
 
   

 

 
 

Övergripande policy för investerarrelationer 

Mål 
Goda investerarrelationer är en viktig del av Riksgäldskontorets 
upplåningspolicy. Goda investerarrelationer bidrar till att skapa en bred och stabil 
investerarbas med god likviditet för våra upplåningsinstrument. Ytterst syftar 
detta till att uppnå låga upplåningskostnader. Investerarrelationerna ska, liksom 
vår upplåningspolicy i stort, präglas av öppenhet, transparens och förutsägbarhet. 

Syfte 
Investerarkontakter ger Riksgäldskontoret möjlighet att kommunicera policy, 
prognoser och analyser. De ger möjlighet för oss att få återkoppling och värdera 
vår egen verksamhet. Det ger oss också viktig kunskap om investerarna och 
deras drivkrafter. Slutligen bidrar det till vår kunskap om marknaden, både i form 
av den faktiska utvecklingen och mer långsiktiga tendenser och strukturella 
förändringar. 

Kommunikationsvägar 
Riksgäldskontoret har många kanaler öppna till investerare: 

Återförsäljare 
Riksgäldskontorets upplåningsinstrument i kronor säljs via ett system med 
återförsäljare. Återförsäljarna utgör vår säljorganisation och är vårt viktigaste 
instrument för att nå en bred investerarkrets och få en effektiv marknad för 
statspapper. Återförsäljarna har ett brett utbyggt kontaktnät till investerare som 
kan utnyttjas för att sälja våra upplåningsinstrument, upprätthålla en likvid 
marknad och förse investerare med analys och information om vår upplåning 
och våra upplåningsinstrument. 

Direkt dialog och kommunikation 
Det viktigt att det finns en direkt dialog med investerare via rapporter, nätplats 
och olika andra mötesformer. 

Nätplatsen 
Riksgäldskontorets nätplats är den viktigaste distibutionskanalen av information. 
Information som riktar sig direkt till institutionella investerare ska finnas 
tillgänglig på ett sätt som är avpassad speciellt för dessa. På nätplatsen för 



investerare ska finnas allt från information om våra upplåningsinstrument, 
marknadsvårdande tjänster, lånevillkor, emissionsresultat, rapporter och andra 
publikationer, upplåningspolicy och strategi, databaser, marknadsinformation i 
form av grafer och presentationer. Förutom pressmeddelanden publicerar vi 
löpande investerarmeddelanden av direkt relevans för investerarkretsen. Genom 
att prenumerera på dessa och de viktigaste rapporterna kan man kontinuerligt 
hålla sig uppdaterad om alla nyheter som berör investerare. 

Investerarmöten 
Riksgäldskontoret lägger stor vikt vid investerarkontakter. Vi ser det som 
angeläget att på ett organiserat och systemetiskt sätt genomföra möten med 
investerare. Vi träffar gärna investerare som besöker kontoret i Stockholm och 
reser regelbundet till investerare runt hela världen. Vid sådana besök finns också 
möjlighet att få uppmärksamhet i utländska media. Investerarbesök bör med 
fördel kunna genomföras som samarrangemang med regeringskansliet. Det är 
värdefullt för oss att få återkoppling på vår upplåning och få möjlighet att 
informera om hur vi lånar, om våra planer och om svensk ekonomi och 
budgetutveckling. En viktig del av vårt budskap är att informera om vår 
statsskuldspolitik och den unika kunskap och kompetens vi har när det gäller 
budgetprognoser. En stor andel av statspappren ägs av utländska placerare. Det 
är viktigt för oss att upprätthålla goda kontakter med svenska såväl som med 
utländska placerare. 

Andra former av kommunikation 
Vi deltar i seminarier, konferenser och andra möten på den finansiella 
marknaden både som deltagare och med talare. Detta är en viktig del av vår 
strävan att träffa investerare, öka deras kunskap om vår upplåning, få 
återkoppling på vår verksamhet och kunskaper om dem. Vi arrangerar även 
själva seminarier och möten kring olika statsskuldspolitiska frågor. 

Rapporter och annan information 
Riksgäldskontoret publicerar regelbundet information om förvaltningen av 
statsskulden, upplåningsprognoser, emissioner och emissionsresultat, erbjudna 
tjänster, statistik och databaser, nyheter, m.m.  

Statsupplåningsrapporten, som publiceras tre gånger per år, innehåller aktuell 
nettoupplåningsprognos och låneplanering samt artiklar i policyfrågor, strategier, 
analyser m.m. I Årsrapporten publiceras verksamheten under det gångna 
verksamhetsåret och det underlag till utvärdering som rapporteras till 
finansdepartementet. 


