWHJHXWSUHPLH
REOLJDWLRQHUWLOOVYLGDUHPRWEDNJUXQGDYGHWOnJDUlQWHOlJHW
(69LQVWlPPHULUHJHULQJHQVDQDO\VRFKDQVHUDWW5LNVJlOGHQVEHVOXWDWWWLOOVYLGDUH
LQWHJHXWSUHPLHREOLJDWLRQHUlUULNWLJWPRWEDNJUXQGDYGHWIDOODQGHUHVXOWDWHWL
YHUNVDPKHWHQRFKGHQVWRUDRVlNHUKHWHQRPGHQIUDPWLGDHIWHUIUnJDQSnSUHPLH
REOLJDWLRQHU











5HJHULQJVNDQVOLHW  5LNWOLQMHUI|UVWDWVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
5LNVJlOGHQ6W\UHOVHSURWRNROOQUYLGVDPPDQWUlGHPHG5LNVJlOGHQVVW\UHOVHGHQGHFHPEHU
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5LNVJlOGHQVWLOOlPSQLQJ

5LNVJlOGHQDQVYDUDUI|UXSSOnQLQJRFKI|UYDOWQLQJDYVWDWVVNXOGHQ5LNVJlOGHQV
I|UYDOWQLQJVNDVNHLHQOLJKHWPHGPnOHWI|UVWDWVVNXOGSROLWLNHQRFKLQRPUDPHQI|U
UHJHULQJHQVULNWOLQMHU'HWLQQHElUDWW5LNVJlOGHQVXSSJLIWlUDWWOnQJVLNWLJWPLQLPHUD
NRVWQDGHQI|UVWDWVVNXOGHQPHGEHDNWDQGHDYULVN(IWHUVRPPnOIRUPXOHULQJHQlU
UHODWLYW|SSHQJnUGHWLQWHDWWH[DNWEHUlNQDKXUYlO5LNVJlOGHQO\FNDVPHGGHW
|YHUJULSDQGHPnOHW$YUHJHULQJHQVULNWOLQMHURFKLP\QGLJKHWHQVLQVWUXNWLRQIUDPJnU
GRFNDWW5LNVJlOGHQVNDIDVWVWlOODSULQFLSHUI|UKXUJHQRPI|UDQGHWDYUHJHULQJHQV
ULNWOLQMHUVNDVHXW5LNVJlOGHQVNDRFNVnIDVWVWlOODLQWHUQDULNWOLQMHUEDVHUDGHSn
UHJHULQJHQVULNWOLQMHU'HLQWHUQDULNWOLQMHUQDVNDEODQGDQQDWUHJOHUDXWQ\WWMDQGHWDY
SRVLWLRQVPDQGDWHWYDOXWDI|UGHOQLQJHQLYDOXWDVNXOGHQVDPWSULQFLSHUQDI|U
PDUNQDGVRFKVNXOGYnUG5LNVJlOGHQVVW\UHOVHIDVWVWlOOHUGHLQWHUQDULNWOLQMHUQDL
P\QGLJKHWHQVILQDQVRFKULVNSROLF\
5LNVJlOGHQDQYlQGHUROLNDVWUDWHJLHUI|UDWWPDUNQDGHQI|UVWDWVSDSSHUVNDIXQJHUD
YlORFKDWWUDKHUDLQYHVWHUDUH6WUDWHJLHUQDKDQGODUGHOVRPnWJlUGHUI|UDWWIUlPMD
OLNYLGLWHWHQRFKLQIUDVWUXNWXUHQSnVWDWVSDSSHUVPDUNQDGHQGHOVIUlPMDWUDQVSDUHQV
I|UXWVlJEDUKHWRFKW\GOLJNRPPXQLNDWLRQ



6WDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJRFKO|SWLG

(69VEHG|PQLQJlUDWW5LNVJlOGHQKDUXSSI\OOWUHJHULQJHQVULNWOLQMHUYDGJlOOHU
VWDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJRFKO|SWLG
(QOLJWUHJHULQJHQVULNWOLQMHUI|USHULRGHQ±VNXOOHGHQUHDODNURQVNXOGHQ
XWJ|UDSURFHQWDYVWDWVVNXOGHQ6WRFNHQDYUHDOREOLJDWLRQHUlUGRFNVYnUDWWlQGUD
SnNRUWVLNW$QGHOHQVNDGlUI|UVHVVRPHWWOnQJVLNWLJWULNWYlUGHRFKEHURUHQOLJW
5LNVJlOGHQIUlPVWSnKXUQHWWROnQHEHKRYHWRFKKXUVWDWVVNXOGHQXWYHFNODV)UnQDWW
KDOHJDWXQGHUULNWYlUGHWXQGHUQnJUDnUXSSJLFNGHQUHDODVNXOGHQWLOOSURFHQWL
VOXWHWDY$QGHOHQI|UYDUSURFHQWcUVJHQRPVQLWWHWNDQYDUDEnGH
K|JUHRFKOlJUHlQDQGHOHQLVOXWHWDYnUHW(QOLJW5LNVJlOGHQEHURUXSSJnQJHQIUlPVW
SnDWWVWDWVVNXOGHQPLQVNDGH



6HSXQNWLUHJHULQJHQVULNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJVDPW)|URUGQLQJ  PHGLQVWUXNWLRQI|U
5LNVJlOGVNRQWRUHW
6HSXQNWLUHJHULQJHQVULNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ

6HEODQGDQQDW5LNVJlOGHQ  )LQDQVRFKULVNSROLF\

5LNVJlOGHQ  8QGHUODJI|UXWYlUGHULQJ6WDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ

'HWEHURUEODQGDQQDWSnDWWOLNYLGLWHWHQSnUHDOREOLJDWLRQVPDUNQDGHQlUOnJVDPWDWWGHQUHDODVNXOGHQEHVWnUDY
UHODWLYWInOnQ7LOOVNLOOQDGPRWGHQQRPLQHOODVNXOGHQJnUO|SWLGHQI|UGHQUHDODVNXOGHQLQWHKHOOHUDWWMXVWHUDPHGKMlOSDY
GHULYDW'XUDWLRQHQLGHQUHDODVNXOGHQEHURUGlUI|UXWHVOXWDQGHSnO|SWLGHQLXWHVWnHQGHREOLJDWLRQHURFKI|UlQGULQJDUL
PDUNQDGVUlQWRUQD

5LNVJlOGHQ  8QGHUODJI|UXWYlUGHULQJ6WDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ










123

Skr. 2017/18:104
Bilaga 1
5,.6*b/'(167,//b031,1*

'HQQRPLQHOODNURQVNXOGHQPHGO|SWLGHUOlQJUHlQnUVNDHQOLJWULNWOLQMHUQDI|U
RFKXSSJnWLOOPLOMDUGHUNURQRU5HVXOWDWHWEOHYGRFNQnJRWOlJUH
UHVSHNWLYHPLOMDUGHUNURQRU'HQXWHVWnHQGHVWRFNHQDYOnQJDREOLJDWLRQHU
EHURULVWRUXWVWUlFNQLQJSnPDUNQDGHQVLQWUHVVHI|UOnQJDLQVWUXPHQW0RWEDNJUXQG
DYDWWULNWYlUGHWlUOnQJVLNWLJWRFKDWWGHQXWHVWnHQGHVWRFNHQVXFFHVVLYWKDU|NDW
XQGHUVHQDUHnUDQVHU(69DWWULNWOLQMHUQDInUDQVHVXSSI\OOGDlYHQLGHQQDGHO
6HGDQlUPnOHWDWWYDOXWDH[SRQHULQJHQVNDSODQHUDVPLQVNDPHGPLOMDUGHU
NURQRUSHUnUPHGHWWWDNSnPLOMDUGHUNURQRU8QGHURFKPLQVNDGH
5LNVJlOGHQYDOXWDVNXOGHQJHQRPDWWYl[ODLQYDOXWRUPRWVYDUDQGHPLOMDUGHU
NURQRUSHUnUEHUlNQDWPHGYDOXWDNXUVHUQDSHUGHQQRYHPEHUnUHWI|UH
LQYl[OLQJVnUHW8W|YHUGHQSODQHUDGHLQYl[OLQJHQRPPLOMDUGHUNURQRUSnYHUNDV
GHQWRWDODYDOXWDVNXOGHQlYHQDYGHYDOXWDYl[OLQJDUVRP5LNVJlOGHQO|SDQGHXWI|U
I|UVWDWHQVUlNQLQJ0HGGHVVDO|SDQGHYDOXWDYl[OLQJDUPHGUlNQDGHPLQVNDGHGHQ
WRWDODYDOXWDVNXOGHQPHGPLOMDUGHUNURQRURFKPHGPLOMDUGHUNURQRU
PlWWPHGYDOXWDNXUVHUQDSHUGHQQRYHPEHU6HRFNVnDYVQLWWI|UPHU
GHWDOMHUDGLQIRUPDWLRQRPLQYl[OLQJHQDYYDOXWDVNXOGHQ
6RPIUDPJnWWWLGLJDUHKDUO|SWLGHQI|UVDPWOLJDVNXOGVODJOHJDWLQRPULNWOLQMHUQD
XQGHURFK/|SWLGHQI|UGHQUHDODNURQVNXOGHQVNXOOHHQOLJWULNWOLQMHUQD
OLJJDPHOODQ±nUXQGHURFKYLONHWRFNVnKDUYDULWIDOOHWcURFK
YDUGHQJHQRPVQLWWOLJDGXUDWLRQHQUHVSHNWLYHnU1lUGHWJlOOHUGHQ
QRPLQHOODNURQVNXOGHQK|MGHVO|SWLGHQLULNWOLQMHUQDEnGHRFK%nGDGHVVD
nUKDPQDGHO|SWLGHQLGHQ|YUHGHOHQDYLQWHUYDOOHWI|UUHVSHNWLYHnU/|SWLGHQL
YDOXWDVNXOGHQYDUXQGHURFKHQUHVSHNWLYHWYnPnQDGHURFKOnJGlUPHGL
GHQQHGUHGHOHQDYLQWHUYDOOHWHQOLJWULNWOLQMHUQD










6RPWLGLJDUHQlPQWVNRPPHUKHODGHQQRPLQHOODNURQVNXOGHQDWWVW\UDVPHGHWWJHPHQVDPWO|SWLGVLQWHUYDOOSnPHOODQ
±nUIUnQRFKPHG
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7DEHOO5LNWYlUGHQI|UVWDWVVNXOGHQVVDPPDQVlWWQLQJRFKO|SWLGVDPWXWIDOO±

ZĞĂůŬƌŽŶƐŬƵůĚŝй
hƚĨĂ ů ů ŝ й
>ƂƉƚŝ Ěŝ Ċ ƌ
hƚĨĂ ů ů 
EŽŵŝŶĞůůŬƌŽŶƐŬƵůĚфϭϮĊƌ
>ƂƉƚŝ Ěŝ Ċ ƌ
hƚĨĂ ů ů 
EŽŵŝŶĞůůŬƌŽŶƐŬƵůĚхϭϮĊƌ
hƚĨĂ ů ů
sĂůƵƚĂƐŬƵůĚ
hƚĨĂ ů ů
>ƂƉƚŝ Ěŝ Ċ ƌ
hƚĨĂ ů ů

ϮϬϭϲ
ϮϬ
ϭϵ͕ϰ
ϲ͕ϬͲϵ͕Ϭ
ϲ͕ϵ
Ϯ͕ϲͲϯ͕ϲ
ϯ͕ϰ
ϳϬŵĚŬƌ
ϱϴŵĚŬƌ
^ŬĂ ŵŝ ŶƐ ŬĂ 
ŵĞĚϮϬŵĚŬƌ
ϮϯŵĚŬƌ
ϬͲϭ
Ϭ͕ϭ

ϮϬϭϳ
ϮϬ
ϮϬ͕ϳ
ϲ͕ϬͲϵ͕Ϭ
ϲ͕ϰ
Ϯ͕ϵͲϯ͕ϵ
ϯ͕ϴ
ϳϬŵĚŬƌ
ϲϮŵĚŬƌ
^ŬĂ ŵŝ ŶƐ ŬĂ 
ŵĞĚϮϬŵĚŬƌ
ϭϰ͕ϵŵĚŬƌ
ϬͲϭ
Ϭ͕Ϯ 

Källa: Riksgälden
Anm. Minskningen av valutaskulden har beräknats med växelkurser per den 30 november 2015 respektive
2016.





1\WWNRVWQDGVPnWWI|UGHW|YHUJULSDQGHPnOHW

,GHQnUOLJDXWYlUGHULQJVUDSSRUWHQDQYlQGHU5LNVJlOGHQPnWWHWSHULRGLVHUDGNRVWQDG
I|UDWWI|OMDXSSVWDWVVNXOGHQVWRWDODNRVWQDG0nWWHWSHULRGLVHUDGNRVWQDGE\JJHUSn
SULQFLSHQRPDWWRUHDOLVHUDGHPDUNQDGVYlUGHQLQWHVNDNRVWQDGVI|UDV(IWHUVRP
IUDPWLGDNDVVDIO|GHQI|UH[HPSHOYLVUHDOREOLJDWLRQHURFKLQVWUXPHQWLXWOlQGVNYDOXWD
lURNlQGDVnUHYLGHUDVNRVWQDGHQLVWlOOHWUHWURDNWLYWLWDNWPHGDWWGHIDNWLVNDXWIDOOHQ
EOLUNlQGD,(69VXWYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJI|U
SHULRGHQ±IUDPI|UGH(69DWWGHQSHULRGLVHUDGHNRVWQDGHQlUVYnUDWW
I|UVWnEODQGDQQDWI|UDWWGHQUHWURDNWLYWNDQlQGUDVI|UKLVWRULVNDSHULRGHURFKI|U
DWWGHQLQWHSnHWWHQNHOWVlWWNDQMlPI|UDVPRWPDUNQDGVGDWDRFKYHGHUWDJQD
DYNDVWQLQJVRFKNRVWQDGVPnWW(69I|UHVORJGlUI|UDWW5LNVJlOGHQERUGH|YHUYlJD
DWWDQYlQGDHQI|UHQNODGPHWRGVRPE\JJHUSnHQYlUGHULQJXWLIUnQUHVSHNWLYH
LQVWUXPHQWVHPLVVLRQVUlQWDRFKGlUYDULDWLRQHQLLQIODWLRQRFKYDOXWDNXUVHU
NRVWQDGVI|UVO|SDQGH)|UDWWI|UElWWUDGHQO|SDQGHULVNNRQWUROOHQDQVnJ(69RFNVn
DWW5LNVJlOGHQERUGHPDUNQDGVYlUGHUDVNXOGHURFKILQDQVLHOODLQVWUXPHQWO|SDQGH
VDPWEHUlNQDXSSOnQLQJVNRVWQDGHUEDVHUDGHSnGHVVDPDUNQDGVYlUGHQ(69PHQDGH
lYHQDWWGHWVDNQDVHQUHGRYLVQLQJDYXSSOnQLQJVNRVWQDGHUQDVULVNRFK
UHNRPPHQGHUDGHGlUI|U5LNVJlOGHQDWWUHGRYLVDKXUGHQQDULVNE|UPlWDV6OXWOLJHQ




5LNVJlOGHQUHGRYLVDUWRWDOWWUHROLNDPnWWSnVWDWVVNXOGHQVNRVWQDGLVLWWXQGHUODJI|UXWYlUGHULQJDY
VWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQ8W|YHUSHULRGLVHUDGNRVWQDGDQYlQGHU5LNVJlOGHQlYHQPnWWHWUlQWHEHWDOQLQJDUSnVWDWVVNXOGHQ
VRPYLVDUYDGVRPIDNWLVNWEHWDODVHWWHQVNLOWnUVDPWPnWWHWJHQRPVQLWWOLJHPLVVLRQVUlQWD *(5 VRPJHUHQ
|JRQEOLFNVELOGDYNRVWQDGHQH[NOXVLYHLQIODWLRQVNRPSHQVDWLRQRFKYDOXWDNXUVI|UlQGULQJDU
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UHNRPPHQGHUDGH(69UHJHULQJHQDWWJH5LNVJlOGHQLXSSGUDJDWWXWDUEHWDI|UVODJWLOO
ULNWPlUNHVSRUWI|OMHUI|UDWWXWYlUGHUD5LNVJlOGHQVXSSOnQLQJVNRVWQDGHU
0RWEDNJUXQGDY(69VV\QSXQNWHUJDYUHJHULQJHQLDSULO5LNVJlOGHQLXSSGUDJ
DWWGHOVXQGHUV|NDRPPnWWHWSHULRGLVHUDGNRVWQDGNDQI|UHQNODVVnDWWGHWLQWHEHURU
SnDQWDJDQGHQRPIUDPWLGDKlQGHOVHUGHOVUDSSRUWHUDKXUP\FNHWNRVWQDGHQYDULHUDU
|YHUWLGHQJHQRPDWWUHGRYLVDHWWULVNPnWW5LNVJlOGHQILFNRFNVnLXSSGUDJDWWXWUHGD
RPGHWNDQDQVHVYDUDlQGDPnOVHQOLJWDWWLQI|UDQnJRQIRUPDYULNWPlUNHVEDVHUDG
XWYlUGHULQJDYXSSOnQLQJVNRVWQDGHUQD'HW|YHUJULSDQGHV\IWHWPHGXSSGUDJHWYDU
DWWXWUHGDRPGHWJnUDWWXQGHUOlWWDXWYlUGHULQJHQDYGHW|YHUJULSDQGHPnOHWI|U
VWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQbYHQ)LQDQVXWVNRWWHWNRQVWDWHUDGHDWWWUDQVSDUHQWDRFK
MlPI|UEDUDNRVWQDGVPnWWlUQ|GYlQGLJDI|UDWWHIIHNWLYLWHWHQRFKPnOXSSI\OOHOVHQL
VWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQVNDNXQQDI|OMDVXSS8WVNRWWHWVnJGHWGlUI|UVRPSRVLWLYW
DWW5LNVJlOGVNRQWRUHWInWWLXSSGUDJDWWXWYlUGHUDRFKWDIUDPPnWWRFKPHWRGHUVRP
VlNHUVWlOOHUGHWWD8WVNRWWHWDQVnJRFNVnDWWUHVXOWDWHWDYXSSGUDJHWE|UI|OMDVXSSL
VDPEDQGPHGQlVWDXWYlUGHULQJ
,GHFHPEHUUHGRYLVDGH5LNVJlOGHQVLWWXSSGUDJWLOOUHJHULQJHQ)|UVODJHW
LQQHElULNRUWKHWHQPRGLILHULQJDYGHWQXYDUDQGHNRVWQDGVPnWWHWSHULRGLVHUDG
NRVWQDGVnDWWGHWLQWHOlQJUHEHURUSnDQWDJDQGHQRPIUDPWLGDKlQGHOVHURFKGlUPHG
EHK|YHUUHYLGHUDVUHWURDNWLYW,VWlOOHWVNDNRVWQDGHUVRPXSSNRPPHUSnJUXQGDY
Yl[HONXUVI|UlQGULQJDULQIODWLRQVXSSUlNQLQJRFKnWHUN|SWDVO|SDQGHLWDNWPHGDWWGH
XSSVWnU5LNVJlOGHQI|UHVOnUlYHQHWWULVNPnWWVRPXWJ|UVDYYDULDWLRQHQLGHWQ\D
NRVWQDGVPnWWHW1lUGHWJlOOHUXSSGUDJHWDWWXWUHGDRPGHWNDQYDUDlQGDPnOVHQOLJW
DWWLQI|UDQnJRQIRUPDYULNWPlUNHVEDVHUDGXWYlUGHULQJDYXSSOnQLQJVNRVWQDGHUQD
J|U5LNVJlOGHQEHG|PQLQJHQDWWGHWWDLQWHNRPPHUDWWXQGHUOlWWDXWYlUGHULQJHQDY
VWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQRFKI|UHVOnUGlUI|ULQJHQI|UlQGULQJLGHWWDDYVHHQGH,
5LNVJlOGHQVXQGHUODJI|UXWYlUGHULQJDYVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJI|UHVORJ
5LNVJlOGHQDWWGHWQ\DNRVWQDGVRFKULVNPnWWHQVNXOOHDQYlQGDVI|UI|UVWDJnQJHQL
XQGHUODJHWI|UXWYlUGHULQJ5LNVJlOGHQYDOGHGRFNDWWLQYlQWDUHJHULQJHQV
EHG|PQLQJDYI|UVODJHWRFKGHWQ\DNRVWQDGVPnWWHWNRPPHUDWWDQYlQGDVI|UVWL
XQGHUODJHWI|UXWYlUGHULQJ
,EXGJHWSURSRVLWLRQHQI|UVWlOOGHVLJUHJHULQJHQSRVLWLYWLOOUHNRPPHQGDWLRQ
HUQDIUnQ(69RFK5LNVJlOGVNRQWRUHWRFKDQVHUDWWGHWQ\DPnWWHWVRPI|UHVODJLWVDY
5LNVJlOGVNRQWRUHWIRUWVlWWQLQJVYLVE|UDQYlQGDVLVW\UQLQJRFKXWYlUGHULQJDY
VWDWVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ'lUHPRWLQVWlPGHUHJHULQJHQL5LNVJlOGHQVEHG|PQLQJDWW


(69  8WYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ±
6NU8WYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ±
%HW)L88WYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ±

5LNVJlOGHQ  $YUDSSRUWHULQJDYUHJHULQJVXSSGUDJHWDWWXWUHGDRPXWYlUGHULQJHQDYGHW|YHUJULSDQGHPnOHWNDQ
XQGHUOlWWDV

5LNVJlOGHQ  8QGHUODJI|UXWYlUGHULQJ6WDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
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HQULNWPlUNHVEDVHUDGXWYlUGHULQJLQWHE|ULQI|UDVPHGEODQGDQQDWPHGKlQYLVQLQJ
WLOODWWQ\WWDQVNXOOHEOLEHJUlQVDGVDPWLGLJWVRPGHQVNXOOHNUlYDEHW\GDQGH
UHVXUVHU



0DUNQDGVYnUG

(WWDYGHYLNWLJDVWHYHUNW\JHQI|U5LNVJlOGHQI|UDWWPLQLPHUDNRVWQDGHQI|U
VWDWVVNXOGHQlUDWWYHUNDI|UHQDWWUDNWLYPDUNQDGI|UVYHQVNDVWDWVSDSSHU1lU
PnQJDLQYHVWHUDUHYLOOOnQDXWWLOOVWDWHQVMXQNHUNRVWQDGHQI|UVWDWVVNXOGHQRFK
OLNYLGLWHWHQ|NDU6RPHWWOHGLDWWXWYlUGHUDKXUYlO5LNVJlOGHQELGUDUWLOOHQYlO
IXQJHUDQGHPDUNQDGJHQRPI|U5LNVJlOGHQHQnUOLJHQNlWXQGHUV|NQLQJGlU
nWHUI|UVlOMDUHRFKLQYHVWHUDUHInUVYDUDSnIUnJRURP5LNVJlOGHQVDNWLYLWHWHURFK
VWUDWHJLHU,GHQVHQDVWHXQGHUV|NQLQJHQInU5LNVJlOGHQ|YHUODJHWWJRWWEHW\JDY
PDUNQDGVDNW|UHUQDRFKUHVXOWDWHWOLJJHULOLQMHPHGUHVXOWDWHQIUnQWLGLJDUHnU
,HQGHODYXQGHUV|NQLQJHQInUPDUNQDGVDNW|UHUQDUDQJRUGQDEHW\GHOVHQDY
5LNVJlOGHQVVWUDWHJLHURFKVHGDQEHW\JVVlWWDGHP,WDEHOOOLVWDVGHIHPRPUnGHQ
VRPDNW|UHUQDEHG|PWVRPYLNWLJDVWVDPWYLONDEHW\J ± DNW|UHUQDKDUJHWW
SnUHVSHNWLYHRPUnGHVHGDQ%HW\JHWOLJJHU|YHUSnVDPWOLJDIHPRPUnGHQ
RFKlURFNVnK|JUHMlPI|UWPHGSnDOODRPUnGHQ9lUWDWWQRWHUDlUDWWGHW
RPUnGHVRPUDQNDVDOOUDK|JVWDYDNW|UHUQD±PDUNQDGVYnUGJHQRPUHSRUL
VWDWVSDSSHU±RFNVnInUGHWDOOUDK|JVWDEHW\JHWSn5LNVJlOGHQVUHSRIDFLOLWHWKDU
YX[LWNUDIWLJWXQGHUGHVHQDVWHWYnnUHQYLONHWKlQJHUVDPPDQPHGGHQI|UVlPUDGH
OLNYLGLWHWHQSnVWDWVREOLJDWLRQVPDUNQDGHQVHYLGDUHXQGHUDYVQLWWQHGDQ(WW
DQQDWREVHUYDQGXPlUDWWEHW\JHWI|UGHWRPUnGHVRPUDQNDVVRPQlVWYLNWLJDVWDY
DNW|UHUQD±PDUNQDGVYnUGJHQRPE\WHQDYUHDOREOLJDWLRQHU±VMXQNHUMlPI|UWPHG
IUnQWLOO5LNVJlOGHQVNULYHUDWWHQWlQNEDUI|UNODULQJlUDWWPDUNQDGHQ
I|UUHDOREOLJDWLRQHUKDUIXQJHUDWVlPUHWLOOI|OMGDYUHJOHULQJDU5LNVEDQNHQV
nWHUN|SVSURJUDPRFKOlJUHHPLVVLRQVYRO\PHU







3URS8WJLIWVRPUnGH6WDWVVNXOGVUlQWRUPP

0DUNQDGVYnUGlULQJHWHQW\GLJWGHILQLHUDWEHJUHSS,5LNVJlOGHQVUDSSRUW5LNVJlOGVNRQWRUHWVPDUNQDGVYnUGL
LQWHUQDWLRQHOOWSHUVSHNWLYGHILQLHUDU5LNVJlOGHQPDUNQDGVYnUGVRP´GHnWJlUGHUHPLWWHQWHQYLGWDUI|UDWWöka likviditeten
RFKminska osäkerheten LVWDWVSDSSHUVPDUNQDGHQ

8QGHUV|NQLQJHQJHQRPI|UGHVLVOXWHWDYDY7616,)23URVSHUD6MXnWHUI|UVlOMDUHRFKLQYHVWHUDUH
WLOOIUnJDGHV6YDUVIUHNYHQVHQYDUSURFHQW

5LNVJlOGHQ  8QGHUODJI|UXWYlUGHULQJ6WDWVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
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7DEHOO0DUNQDGVDNW|UHUQDVEHW\JLQRPGHRPUnGHQVRPGHDQVHUlUYLNWLJDVW
DĂƌŬŶĂĚĞŶƐǀŝŬƚŝŐĂƐƚĞŬƌĂǀ
DĂƌŬŶĂĚƐ ǀĊƌĚŐĞŶŽŵƌĞƉŽƌŝ Ɛ ƚĂƚƐ ƉĂ ƉƉĞƌ
ϭ

DĂƌŬŶĂĚƐ ǀĊƌĚŐĞŶŽŵďǇƚĞŶŝ ƌĞĂů Žďů ŝŐĂ ƚŝ ŽŶĞƌ
ƚƚƚǇĚů ŝŐƚŽĐŚŬŽŶƐ ĞŬǀĞŶƚĂŐĞƌĂ ŶĚĞ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝ ŽŶŽŵǀŽů ǇŵĞƌŽĐŚĂ ŶĚƌĂ ǀŝ ůů ŬŽƌŽŵ
Ɛ ƚĂƚƐ Žďů ŝ ŐĂ ƚŝ ŽŶĞƌ
<ŽŵŵƵŶŝ ŬĂ ƚŝ ŽŶŽŵů Ċ ŶĞďĞŚŽǀŽĐŚĨŝ ŶĂ ŶƐ ŝĞƌŝ ŶŐ

ϮϬϭϯ
ϰ͕ϯ

ϮϬϭϰ
ϰ͕Ϯ

ϮϬϭϱ
ϰ͕ϯ

ϮϬϭϲ
ϰ͕ϲ

ϮϬϭϳ
ϰ͕ϳ

ϯ͕ϴ
ϰ͕ϭ

ϯ͕ϲ
ϰ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ
ϰ͕Ϭ

ϰ͕ϯ
ϰ͕ϭ

ϰ͕ϭ
ϰ͕ϰ

ϰ͕Ϭ
ϰ͕Ϯ

ϰ͕Ϯ
ϰ͕ϯ

ϰ͕Ϭ
ϰ͕ϭ

ϰ͕Ϯ
ϰ͕Ϯ

ϰ͕ϰ
ϰ͕ϰ 

Källa: Riksgälden (TNS SIFO Prospera)
1) Frågan ställs enbart till återförsäljare.


0DUNQDGVDNW|UHUQDKDURFNVnInWWMlPI|UD5LNVJlOGHQPHGDQGUDVNXOGNRQWRU
5LNVJlOGHQVWnUVLJEUDLGHQQDMlPI|UHOVHRFKUHVXOWDWHQKDUPHGQnJRWXQGDQWDJ
GHVVXWRPI|UElWWUDWVVHGDQ7LOOH[HPSHOJHUVDPWOLJDDNW|UNDWHJRULHUHWWK|JUH
EHW\JSn5LNVJlOGHQVZHEEVLGDI|UDQGUDnUHWLUDG3nWYnRPUnGHQKDUGRFN
UHVXOWDWHQVMXQNLWQnJRWVHGDQRFKGHWJlOOHULQWHUQDWLRQHOODLQYHVWHUDUHV
YlUGHULQJDYWUDQVSDUHQVVDPWnWHUI|UVlOMDUQDVYlUGHULQJDYOHGQLQJHQVWLOOJlQJOLJKHW
9DGJlOOHUnWHUI|UVlOMDUQDVYlUGHULQJDYOHGQLQJHQVWLOOJlQJOLJKHWKDUGRFNUHVXOWDWHW
W\GOLJWI|UElWWUDWVMlPI|UWPHG
7DEHOO5LNVJlOGHQMlPI|UWPHGDQGUDVNXOGNRQWRUSURFHQW

dƌĂŶƐƉĂƌĞŶƐ
ć ƚƚƌĞ
^ć ŵƌĞ
&ƂƌŵĊŐĂĂƚƚĨĂƚƚĂ
ƐŶĂďďĂďĞƐůƵƚ
ć ƚƚƌĞ
^ć ŵƌĞ
>ĞĚŶŝŶŐĞŶƐ
ƚŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
ć ƚƚƌĞ
^ć ŵƌĞ
tĞďďƉůĂƚƐĞŶ
ć ƚƚƌĞ
^ć ŵƌĞ

ƚĞƌĨƂƌƐćůũĂƌĞ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

^ǀĞŶƐŬĂŝŶǀĞƐƚĞƌĂƌĞ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĞůůĂŝŶǀĞƐƚĞƌĂƌĞ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϱ

ϳϳ
Ϭ

ϯϴ
Ϭ

ϰϲ
Ϭ

ϰϵ
Ϭ

ϯϲ
Ϭ

ϯϵ
ϯ

Ϯϳ
ϵ

ϰϱ
ϵ

ϯϴ
ϭϬ

ϯϭ
Ϭ

ϯϭ
ϴ

ϯϭ
Ϭ

Ϯϱ
ϯ

Ϯϭ
Ϭ

ϭϴ
Ϭ

ϯϲ
ϱ

Ϯϯ
Ϭ

ϭϰ
ϱ

ϰϲ
Ϭ

Ϯϯ
Ϭ

ϱϰ
Ϭ

ϯϯ
Ϭ

Ϯϰ
ϯ

Ϯϳ
ϯ

Ϯϳ
ϱ

ϭϴ
ϱ

ϭϬ
Ϭ

ϯϴ
Ϭ

ϭϱ
Ϭ

ϯϯ
Ϭ

ϯϵ
Ϭ

Ϯϳ
Ϭ

ϮϮ
Ϭ

ϯϬ
Ϭ

Ϯϵ
Ϭ

Ϯϭ
Ϭ

Källa: Riksgälden (TNS SIFO Prospera)


8QGHUV|NQLQJHQVDPPDQIDWWDUELOGHQDY5LNVJlOGHQLHWWVnNDOODWSURILOYlUGH
3URILOYlUGHWlUK|JVWEODQGnWHUI|UVlOMDUHGlUYlUGHWYDUUHVSHNWLYHI|U
RFK3URILOYlUGHWI|UVYHQVNDLQYHVWHUDUHJLFNXSSIUnQWLOOPHOODQ
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RFK)|UXWOlQGVNDLQYHVWHUDUHKDUYlUGHWOHJDWUXQWEnGHRFK
(QOLJW7616,)23URVSHUDE|UYlUGHQ|YHUI\UDWRONDVVRPXWPlUNWDPHGDQYlUGHQ
XQGHUWUHlUXQGHUNlQW6DPPDQIDWWQLQJVYLVInU5LNVJlOGHQHWWXWPlUNWEHW\JDY
PDUNQDGVDNW|UHUQD$YHQNlWVYDUHQDWWG|PDKDU5LNVJlOGHQGHVVXWRPI|UElWWUDWVLQD
UHVXOWDWXQGHUnUHWIUnQHWWUHGDQEUDXWJnQJVOlJH
(WWRPUnGHVRPVWLFNHUXWLnUHWVHQNlWRFKVRPLQWHKDUEOLYLWElWWUHXWDQWYlUWRP
YLVDUP\FNHWQHJDWLYDRFKVMXQNDQGHUHVXOWDWlUPDUNQDGVDNW|UHUQDVEHW\JSn
OLNYLGLWHWHQSnPDUNQDGHQ7LOOH[HPSHOJHUnWHUI|UVlOMDUQDEHW\JHWSnOLNYLGLWHWHQ
PlWWVRPRPVlWWQLQJHQDYQRPLQHOODVWDWVREOLJDWLRQHU'HWNDQMlPI|UDVPHGEHW\JHW
I|UHJnHQGHnURFKnU5HVXOWDWHQI|UVYHQVNDRFKXWOlQGVNDLQYHVWHUDUH
I|OMHUHWWOLNQDQGHP|QVWHU,DYVQLWWQHGDQGLVNXWHUDVIUnJDQRPGHQVMXQNDQGH
OLNYLGLWHWHQPHULQJnHQGHRFKGlULQJnURFNVnIOHUUHVXOWDWIUnQHQNlWXQGHUV|NQLQJHQ
SnGHWWDRPUnGH



/LNYLGLWHWHQSnVWDWVREOLJDWLRQVPDUNQDGHQ

(QJUXQGI|UXWVlWWQLQJI|UHQYlOIXQJHUDQGHKDQGHOLVWDWVSDSSHURFKDQGUD
YlUGHSDSSHUlUOLNYLGLWHW/LNYLGLWHWlUGRFNHWWPnQJIDFHWWHUDWEHJUHSSRFKNDQWDVLJ
ROLNDXWWU\FN,YLGPHQLQJEHW\GHUmarknadslikviditetDWWHQSODFHUDUHNDQNlQQDVLJ
QnJRUOXQGDVlNHUSnDWWWLOOJLYQDSULVHURFKPHGNRUWYDUVHONXQQDJnXUHQSRVLWLRQL
UlQWHElUDQGHSDSSHU-XPHUVRPNDQRPVlWWDVXWDQDWWSULVHWSnYHUNDVGHVWR
GMXSDUHVlJVPDUNQDGHQYDUD(QDQQDQGHILQLWLRQVNXOOHNXQQDYDUDHQPDUNQDG
PHGVPnWUDQVDNWLRQVNRVWQDGHUFinansieringslikviditetKDQGODULVWlOOHWRPKXUOlWW
HQDNW|UNDQILQDQVLHUDVLQYHUNVDPKHWWLOOH[HPSHOKXUOlWW5LNVJlOGHQNDQHPLWWHUD
HQQ\REOLJDWLRQ'HWYnOLNYLGLWHWVEHJUHSSHQKlQJHUGRFNQlUDVDPPDQRFKLQJnU
RIWDEnGDLROLNDGHILQLWLRQHUDYOLNYLGLWHW
6RPWLGLJDUHQlPQWVKDUOLNYLGLWHWHQSnVWDWVREOLJDWLRQVPDUNQDGHQJUDGYLVVMXQNLW
XQGHUVHQDUHnUHQOLJW5LNVJlOGHQVPDUNQDGVXQGHUV|NQLQJDU,GHWKlUDYVQLWWHW
NRPPHUYLGlUI|UDWWI|UGMXSDRVVLIUnJDQRPOLNYLGLWHW$YVQLWWHWE|UMDUPHGHQ
|YHUVLNWOLJEHVNULYQLQJDYKXU5LNVJlOGHQDUEHWDUI|UDWWSnYHUNDOLNYLGLWHWHQSn
VWDWVREOLJDWLRQVPDUNQDGHQ'lUHIWHUI|OMHUHQUHGRJ|UHOVHDYUHVXOWDWHQIUnQQnJUD
DQDO\VHUDYOLNYLGLWHWHQSnGHQVYHQVNDVWDWVREOLJDWLRQVPDUNQDGHQVDPWHQ
JHQRPJnQJDYYDGPDUNQDGVDNW|UHUQDVMlOYDDQVHU$YVQLWWHWDYVOXWDVPHGHQ
VDPPDQIDWWQLQJDYROLNDI|UNODULQJDUWLOOYDUI|UOLNYLGLWHWHQKDUPLQVNDW


cURFKYDUSURILOYlUGHWUHVSHNWLYH
9LRWWL6RFK:LVVpQ3  3HQQLQJPDUNQDGHQ
0DUNQDGVOLNYLGLWHWEUXNDURIWDGHODVXSSLI\UDGHONRPSRQHQWHUQlUGHWJlOOHUKDQGHOPHGVWDWVSDSSHU8W|YHUdjup
EUXNDUPDQRFNVnWDODRPbreddVRPlUVNLOOQDGHQPHOODQN|SRFKVlOMNXUVomedelbarhetVRPKDQGODURPKXUVQDEEWHQ
PDUNQDGVDNW|UNDQJHQRPI|UDHQYLVVWUDQVDNWLRQVDPWåterhämtningsförmågaVRPEHVNULYHUKXUVQDEEWSULVHU
nWHUYlQGHUWLOOGHWIXQGDPHQWDODYlUGHWYLGHQWHPSRUlUOLNYLGLWHWVVW|UQLQJVHEODQGDQQDW628Översyn av
statsskuldspolitiken.2PVlWWQLQJRFKRPVlWWQLQJVKDVWLJKHWSnGHQXWHVWnHQGHVWRFNHQlU\WWHUOLJDUHWYnPnWW

5LNVJlOGHQ  5LNVJlOGVNRQWRUHWVPDUNQDGVYnUGLHWWLQWHUQDWLRQHOOWSHUVSHNWLY
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5LNVJlOGHQNDQSnYHUNDOLNYLGLWHWHQLQGLUHNW

6RPHPLWWHQWDYVWDWVREOLJDWLRQHURFKVWDWVVNXOGYl[ODUYHUNDU5LNVJlOGHQSn
primärmarknaden5LNVJlOGHQVREOLJDWLRQHUVlOMVVHGDQYLGDUHWLOODQGUDLQYHVWHUDUH
Snsekundärmarknaden/LNYLGLWHWHQSnVHNXQGlUPDUNQDGHQKDUVWRUEHW\GHOVHI|U
OLNYLGLWHWHQSnSULPlUPDUNQDGHQRFKI|UDWWPDUNQDGHQI|UVWDWVSDSSHUVRPKHOKHW
VNDIXQJHUDEUD2PRPVlWWQLQJHQRFKOLNYLGLWHWHQLVHNXQGlUPDUNQDGHQPLQVNDU
NRPPHUSULVELOGQLQJHQLPDUNQDGHQDWWI|UVlPUDVYLONHWOHGHUWLOOPHUYRODWLODSULVHU
RFK|NDGRVlNHUKHWI|UDOODDNW|UHU3nOnQJVLNWNDQGHWWDOHGDWLOOK|JUHXSSOnQLQJV
NRVWQDGHUI|UVWDWHQRFKVW|UUHVYnULJKHWHUDWWDWWUDKHUDLQYHVWHUDUH(QI|UVlPUDG
PDUNQDGVOLNYLGLWHWNDQRFNVnInQHJDWLYDNRQVHNYHQVHUI|UGHWILQDQVLHOODV\VWHPHW
VRPKHOKHWbYHQRPGHWLQWHlUWUROLJWDWWI|UVlPUDGPDUNQDGVOLNYLGLWHWLVLJLQQHElU
HQ|NDGULVNI|UGHQILQDQVLHOODVWDELOLWHWHQVnNDQEULVWDQGHPDUNQDGVOLNYLGLWHW
I|UVWlUNDHQQHJDWLYKlQGHOVHXWYHFNOLQJ
bYHQRP5LNVJlOGHQLQWHNDQSnYHUNDOLNYLGLWHWHQGLUHNWVnDQYlQGHU5LNVJlOGHQ
ROLNDYHUNW\JI|UDWWSnYHUNDOLNYLGLWHWHQLQGLUHNW)|UDWWVWLPXOHUDPDUNQDGHQV
IXQNWLRQRFKI|UElWWUDOLNYLGLWHWHQDQYlQGHU5LNVJlOGHQnWHUI|UVlOMDUH
PDUNQDGVJDUDQWHU YDQOLJWYLVEDQNHUcWHUI|UVlOMDUQDKDUJHQRPDYWDOPHG
5LNVJlOGHQI|UEXQGLWVLJDWWDJHUDSnYLVVWVlWW,SULPlUPDUNQDGHQlUnWHUI|UVlOMDUQD
H[HPSHOYLVWYLQJDGHDWWOlJJDEXGLDXNWLRQHUQDYLONHWPLQVNDUULVNHQDWW5LNVJlOGHQ
VNDEHK|YDGUDQHUHOOHUVWlOODLQHQDXNWLRQ,VHNXQGlUPDUNQDGHQVNDnWHUI|UVlOMDUQD
IXQJHUDVRPHWWVODJVVP|UMPHGHORFKELGUDWLOOJRGOLNYLGLWHWRFKSULVWUDQVSDUHQV
'HWJ|UGHEODQGDQQDWJHQRPDWWSnEHJlUDQVWlOODELQGDQGHN|SRFKVlOMUlQWRUSn
NXQGPDUNQDGHQRFKNRQWLQXHUOLJWWLOOKDQGDKnOODLQGLNDWLYDN|SRFKVlOMUlQWRUSn
PDUNQDGHQVLQIRUPDWLRQVV\VWHPcWHUI|UVlOMDUQDnWDUVLJRFNVnDWWJ|UDDOODULPOLJD
DQVWUlQJQLQJDUI|UDWWXSSUlWWKnOODHQPDUNQDGVDQGHOVRPXSSJnUWLOOPLQVWSURFHQW
UHVSHNWLYHSURFHQWDYGHQWRWDODRPVlWWQLQJHQSnGHQHOHNWURQLVNDLQWHUEDQN
PDUNQDGHQUHVSHNWLYHNXQGPDUNQDGHQ2PnWHUI|UVlOMDUQDIXOOJ|UVLQDnWDJDQGHQL
SULPlURFKVHNXQGlUPDUNQDGHQInUGHSURYLVLRQ
5LNVJlOGHQI|UV|NHURFNVnNRQFHQWUHUDXSSOnQLQJHQWLOOHWWEHJUlQVDWDQWDOVnNDOODGH
EHQFKPDUNOnQ*HQRPDWWNRQFHQWUHUDVNXOGVWRFNHQWLOOHWWOLWHWDQWDOOnQPHGVDPPD
VWUXNWXUI|UElWWUDVXWE\WEDUKHWHQPHOODQOnQYLONHWVNDSDUI|UXWVlWWQLQJDUI|UHQDNWLY
KDQGHORFKDWWGHQXWHVWnHQGHYRO\PHQEOLWLOOUlFNOLJWVWRUI|UDWWVlNHUVWlOODJRG
OLNYLGLWHW$WWRPVlWWQLQJHQEOLUVW|UUHLHQVNLOGDOnQJ|URFNVnDWWSULVELOGHQEOLUPHU
UlWWYLVDQGH6\VWHPHWPHGEHQFKPDUNOnQVNDSDURFNVnI|UXWVlWWQLQJDUI|UXWYHFNOLQJ



6HEODQGDQQDW628gYHUV\QDYVWDWVVNXOGVSROLWLNHQ5LNVEDQNHQ  0DUNQDGVOLNYLGLWHWHQSnGHQVYHQVND
REOLJDWLRQVPDUNQDGHQRFKGHVVEHW\GHOVHI|UILQDQVLHOOOLNYLGLWHW(NRQRPLVNDNRPPHQWDUHUQURFK
)LQDQVLQVSHNWLRQHQ  /LNYLGLWHWHQLPDUNQDGHQI|UVlNHUVWlOOGDREOLJDWLRQHU),DQDO\V1U

6HEODQGDQQDW5LNVEDQNHQ  0DUNQDGVOLNYLGLWHWHQSnGHQVYHQVNDREOLJDWLRQVPDUNQDGHQRFKGHVVEHW\GHOVHI|U
ILQDQVLHOOOLNYLGLWHWRFK)LQDQVLQVSHNWLRQHQ  6nUEDUKHWVLQGLNDWRUHUI|UOLNYLGLWHW),DQDO\V1U

5LNVJlOGHQKDUI|UQlUYDUDQGHVMXnWHUI|UVlOMDUH

cWHUI|UVlOMDUDYWDODYVHHQGHVWDWVREOLJDWLRQHUQRYHPEHU
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DYGHULYDWPDUNQDGHUJHQRPDWWHQYlOSULVVDWWDYNDVWQLQJVNXUYD EHQFKPDUNOnQPHG
ROLNDO|SWLGHU IXQJHUDUVRPEDVI|USULVVlWWQLQJDYREOLJDWLRQHUIUnQDQGUDOnQWDJDUH
5LNVJlOGHQKDURFNVnHWWPDUNQDGVnWDJDQGHYLDUHSRPDUNQDGHQYLONHWLQQHElUDWW
5LNVJlOGHQWLOOJRGRVHUPDUNQDGHQVEHKRYDYVWDWVSDSSHU9HWVNDSHQSnPDUNQDGHQ
DWWPDQDOOWLGNDQInWDJSnVWDWVREOLJDWLRQHUKDUVWRUEHW\GHOVHI|UOLNYLGLWHWHQSnKHOD
REOLJDWLRQVPDUNQDGHQ5lQWDQSnUHSRUQDVlWWVLI|UKnOODQGHWLOO5LNVEDQNHQV
UHSRUlQWDRFKOLJJHULGDJSnEDVSXQNWHUXQGHUUHSRUlQWDQ9RO\PHUQDL
5LNVJlOGHQVUHSRUPHGnWHUI|UVlOMDUQDKDU|NDWNUDIWLJWXQGHUGHVHQDVWHWYnnUHQ
8QGHUDQGUDKDOYnUHWUHSDGH5LNVJlOGHQGDJOLJHQXWVWDWVREOLJDWLRQHUI|UL
JHQRPVQLWWRPNULQJPLOMDUGHUNURQRU
'LDJUDP5LNVJlOGHQVUHSRULVWDWVREOLJDWLRQHUnUOLJWJHQRPVQLWW±PGNU


Källa: Riksgälden


<WWHUOLJDUHHWWVlWWDWWIUlPMDOLNYLGLWHWHQlUDWW5LNVJlOGHQHUEMXGHUE\WHQDYPLQGUH
OLNYLGDVWDWVSDSSHUPRWPHUOLNYLGDXWJnYRU
$WWOLNYLGLWHWHQSnVWDWVSDSSHUVPDUNQDGHQlUDYFHQWUDOEHW\GHOVHIUDPJnUlYHQDY
VYDUHQSn5LNVJlOGHQVnUOLJDHQNlWWLOOPDUNQDGVDNW|UHUQD1lULQYHVWHUDUHRFK
nWHUI|UVlOMDUHInUDQJHEHW\GHOVHQDY5LNVJlOGHQVROLNDVWUDWHJLHUI|UPDUNQDGVYnUG



5HSDlUHQI|UNRUWQLQJDYUHSXUFKDVHDJUHHPHQW'HWlUHWWDYWDORPI|UVlOMQLQJDYHWWYlUGHSDSSHUGlUVlOMDUHQ
VDPWLGLJWORYDUDWWnWHUN|SDSDSSUHWRPHQYLVVWLGWLOOHWWYLVVWSULV5HSDQNDQRFNVnYDUDRPYlQGGHWYLOOVlJDDYWDORP
N|SDYHWWSDSSHULNRPELQDWLRQPHGIUDPWLGDI|UVlOMQLQJ

5LNVJlOGHQGHOWDURFNVnLUHSRPDUNQDGHQDYDIIlUVPlVVLJDVNlOLGHQGDJOLJDOLNYLGLWHWVKDQWHULQJHQ

5LNVJlOGHQ  8QGHUODJI|UXWYlUGHULQJ6WDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
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EOLUEHW\JHQK|JD$OOUDK|JVWYlUGHUDV5LNVJlOGHQVPDUNQDGVYnUGJHQRPUHSRUWlWW
I|OMGDY5LNVJlOGHQVE\WHQDYUHDOREOLJDWLRQHU
'LDJUDP0DUNQDGVDNW|UHUQDVYlUGHULQJDYEHW\GHOVHQDY5LNVJlOGHQVUHSRIDFLOLWHWUHVSHNWLYH
EHW\JSnGHQVDPPD±


Källa: Riksgälden (TNS SIFO Prospera)


1lUPDUNQDGVDNW|UHUQDVHGDQInUEHW\JVVlWWD5LNVJlOGHQVVWUDWHJLHUNRPPHU
5LNVJlOGHQVUHSRIDFLOLWHWElVWXWVHWDEHOOLDYVQLWWRYDQ5LNVJlOGHQV
nWHUI|UVlOMDUHRFKLQYHVWHUDUHJHUUHSRIDFLOLWHWHQEHW\JHWSnHQIHPJUDGLJVNDOD
HQNODUI|UElWWULQJVHGDQGnEHW\JHWYDU


/LNYLGLWHWlUVYnUWDWWPlWD

'HWILQQVLQWHettHQVNLOWPnWWVRPNDQInQJDDOODGLPHQVLRQHUDYOLNYLGLWHW,HQ
VWXGLHIUnQ5LNVEDQNHQIUnQVRPXQGHUV|NHUKXUPDUNQDGVOLNYLGLWHWHQKDU
I|UlQGUDWVL6YHULJHVHGDQILQDQVNULVHQEHVNULYVWUHROLNDPnWWVRPNDQ
DQYlQGDVI|UDWWPlWDOLNYLGLWHW'HWI|UVWDPnWWHWXWJnUIUnQWUDQVDNWLRQVNRVWQDGHQ
GHWYLOOVlJDKXUHQREOLJDWLRQVN|SRFKVlOMSULVI|UlQGUDV|YHUWLG2PVNLOOQDGHQ
VWLJHULQGLNHUDUGHWHQI|UVlPUDGOLNYLGLWHW(QOLJW5LNVEDQNHQlUGHWWDPnWWVYnUWDWW
DQYlQGDI|UVYHQVNDREOLJDWLRQHUGnN|SRFKVlOMSULVHUHQGDVWlULQGLNDWLYD'HW
DQGUDPnWWHWSnOLNYLGLWHWlUDWWWLWWDSnRPVlWWQLQJHQSnVHNXQGlUPDUNQDGHQ
2PVlWWQLQJHQNDQRFNVnVlWWDVLUHODWLRQWLOOXWHVWnHQGHYRO\P(QVMXQNDQGH
RPVlWWQLQJNDQLQGLNHUDDWWPDUNQDGVOLNYLGLWHWHQEOLYLWVlPUH'HWWUHGMHPnWWHW


5LNVEDQNHQ  0DUNQDGVOLNYLGLWHWHQSnGHQVYHQVNDREOLJDWLRQVPDUNQDGHQRFKGHVVEHW\GHOVHI|UILQDQVLHOO
OLNYLGLWHW

(QPLQVNDGRPVlWWQLQJNDQRFNVnKDQGODRPDWWGHQXWHVWnHQGHVWRFNHQKDU|NDW




132

Skr. 2017/18:104
Bilaga 1


5,.6*b/'(167,//b031,1*

LQQHElUDWWRPVlWWQLQJHQVlWWVLUHODWLRQWLOOI|UlQGULQJDULSULVHWSnHQREOLJDWLRQ2P
SULVHWU|UVLJP\FNHWLI|UKnOODQGHWLOORPVlWWQLQJHQNDQGHWYDUDHQLQGLNDWLRQSnDWW
HQREOLJDWLRQVPDUNQDGVOLNYLGLWHWI|UVlPUDWV5LNVEDQNHQSnSHNDUDWWYDUMHPnWW
LQQHKnOOHUEHJUlQVQLQJDURFKNDQYDUDVYnUWRONDGH


2PVlWWQLQJHQSnGHQVYHQVNDREOLJDWLRQVPDUNQDGHQ±

,GLDJUDPPHWQHGDQIUDPJnUKXUGHQJHQRPVQLWWOLJDGDJVRPVlWWQLQJHQSnPDUNQDGHQ
I|UVWDWVREOLJDWLRQHUUHVSHNWLYHERVWDGVREOLJDWLRQHUKDUXWYHFNODWVVHGDQ
'DJVRPVlWWQLQJHQI|UVWDWVREOLJDWLRQHUVM|QNIUnQFLUNDPLOMDUGHUNURQRUWLOO
PLOMDUGHUNURQRU8QGHUnUHQ±OnJGDJVRPVlWWQLQJHQPHOODQ
RFKPLOMDUGHUNURQRUI|UDWWGlUHIWHUJUDGYLVVMXQNDWLOONQDSSWPLOMDUGHU
NURQRU'DJVRPVlWWQLQJHQI|UERVWDGVREOLJDWLRQHUVWHJLVWlOOHWIUDPWLOORFK
PHGGnRPVlWWQLQJHQYDUGU\JWPLOMDUGHUNURQRULJHQRPVQLWWSHUGDJ
'lUHIWHUKDUGDJVRPVlWWQLQJHQOHJDWJDQVNDVWDELOWUXQWPLOMDUGHUNURQRU
8QGHU±VNHUHWWWUHQGEURWWQlUGDJVRPVlWWQLQJHQI|UERVWDGVREOLJDWLRQHUlU
K|JUHlQRPVlWWQLQJHQI|UVWDWVREOLJDWLRQHU
'LDJUDP*HQRPVQLWWOLJGDJVRPVlWWQLQJSHUnUSnGHQVYHQVNDREOLJDWLRQVPDUNQDGHQ
±PLOMDUGHUNURQRU


Källa: Riksbanken
Anm. Omsättningen avser avistatransaktioner.
Anm. Sedan 2009 har bankerna konverterat samtliga bostadsobligationer till så kallade säkerställda
obligationer.


8WYHFNOLQJHQDYRPVlWWQLQJHQLUHODWLRQWLOOXWHVWnHQGHVWRFNI|OMHUHWWOLNQDQGH
P|QVWHU0HOODQRFKKDUGDJVRPVlWWQLQJHQI|UVWDWVREOLJDWLRQHUVMXQNLW
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PHGGU\JWSURFHQWHQKHWHUPHGDQRPVlWWQLQJHQI|UERVWDGVREOLJDWLRQHUKDUVMXQNLW
PHGSURFHQWHQKHWHUcUYDUGDJVRPVlWWQLQJHQI|UVWDWVREOLJDWLRQHU
SURFHQWRFKI|UERVWDGVREOLJDWLRQHUSURFHQW
'LDJUDP*HQRPVQLWWOLJGDJVRPVlWWQLQJSHUnULUHODWLRQWLOOXWHVWnHQGHVWRFNSnGHQVYHQVND
REOLJDWLRQVPDUNQDGHQ±SURFHQW


Källa: Riksbanken
Anm. Omsättningen avser avistatransaktioner.




$QDO\VHUDYOLNYLGLWHWHQI|UVWDWVREOLJDWLRQHU

/LNYLGLWHWHQSnGHQVYHQVNDREOLJDWLRQVPDUNQDGHQKDUYDULWI|UHPnOI|UHWWDQWDO
XWUHGQLQJDURFKVWXGLHUXQGHUVHQDUHnU8WUHGQLQJDUQDJHUGRFNLQJHQHQW\GLJELOG
DYKXUOLNYLGLWHWHQKDUXWYHFNODWV
6WXGLHQIUnQ5LNVEDQNHQIUnQYLVDUDWWPDUNQDGVOLNYLGLWHWHQI|UVWDWV
REOLJDWLRQHURFKVlNHUVWlOOGDREOLJDWLRQHUJUDGYLVKDUVMXQNLWXQGHUVHQDUHnUHQOLJW
GHWVnNDOODGHRPVlWWQLQJVPnWWHWPHGDQXWYHFNOLQJHQI|UGHWPnWWVRPVlWWHU
RPVlWWQLQJHQLUHODWLRQWLOOI|UlQGULQJDUDYSULVHWSnHQREOLJDWLRQKDU´JnWWPHUL
VLGOHG´(QOLJWXWUHGQLQJHQILQQVGHWRFNVnWHQGHQVHUWLOODWWPDUNQDGVOLNYLGLWHWHQI|U
VWDWVREOLJDWLRQHUKDUNRQFHQWUHUDWVWLOOREOLJDWLRQHUPHGVnNDOODGEHQFKPDUNVWDWXV
6DPPDQIDWWQLQJVYLVVnPHQDU5LNVEDQNHQDWWPDUNQDGVOLNYLGLWHWHQI|UVYHQVND


6HEODQGDQQDW5LNVEDQNHQ  0DUNQDGVOLNYLGLWHWHQSnGHQVYHQVNDREOLJDWLRQVPDUNQDGHQRFKGHVVEHW\GHOVHI|U
ILQDQVLHOOOLNYLGLWHWRFK)LQDQVLQVSHNWLRQHQ  ),DQDO\V1U/LNYLGLWHWHQLPDUNQDGHQI|UVlNHUVWlOOGDREOLJDWLRQHU
VDPW)LQDQVLQVSHNWLRQHQ  ),DQDO\V1U6nUEDUKHWVLQGLNDWRUHUI|UOLNYLGLWHW
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REOLJDWLRQHUKDUI|UVlPUDWVVHGDQILQDQVNULVHQPHQVNULYHUVDPWLGLJWDWWGHWLQWHILQQV
QnJUDWHFNHQSnDWWREOLJDWLRQVPDUNQDGHUQDIXQJHUDUVlPUHI|UGHW(QOLJW
5LNVEDQNHQEHURUGHWSnDWWGHLQWHNDQVHQnJUDI|UVlPULQJDUDYILQDQVLHULQJV
OLNYLGLWHWHQ
,)LQDQVLQVSHNWLRQHQVDQDO\VIUnQXQGHUV|NHU)LQDQVLQVSHNWLRQHQOLNYLGLWHWHQL
VlNHUVWlOOGDREOLJDWLRQHUPHGOLNYLGLWHWVPnWWHW\LHOGSnYHUNDQ5HVXOWDWHQYLVDUDWW
OLNYLGLWHWHQKDUYDULWRI|UlQGUDGXQGHUGHVHQDVWHnUHQEnGHYDGJlOOHUVlNHUVWlOOGD
REOLJDWLRQHURFKVWDWVREOLJDWLRQHU9LGDUHYLVDUVWXGLHQDWWNRUUHODWLRQHQPHOODQ
PDUNQDGVOLNYLGLWHWHQLVlNHUVWlOOGDREOLJDWLRQHURFKVWDWVREOLJDWLRQHUYDULWK|J,HQ
VHQDUHDQDO\VIUnQIRNXVHUDU)LQDQVLQVSHNWLRQHQLVWlOOHWSnHWWDQWDOVnUEDU
KHWHUHOOHULQGLNDWRUHUDYPHUVWUXNWXUHOOQDWXUVRPLHWWVWUHVVDWOlJHELGUDUWLOODWW
I|UVlPUDOLNYLGLWHWHQSnUlQWHRFKYDOXWDPDUNQDGHUQD$JJUHJHULQJHQDY
LQGLNDWRUHUQDYLVDUDWWVnUEDUKHWHQQlUGHWJlOOHUOLNYLGLWHWHQSnGHILQDQVLHOOD
PDUNQDGHUQDKDU|NDWVWDGLJWXQGHUGHVHQDVWHnUHQ'HIDNWRUHUVRPELGUDUWLOOGHQ
|NDGHVnUEDUKHWHQHQOLJWGHQQDDQDO\VlUGH|NDQGHNRVWQDGHUQDI|UPDUNQDGV
JDUDQWHUQDGHWK|JDYDOXWDVZDSSSULVHWGHWRPIDWWDQGHXWQ\WWMDQGHWDY5LNVJlOGHQV
UHSRIDFLOLWHWVDPWGHQK|JDDQGHOHQWlQNEDUDVlOMDUHLGHQVlNHUVWlOOGDPDUNQDGHQ
)LQDQVLQVSHNWLRQHQVNULYHURFNVnLVLQVHQDVWHVWDELOLWHWVUDSSRUWDWWGHWILQQVWHFNHQ
SnDWWPDUNQDGHUQDVDNQDUPRWVWnQGVNUDIWPRWYLVVDVW|UQLQJDUlYHQRP
YlUGHSDSSHUVPDUNQDGHUQDIXQJHUDUYlO)LQDQVLQVSHNWLRQHQWDUEODQGDQQDWXSSDWW
PDUNQDGVJDUDQWHUQDVDQYlQGDQGHDY5LNVJlOGHQVUHSRIDFLOLWHWKDU|NDWPDUNDQW
XQGHUVHQDUHWLGYLONHWW\GHUSnDWWPDUNQDGHQNDQEHK|YD\WWHUOLJDUHVW|GI|UDWW
KDQWHUDHQ|NDGHIWHUIUnJDQSnVlNUDWLOOJnQJDUYLGSnIUHVWQLQJDU'HWNDQLVLQWXU
ELGUDWLOO|NDGVnUEDUKHWI|UI|UVlPUDGOLNYLGLWHW(QDQQDQDVSHNWVRPO\IWVIUDPlU
DWWPDUNQDGVJDUDQWHUQDVNRVWQDGHUI|UDWWWDSnVLJULVNHURFKILQDQVLHUDVLQDKDQGHOV
ODJHUKDU|NDWXQGHUVHQDUHnU'H|NDGHNRVWQDGHUQDNDQJ|UDGHWVYnUDUHI|U
PDUNQDGVJDUDQWHUQDDWWKDQWHUDVWRUDIO|GHQ(QVDPPDQYlJQLQJDYVDPWOLJD
VnUEDUKHWVLQGLNDWRUHULQGLNHUDUHQOLJW)LQDQVLQVSHNWLRQHQDWWOLNYLGLWHWHQVQDEEWNDQ
I|UVlPUDVLVDPEDQGPHGILQDQVLHOOVWUHVV


9DGVlJHUDNW|UHUQD"

(WWDOWHUQDWLYHOOHUNRPSOHPHQWWLOOGHROLNDOLNYLGLWHWVPnWWVRPGLVNXWHUDWVRYDQlUDWW
IUnJDPDUNQDGVDNW|UHUQD%nGH5LNVJlOGHQRFK5LNVEDQNHQJHQRPI|U
HQNlWXQGHUV|NQLQJDUULNWDGHWLOOPDUNQDGHQVDNW|UHUGlUEODQGDQQDWIUnJRURP
OLNYLGLWHWLQJnU



<LHOGSnYHUNDQVNDVSHJODGHQI|UlQGULQJDYPDUNQDGVUlQWRUVRPNDQREVHUYHUDVPHOODQWYnWUDQVDNWLRQHUXWI|UGD
VDPPDGDJLHQREOLJDWLRQGHWYLOOVlJDHQIRUPDYGMXSLPDUNQDGHQ

'HLQGLNDWRUHUHOOHUVnUEDUKHWHUPDQXQGHUV|NHUlULQWHUEDQNVSUHDGGROODUILQDQVLHULQJLQYHVWHUDUEDVEDQNHUVlJDQGH
DYVlNHUVWlOOGDREOLJDWLRQHUPDUNQDGVJDUDQWHUQDVNRVWQDGHUIUnQUHJOHUVDPW5LNVJlOGHQVUHSRIDFLOLWHW

)LQDQVLQVSHNWLRQHQ  6WDELOLWHWHQLGHWILQDQVLHOODV\VWHPHW
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Riksgäldens marknadsundersökningar
,5LNVJlOGHQVHQNlWIUnQDQJHUPDUNQDGVDNW|UHUQDDWWOLNYLGLWHWHQSnGHQ
VYHQVNDVWDWVREOLJDWLRQVPDUNQDGHQKDUI|UVlPUDWV0DUNQDGHQI|UQRPLQHOOD
VWDWVREOLJDWLRQHUlUGHQPDUNQDGGlUOLNYLGLWHWHQKDUI|UVlPUDWVPHVWXQGHUGH
VHQDVWHVH[nUHQ6RPIUDPJnUDYGLDJUDPlUGHWnWHUI|UVlOMDUQDVEHW\JVRP
VMXQNLWPHVWcUJDYnWHUI|UVlOMDUQDEHW\JHWI|UOLNYLGLWHWHQPlWWVRP
RPVlWWQLQJcUKDGHEHW\JHWVMXQNLWWLOO%HW\JXQGHUlUDWWEHWUDNWD
VRPXQGHUNlQW
'LDJUDP0DUNQDGVDNW|UHUQDVEHG|PQLQJDYOLNYLGLWHWHQSnGHQVYHQVNDPDUNQDGHQI|U
QRPLQHOODREOLJDWLRQHUPlWWVRPRPVlWWQLQJ±


Källa: Riksgälden (TNS SIFO Prospera)


bYHQOLNYLGLWHWHQI|UUHDODREOLJDWLRQHUKDUPLQVNDWVHGDQRPlQIUnQOlJUH
QLYnHUcUJDYVDPWOLJDPDUNQDGVDNW|UHUHWWOlJUHEHW\JlQYDGJlOOHU
OLNYLGLWHWHQSnGHQUHDODREOLJDWLRQVPDUNQDGHQPlWWVRPRPVlWWQLQJbYHQQlUGHW
JlOOHUUHDODREOLJDWLRQHUlUGHWnWHUI|UVlOMDUQDVEHW\JVRPVMXQNLWPHVWVH
GLDJUDP(QOLJW5LNVJlOGHQlUGHWGRFNLQWHOLNDRURDQGHDWWOLNYLGLWHWHQSn




5LNVJlOGHQ  8QGHUODJI|UXWYlUGHULQJ6WDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJVDPW7166,)23URVSHUD

5LNVJlOGHQVWlOOHUlYHQIUnJRURPOLNYLGLWHWHQPlWWVRPVSUHDG VNLOOQDGPHOODQN|SRFKVlOMSULV RFKSULVWUDQVSDUHQV
bYHQHQOLJWGHVVDPnWWKDUOLNYLGLWHWHQVMXQNLWVHGDQ(WWXQGDQWDJlUOLNYLGLWHWHQPlWWVRPVSUHDGSnPDUNQDGHQI|U
VWDWVVNXOGYl[ODUGlUEHW\JHWIUnQVYHQVNDLQYHVWHUDUHRFKnWHUI|UVlOMDUHKDUSHQGODWPHOODQRFKPHOODQRFK
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PDUNQDGHQI|UUHDODREOLJDWLRQHUVMXQNHUHIWHUVRPHIWHUIUnJDQSnOLNYLGLWHWLQWH
EHG|PVVRPOLNDVWRU
'LDJUDP0DUNQDGVDNW|UHUQDVEHG|PQLQJDYOLNYLGLWHWHQSnGHQVYHQVNDPDUNQDGHQI|UUHDOD
REOLJDWLRQHUPlWWVRPRPVlWWQLQJ±


Källa: Riksgälden (TNS SIFO Prospera)


6RPRUVDNWLOOGHQI|UVlPUDGHOLNYLGLWHWHQDQJHUDNW|UHUQDUHJOHULQJDUVRPSnYHUNDU
nWHUI|UVlOMDUHVP|MOLJKHWDWWWDULVNVDPW5LNVEDQNHQVN|SDYVWDWVREOLJDWLRQHU
Riksbankens riskenkäter
7YnJnQJHURPnUHWJHQRPI|U5LNVEDQNHQHQULVNHQNlWVRPULNWDUVLJWLOODNW|UHUSn
GHVYHQVNDUlQWHRFKYDOXWDPDUNQDGHUQD%LOGHQDYHQI|UVlPUDGPDUNQDGV
OLNYLGLWHWEHNUlIWDVLGHVVDXQGHUV|NQLQJDU,ULVNHQNlWHQIUnQYnUHQDQJHUHQ
WUHGMHGHODYDNW|UHUQDDWWGHVYHQVNDILQDQVLHOODPDUNQDGHUQDIXQJHUDUGnOLJWHOOHU
P\FNHWGnOLJW(QWUHGMHGHODQVHUDWWGHIXQJHUDUEUDRFK\WWHUOLJDUHHQWUHGMHGHODWW
GHYDUNHQIXQJHUDUEUDHOOHUGnOLJW9LGDUHDQVHUHQWUHGMHGHODYDNW|UHUQDDWW
PDUNQDGHQIXQJHUDUVlPUHlQI|UVH[PnQDGHUVHGDQ'HWWDNDQMlPI|UDVPHG
ULVNHQNlWHQIUnQYnUHQGnGU\JWSURFHQWDYDNW|UHUQDDQVnJDWWPDUNQDGHUQD
IXQJHUDGHEUDPHGDQHQIMlUGHGHODQVnJDWWGHVYHQVNDILQDQVLHOODPDUNQDGHUQD
IXQJHUDUGnOLJWHOOHUP\FNHWGnOLJW$NW|UHUQDDQJHUI|UVlPUDGPDUNQDGVOLNYLGLWHW


8SSIDWWQLQJHQlUDWWGHVRPN|SHUUHDOREOLJDWLRQHURIWDlULQYHVWHUDUHVRPV|NHUOnQJVLNWLJDSODFHULQJDU
5LNVEDQNHQ  0DUNQDGVDNW|UHUVV\QSnULVNHURFKGHVYHQVNDUlQWHRFKYDOXWDPDUNQDGHUQDVIXQNWLRQVVlWW
YnUHQ)|UKDUHQGDVWHQHQNlWJHQRPI|UWV(QOLJW5LNVEDQNHQEHURUGHWSnDWWPDQKnOOHUSnDWWVH|YHU
IRUPHUQDI|UULVNHQNlWHQ5LVNHQNlWHQIUnQYnUHQlUVnOHGHVGHQVHQDVWHJHQRPI|UGDXQGHUV|NQLQJHQ
KWWSVZZZULNVEDQNVHVYSUHVVRFKSXEOLFHUDWQ\KHWHURFKSUHVVPHGGHODQGHQQ\KHWHUULNVEDQNHQVHURYHU
IRUPHUQDIRUULVNHQNDWHQ
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VRPIUlPVWDRUVDNWLOODWWPDUNQDGHUQDIXQJHUDUVlPUH,HQNlWHQIUnQYnUHQJHU
GU\JWSURFHQWDYDNW|UHUQDEHW\JHWLFNHJRGNlQGQlUGHWJlOOHUOLNYLGLWHWHQI|U
VWDWVREOLJDWLRQHU'HWWDNDQMlPI|UDVPHGYnUHQGnHQGDVWHWWInWDOSURFHQW
DQVnJDWWOLNYLGLWHWHQYDULFNHJRGNlQG1lUGHWJlOOHUOLNYLGLWHWHQI|UUHSRUPHG
VWDWVSDSSHUlUGHWFLUNDSURFHQWVRPDQJHUDWWOLNYLGLWHWHQSnPDUNQDGHQlUGnOLJ
0RWVYDUDQGHVLIIUDI|UYnUHQlUNQDSSWWLRSURFHQW'HVVDUHVXOWDWVWlPPHU
JDQVNDYlO|YHUHQVPHGUHVXOWDWHQIUnQ5LNVJlOGHQVHQNlW
1lUDNW|UHUQDInUIUnJDQYDGGHDQVHUOLJJHUEDNRPGHQI|UVlPUDGHOLNYLGLWHWHQ
QlPQHUGHlYHQKlUGHOVROLNDILQDQVLHOODUHJOHULQJDUVnVRP|NDGHNDSLWDONUDYGHOV
5LNVEDQNHQVREOLJDWLRQVN|S'HWlUIUDPI|UDOOWDNW|UHUSnUlQWHPDUNQDGHUQDVRP
XSSOHYHUHQI|UVlPUDGOLNYLGLWHW


9DGEHURUGHQI|UVlPUDGHOLNYLGLWHWHQSn"

6RPUHGDQQlPQWVO\IWHUPDUNQDGVDNW|UHUQDIUDPWYnRUVDNHUEDNRPGHQPLQVNDQGH
OLNYLGLWHWHQGHOV5LNVEDQNHQVREOLJDWLRQVN|SGHOVILQDQVLHOODUHJOHULQJDU
5LNVJlOGHQDQJHUlYHQPLQVNDQGHHPLVVLRQVYRO\PHUVRPHWW\WWHUOLJDUHVNlO
6HGDQKDU5LNVEDQNHQN|SWVWDWVREOLJDWLRQHULV\IWHDWWJ|UDSHQQLQJSROLWLNHQ
PHUH[SDQVLYJHQRPDWWSnYHUNDEnGHNRUWIULVWLJDRFKOnQJIULVWLJDPDUNQDGVUlQWRU
VDPWDQGUDILQDQVLHOODSULVHUYLDROLNDNDQDOHU8QGHUN|SWH5LNVEDQNHQ
VWDWVREOLJDWLRQHUI|ULJHQRPVQLWWWUHPLOMDUGHUNURQRUYDUMHYHFND9LGXWJnQJHQ
DYKDGH5LNVEDQNHQN|SWVWDWVREOLJDWLRQHUWLOOHWWQRPLQHOOWEHORSSRP
PLOMDUGHUNURQRUYDUDYPLOMDUGHUNURQRUXWJMRUGHVDYQRPLQHOODREOLJDWLRQHU
5LNVEDQNHQKDURFNVnEHVOXWDWDWWnWHULQYHVWHUDI|UIDOOWLOOHWWYlUGHDYPLOMDUGHU
NURQRUIUnQRFKPHGMDQXDUL(IWHUVRPGHWLQWHI|UIDOOHUQnJRWXQGHUVn
EHWUDNWDUPDQN|SHQVRPHQnWHULQYHVWHULQJDYPHGHOVRPI|UIDOOHUXQGHU1lU
5LNVEDQNHQN|SHUREOLJDWLRQHUPLQVNDUGHQGHODYREOLJDWLRQVVWRFNHQVRPRPVlWWV
DNWLYW9LGXWJnQJHQDYlJGH5LNVEDQNHQSURFHQWDYGHQXWHVWnHQGHVWRFNHQ
DYREOLJDWLRQHUPHGXSSWLOOnUVO|SWLG6RPIUDPJLFNRYDQKDU5LNVEDQNHQV
REOLJDWLRQVN|SRFNVnNUDIWLJW|NDWEHKRYHWDYPDUNQDGVYnUGDQGHUHSRUL
VWDWVREOLJDWLRQHUVHGLDJUDP
%HVOXWHQRPN|SDYVWDWVREOLJDWLRQHUIDWWDVDY5LNVEDQNHQVGLUHNWLRQ$YSURWRNROOHQ
IUnQGLUHNWLRQHQVP|WHQIUDPJnUDWWGHWKDUIXQQLWVROLNDXSSIDWWQLQJDUEODQG
GLUHNWLRQHQVOHGDP|WHURPRFKLYLONHQXWVWUlFNQLQJN|SHQVNDJHQRPI|UDVHOOHU
I|UOlQJDV9LGGHWSHQQLQJSROLWLVNDP|WHWLGHFHPEHUPHQDGHHQOHGDPRWDWW



(QGDVWGHDNW|UHUVRPYDUDNWLYDLVWDWVREOLJDWLRQHULQJnULPlWQLQJHQ

5LNVEDQNHQ  0DUNQDGVDNW|UHUVV\QSnULVNHURFKGHVYHQVNDUlQWHRFKYDOXWDPDUNQDGHUQDVIXQNWLRQVVlWW
YnUHQ

5LNVEDQNHQ  'HQVYHQVNDILQDQVPDUNQDGHQ

6HEODQGDQQDWSURWRNROOHQIUnQGHSHQQLQJSROLWLVNDP|WHQDIUnQDSULORFKGHFHPEHU3nP|WHWLDSULOYDUGHWWUH
OHGDP|WHUVRPLQWHVWlOOGHVLJEDNRPEHVOXWHWDWWN|SDVWDWVREOLJDWLRQHU0RWLYHQI|UUHVHUYDQWHUQDYDUDWW
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GHWILQQVYl[DQGHWHFNHQSnDWWVWDWVSDSSHUVPDUNQDGHQIXQJHUDUVlPUH6RPH[HPSHO
QlPQGHVDWWLQYHVWHUDUHXSSJHUVYnULJKHWHUDWWJ|UDVWRUDSRUWI|OMI|UlQGULQJDUVDPWDWW
GHWILQQVWHQGHQVHUWLOODWWLQGLNDWLYDSULVHURFKYHUNOLJDDYVOXWVSULVHUVNLOMHUVLJnW
$WWYDUDLQYHVWHUDUHRFKLQWHNXQQDlQGUDVLQDLQQHKDYSnHWWHIIHNWLYWVlWWlUDYKnOO
DQGHI|UIUDPWLGDPDUNQDGVQlUYDURHQOLJWOHGDPRWHQ,I|UOlQJQLQJHQVNXOOH
PDUNQDGVUlQWRUNXQQDNRPPDDWWVWLJDQlUHYHQWXHOOD5LNVEDQNVREOLJDWLRQVN|SVNHU
YLONHWVNXOOHYDUDWYlUWHPRW5LNVEDQNHQVLQWHQWLRQHU/nQJYDULJRVlNHUKHWRPKXU
5LNVEDQNHQKDQWHUDUNRPPDQGHI|UIDOOVNXOOHNXQQDULVNHUDDWWI|UVlPUDPDUNQDGV
IXQNWLRQHUQD
(QDQQDQI|UNODULQJWLOOGHQI|UVlPUDGHOLNYLGLWHWHQVRPRIWDQlPQVDY
PDUNQDGVDNW|UHUQDlUQ\DILQDQVLHOODUHJOHULQJDU(QOLJWPDUNQDGVDNW|UHUQDKDUGH
Q\DUHJOHULQJDUQD|NDWNDSLWDONRVWQDGHUQDI|UEDQNHUQDYLONHWSnYHUNDWGHUDVYLOMDDWW
DJHUDPDUNQDGVJDUDQWQlUGHWXSSVWnUVNLOOQDGLXWEXGRFKHIWHUIUnJDQSnPDUNQDGHQ
6DPWLGLJWILQQVGHWVWXGLHUVRPKlYGDUDWWPRWVWnQGVNUDIWHQI|UREOLJDWLRQVPDUN
QDGHUQDKDUI|UElWWUDWVWDFNYDUGHQ\DUHJOHUQDHIWHUVRPPDUNQDGVJDUDQWHUQDV
PRWVWnQGVNUDIW|NDW'HQ|NDGHPRWVWnQGVNUDIWHQPLQVNDUULVNHQDWWPDUNQDGV
OLNYLGLWHWHQVNDI|UVlPUDVNUDIWLJWLHWWVWUHVVDWVFHQDULR
8SSOnQLQJHQLVWDWVREOLJDWLRQHURFKUHDOREOLJDWLRQHUXQGHUYDUGHQOlJVWDSn
IHPnUWLOOI|OMGDYGHWOnJDQHWWROnQHEHKRYHW0HOODQRFKPLQVNDGH
REOLJDWLRQVXSSOnQLQJHQPHGPLOMDUGHUNURQRU


(69VNRPPHQWDUHU

/LNYLGLWHWlUFHQWUDOWI|UDWWVWDWVSDSSHUVPDUNQDGHQVNDIXQJHUD(QOLJWVWXGLHUIUnQ
5LNVEDQNHQRFK)LQDQVLQVSHNWLRQHUIUnQVHQDUHnUIXQJHUDUPDUNQDGHQIRUWIDUDQGH
WLOOIUHGVVWlOODQGH'HWILQQVGRFNIOHUDLQGLNDWRUHUVRPSHNDUSnHQ|NDGVnUEDUKHW
LQRPOLNYLGLWHWVRPUnGHWSnGHILQDQVLHOODPDUNQDGHUQD,GHPDUNQDGVXQGHUV|NQLQJDU
VRPJHQRPI|UWVDY5LNVEDQNHQRFK5LNVJlOGHQXQGHUYLWWQDUPDUNQDGV
DNW|UHUQDRPNUDIWLJWI|UVlPUDGOLNYLGLWHWSnVWDWVSDSSHUVPDUNQDGHQ0\FNHWW\GHU
SnDWWQ\DILQDQVLHOODUHJOHULQJDUKDUELGUDJLWWLOODWWPDUNQDGVJDUDQWHUQDVYLOMDDWWWD
ULVNRFKDWWWDKDQGRPVWRUDIO|GHQKDUPLQVNDW5LNVEDQNHQVREOLJDWLRQVN|SKDU
GlUXW|YHUNUDIWLJWEHJUlQVDWGHQGHODYVWRFNHQVRPlUI|UHPnOI|UDNWLYKDQGHO
bYHQ5LNVJlOGHQVPLQVNDQGHHPLVVLRQVYRO\PHUSnYHUNDUOLNYLGLWHWHQQHJDWLYW0HG
VLQPDUNQDGVYnUGI|UV|NHU5LNVJlOGHQSnROLNDVlWWKDQWHUDVLWXDWLRQHQ%ODQGDQQDW
KDU5LNVJlOGHQVUHSRIDFLOLWHWXW|NDWVNUDIWLJWVHGDQ$YPDUNQDGVXQGHU
V|NQLQJDUQDlUGHWW\GOLJWDWWUHSRIDFLOLWHWlUP\FNHWYLNWLJRFKGHQInURFNVnHWWK|JW


SHQQLQJSROLWLNHQLGDJVOlJHWlUWLOOUlFNOLJWH[SDQVLYRFK\WWHUOLJDUHVWLPXODQVHUWUROLJHQLQWHVNXOOHNXQQDJHHWWlQQX
VWDUNDUHVW|GWLOOXSSJnQJHQLLQIODWLRQHQ

5LNVEDQNHQ  3HQQLQJSROLWLVNSURWRNROO

'HWlUIUlPVW/&5UHJOHULQJHQRFK|NDGHNDSLWDONUDYVRPSnYHUNDUPDUNQDGVJDUDQWHUQD/&5 /LTXLGLW\&RYHUDJH
5DWLR HOOHUOLNYLGLWHWVWlFNQLQJVJUDGLQQHElUDWWHQEDQNVNDKDWLOOUlFNOLJWPHGOLNYLGDWLOOJnQJDUI|UDWWNXQQDP|WDVLQD
NRUWVLNWLJDnWDJDQGHQXQGHUHQ´VWUHVVDG´GDJDUVSHULRG
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EHW\JDYPDUNQDGVDNW|UHUQD)UnJDQlUGRFNYDGVRPKlQGHUIUDPJHQW5LNVEDQNHQV
nWHUN|SDYI|UIDOODYVWDWVREOLJDWLRQHUKlQI|UOLJDWLOONRPPHUDWWIRUWVlWWDXQGHU
KHODYLONHWJ|UDWWGHQGHODYVWRFNHQVRPlUI|UHPnOI|UDNWLYKDQGHONRPPHU
DWWIRUWVlWWDNU\PSD,VLQVHQDVWHSURJQRVKDU5LNVJlOGHQGHVVXWRPUHYLGHUDWQHU
QHWWROnQHEHKRYHWI|URFKPHGUHVSHNWLYHPLOMDUGHUNURQRUYLONHW
NRPPHUDWWPLQVNDWLOOJnQJHQSnVWDWVREOLJDWLRQHU\WWHUOLJDUH5LNVJlOGHQKDU
NRPPXQLFHUDWWLOOPDUNQDGHQDWWUHSRIDFLOLWHWHQLQWHKDUQnJUDEHJUlQVQLQJDURFKDWW
SULVHWVWnUIDVW6LWXDWLRQHQPnVWHlQGnDQVHVVRPVnSDVVDOOYDUOLJDWWIUnJDQRP
\WWHUOLJDUHnWJlUGHUEHK|YHUYLGWDVPnVWHVWlOODV+DU5LNVJlOGHQGHWKDQGOLQJV
XWU\PPHGHEHK|YHUI|UDWWJDUDQWHUDHQOLNYLGPDUNQDGLQRPLQHOODVWDWV
REOLJDWLRQHU"
)UnJDQRPVWDWHQVNDKDP|MOLJKHWDWW|YHUXSSOnQDKDUWDJLWVXSSLIOHUDXWUHGQLQJDU
%ODQGDQQDWDQDO\VHUDGHVIUnJDQLVWDWVVNXOGVXWUHGQLQJHQIUnQ8WUHGQLQJHQ
I|UHVORJDWWGHWVNDYDUDP|MOLJWI|UVWDWHQDWW|YHUXSSOnQDLV\IWHDWWXSSUlWWKnOODGHQ
VYHQVNDVWDWVSDSSHUVPDUNQDGHQ0|MOLJKHWHQDWW|YHUXSSOnQDVNXOOHHQOLJW
XWUHGQLQJHQIUDPI|UDOOWVHVVRPHQI|UVlNULQJI|UDWWVWDWHQVNDKDJRGDP|MOLJKHWHU
DWWOnQDLIUDPWLGHQRPEHKRYVNXOOHXSSVWnPHQGHWVNXOOHlYHQNRPPDGHW
ILQDQVLHOODV\VWHPHWWLOOGHO,HQWLGLJDUHXWYlUGHULQJDYVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQ
I|UGH(69HWWUHVRQHPDQJNULQJHWWVFHQDULRGlUVWDWVVNXOGHQPLQVNDGHNUDIWLJWRFK
KXUGHWWDOlPSOLJDVWVNXOOHSDUHUDV)UnJDQRP|YHUXSSOnQLQJNRPXSSlYHQLGHQ
XWYlUGHULQJHQ(69VVOXWVDWVYDUDWWLQQDQPDQGLVNXWHUDU|YHUXSSOnQLQJE|UPDQ
|YHUYlJDDWWVNlUDQHUXSSOnQLQJHQLQnJRWVNXOGVODJ0HGHQULNWLJWOnJVWDWVVNXOGlU
GHWWUROLJHQLQWHP|MOLJWHOOHUHIIHNWLYWDWWKDI|UPnQJDXSSOnQLQJVNDQDOHUXWDQIRNXV
PnVWHOLJJDSnGHYLNWLJDVWH'HQYLNWLJDVWHXSSOnQLQJVNDQDOHQI|U5LNVJlOGHQlUGHQ
QRPLQHOODVWDWVREOLJDWLRQVPDUNQDGHQ
'HWILQQVSDUDOOHOOHULRYDQVWnHQGHUHVRQHPDQJWLOOVLWXDWLRQHQLGDJ2POLNYLGLWHWHQ
VNXOOHPLQVND\WWHUOLJDUHlUIUnJDQRPGHWILQQVVNlODWWKDNYDUVDPWOLJDVNXOGVODJ
PHGQXYDUDQGHPnODQGHODUHOOHURPQnJRWVNXOGVODJNDQVNHVNDWLOOnWDVPLQVNDHOOHU
DYYHFNODVKHOW"([HPSHOYLVKDUGHQXWHVWnHQGHVWRFNHQDYVWDWVVNXOGYl[ODUKDOYHUDWV
VHGDQ6RPEDNJUXQGWLOOJlOODQGHULNWOLQMHUI|UUHDOVNXOGHQVNULYHU5LNVJlOGHQ
DWW´5HDOVNXOGHQE|UYDUDWLOOUlFNOLJWVWRUI|UDWWP|MOLJJ|UDOLNYLGKDQGHOLUHDO
REOLJDWLRQHUPHQLQWHVnVWRUDWWGHQWUlQJHUXQGDQXSSOnQLQJLQRPLQHOODREOLJD
WLRQHURFKI|UVlPUDUOLNYLGLWHWHQSnGHQPDUNQDGHQ´)UnJDQlURPEnGDGHVVD
YLOONRUJnUDWWXSSI\OODIXOOWXWLQXYDUDQGHVLWXDWLRQ(QP|MOLJO|VQLQJVNXOOHNXQQD
YDUDDWWVlQNDPnODQGHOHQI|UGHQUHDODVNXOGHQRFKVDPWLGLJWJOHVDXWHPLVVLRQHUQD
6RPIUDPJnUDYUHVRQHPDQJHWXQGHUDYVQLWWKDU5LNVJlOGHQRFNVnNRQVWDWHUDW


628gYHUV\QDYVWDWVVNXOGVSROLWLNHQ

([WHUQJUDQVNQLQJDYVWDWVVNXOGSROLWLNHQRFKL6NU8WYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFK
VNXOGI|UYDOWQLQJ±

5LNVJlOGHQ  8QGHUODJI|UXWYlUGHULQJ6WDWVVNXOGHQI|UYDOWQLQJ
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DWWNRVWQDGVI|UGHOHQPHGUHDODREOLJDWLRQHUEHG|PVKDPLQVNDWWLOOI|OMGDYPLQVNDGH
LQIODWLRQVI|UYlQWQLQJDU'HWVNXOOHYDUD\WWHUOLJDUHHWWDUJXPHQWI|UDWWVH|YHU
VWRUOHNHQSnGHQUHDODVNXOGHQ
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%LODJD8SSGUDJVEHVNULYQLQJ
(NRQRPLVW\UQLQJVYHUNHW (69 KDULUHJOHULQJVEUHYHQI|URFKInWWL
XSSGUDJDWWJHQRPI|UDHQXWYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ
8WYlUGHULQJHQlUDYVHGGDWWILQQDVPHGVRPELODJDWLOOUHJHULQJHQVVNULYHOVH
8WYlUGHULQJDYVWDWHQVXSSOnQLQJRFKVNXOGI|UYDOWQLQJ±(QOLJWEXGJHW
ODJHQVNDVNULYHOVHQ|YHUOlPQDVWLOOULNVGDJHQYDUWDQQDWnUYLONHWQlVWDJnQJlU
VHQDVWGHQDSULO
*UDQVNQLQJHQVLQULNWQLQJVNDWDVIUDPLVDPUnGPHG5HJHULQJVNDQVOLHW
)LQDQVGHSDUWHPHQWHW 1HGDQI|OMHU)LQDQVGHSDUWHPHQWHWVI|UVODJWLOOJUDQVNQLQJHQV
LQULNWQLQJ
± 8WYlUGHUDLYLONHQRPIDWWQLQJUHJHULQJHQVULNWOLQMHUI|UVWDWVVNXOGHQVI|UYDOWQLQJ
XQGHUnUHQ±KDUYDULWXWIRUPDGHLHQOLJKHWPHGGHWVWDWVVNXOGVSROLWLVND
PnOHW
± 8WYlUGHUD5LNVJlOGVNRQWRUHWVWLOOlPSQLQJDYULNWOLQMHUQDQlPQGDnUOLNDOHGHVPHG
XWJnQJVSXQNWLGHWVWDWVVNXOGVSROLWLVNDPnOHW
)UnJRUQDXWYlUGHUDV|YHUUXOODQGHIHPnUVSHULRGHU'n±XWYlUGHUDGHVL
I|UHJnHQGHVNULYHOVHE|UnUHWVXWYlUGHULQJIUlPVWIRNXVHUDSnRFK
(NRQRPLVW\UQLQJVYHUNHWlURI|UKLQGUDWDWWXWYlUGHUDlYHQDQGUDIUnJHVWlOOQLQJDU
*UDQVNQLQJHQVNDJ|UDVPHGXWJnQJVSXQNWIUnQGHW|YHUJULSDQGHPnOHWI|U
VWDWVVNXOGVSROLWLNHQatt statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden
långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas (5 kap. 5 §
budgetlagen (2011:203)).*UDQVNQLQJHQE|UIUlPVWJ|UDVSnJUXQGYDODYGHQ
LQIRUPDWLRQVRPIDQQVWLOOJlQJOLJYLGEHVOXWVWLOOIlOOHQD
$YUDSSRUWHULQJ
8SSGUDJHWVNDUHGRYLVDVVHQDVWGHQPDUVLIRUPDYHQVNULIWOLJUDSSRUWWLOO
UHJHULQJHQ
3URFHVVHQI|UVWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQ
5HJHULQJHQEHVOXWDUVHQDVWGHQQRYHPEHUYDUMHnURPULNWOLQMHUVWDWVVNXOGHQV
I|UYDOWQLQJ6RPXQGHUODJI|UEHVOXWHWOlPQDU5LNVJlOGVNRQWRUHWVHQDVWGHQ
RNWREHUYDUMHnUI|UVODJWLOOULNWOLQMHU5LNVEDQNHQJHVP|MOLJKHWDWW\WWUDVLJ|YHU
5LNVJlOGVNRQWRUHWVI|UVODJ
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6WDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQXWYlUGHUDVYDUWDQQDWnULHQVNULYHOVHWLOOULNVGDJHQ VHQDVW
GHQDSULOMlPQDnUWDO 6nYlOUHJHULQJHQVULNWOLQMHUVRP5LNVJlOGVNRQWRUHWV
RSHUDWLYDI|UYDOWQLQJXWYlUGHUDV6HQDVWGHQIHEUXDULYDUMHnUVND
5LNVJlOGVNRQWRUHWOlPQDXQGHUODJWLOOXWYlUGHULQJDYVWDWHQVVNXOG
*HQHUHOOWV\IWDUXWYlUGHULQJVDUEHWHWWLOODWWJHHQVDPODGEHG|PQLQJDYKXU
VWDWVVNXOGVI|UYDOWQLQJHQKDUEHGULYLWVEODYLONDVWUDWHJLVND|YHUYlJDQGHQVRPOHJDW
EDNRPULNWOLQMHEHVOXWHWVHWWLOMXVHWDYGHQNXQVNDSVRPIDQQVYLGEHVOXWVWLOOIlOOHW
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(69J|U6YHULJHULNDUH
− 9LKDUNRQWUROOSnVWDWHQVILQDQVHUXWYHFNODUHNRQRPLVW\UQLQJHQRFKJUDQVNDU
6YHULJHV(8PHGHO
− 9LDUEHWDULQlUDVDPYHUNDQPHG5HJHULQJVNDQVOLHWRFKP\QGLJKHWHUQD

(NRQRPLVW\UQLQJVYHUNHW
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Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 april 2018
Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin,
Y Johansson, M Johansson, Baylan, Hallengren, Bucht, Hultqvist,
Hellmark Knutsson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll,
Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Linde, Skog, Ekström, Fritzon, Eneroth
Föredragande: statsrådet Bolund

Regeringen beslutar skrivelse Utvärdering av statens upplåning och
skuldförvaltning 2013–2017
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