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Riktlinjer för statsskuldens 
förvaltning 2017 

Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) 

med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens årliga riktlinjebeslut för 

förvaltningen.

Statsskuldsförvaltningens mål 

1. 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. Budgetlagen (2011:203). 

Riksgäldens uppgift och upplåningens ändamål 

2. Riksgäldskontoret har till uppgift att ta upp och förvalta lån till staten enligt 

budgetlagen (2011:203). Förordning (2007:1447) med instruktion för 

Riksgäldskontoret. 

 

3. Riksgälden får enligt budgetlagen (2011:203) ta upp lån till staten för att: 

 

1. finansiera löpande underskott i statsbudgeten 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. 

Riktlinjeprocessen 

4. Senast den 1 oktober varje år ska Riksgälden till regeringen lämna förslag till riktlinjer 

för förvaltningen av statens skuld. Förordning (2007:1447) med instruktion för 

Riksgäldskontoret. 

 

5. Regeringen ska låta Riksbanken yttra sig över Riksgäldens förslag. Budgetlagen 

(2011:203). 

 



 

 

 

 

6. Regeringen ska senast den 15 november varje år besluta om riktlinjer för 

Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Budgetlagen (2011:203). 

 

7. Senast den 22 februari varje år ska Riksgälden till regeringen lämna underlag för 

utvärdering av förvaltningen av statens skuld. Förordning (2007:1447) med instruktion 

för Riksgäldskontoret. 

 

8. Regeringen ska vartannat år utvärdera förvaltningen av statsskulden. Utvärderingen ska 

senast den 25 april överlämnas till riksdagen. Budgetlagen (2011:203). 

 

9. Riksgälden ska fastställa principer för hur de av regeringen fastställda riktlinjerna för 

förvaltningen av statens skuld ska genomföras. Förordning (2007:1447) med 

instruktion för Riksgäldskontoret. 

 

10. Riksgälden ska fastställa interna riktlinjer baserade på regeringens riktlinjer. Besluten 

ska avse utnyttjandet av positionsmandatet, valutafördelningen i valutaskulden samt 

principer för marknads- och skuldvård. 

Statsskuldens sammansättning – skuldandelar 

11. Andelen real kronskuld ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden. 

 

Skuldslagens andelar av statsskulden ska beräknas med nominella belopp till aktuell 

valutakurs inklusive upplupen inflationskompensation. 

 

12. Statsskuldens exponering i utländsk valuta ska minska. Minskningen ska högst vara 30 

miljarder kronor per år. 

 

Exponeringen ska beräknas så att förändringar i kronans valutakurs exkluderas. 

 

13. Riksgälden ska fastställa riktmärke för valutaskuldens fördelning mellan olika valutor. 

 

14. Utöver real kronskuld och skuld i utländsk valuta ska statsskulden bestå av nominell 

skuld i kronor. 

Statsskuldens löptid 

15. Den nominella kronskuldens löptid för instrument med upp till tolv år till förfall ska 

vara mellan 2,9 och 3,9 år. 

 

16. För instrument i nominella kronor med mer än tolv år till förfall ska det långsiktiga 

riktvärdet för utestående volym vara 70 miljarder kronor. 

 

17. Den reala kronskuldens löptid ska vara mellan 6 och 9 år. 

 

18. Valutaskuldens löptid ska vara mellan 0 och 1 år. 



 

 

 

 

 

19. Löptiden för skuldslagen får temporärt avvika från de löptider som anges i punkt 15, 17 

respektive 18. 

 

20. Löptiden ska mätas som duration. 

Kostnad och risk 

21. Avvägningen mellan förväntad kostnad och risk ska främst göras genom valet av 

statsskuldens sammansättning och löptid. 

 

22. Det överordnade kostnadsmåttet ska vara den genomsnittliga emissionsräntan. 

 

23. Det överordnade riskmåttet ska vara den genomsnittliga emissionsränterisken. 

 

24. Riksgälden ska beakta refinansieringsrisker i förvaltningen av statsskulden. 

 

25. Upplåningen ska bedrivas så att en bred investerarbas och diversifiering i olika 

finansieringsvalutor säkerställs i syfte att upprätthålla en god låneberedskap. 

 

26. Positioner ska inte ingå i beräkningarna av skuldandelar och löptid. 

 

27. Vid positionstagning ska marknadsvärden användas som mått på kostnaderna och 

riskerna i förvaltningen. 

Marknads- och skuldvård 

28. Riksgälden ska genom marknads- och skuldvård bidra till att statspappersmarknaden 

fungerar väl i syfte att uppnå det långsiktiga kostnadsminimeringsmålet med beaktande 

av risk. 

 

29. Riksgälden ska besluta om principer för marknads- och skuldvård. 

Positionstagande 

30. Riksgälden får ta positioner i utländsk valuta och kronans valutakurs. 

 

Positioner i utländsk valuta får endast tas med derivatinstrument. 

 

Positioner får inte tas på den svenska räntemarknaden. 

 

Med positioner avses transaktioner som syftar till att sänka kostnaderna för 

statsskulden med beaktande av risk, eller sänka riskerna med beaktande av kostnad och 

inte motiveras av underliggande låne- eller placeringsbehov. 

 

Positioner får bara tas på marknader som medger att marknadsrisken kan hanteras 

genom likvida och i övrigt väl utvecklade derivatinstrument och som potentiellt är en 

lånevaluta inom ramen för skuldförvaltningen. 



 

 

 

 

 

31. Positioner i utländsk valuta begränsas till 300 miljoner kronor, mätt som daglig Value-

at-Risk vid 95 procents sannolikhet. 

 

Riksgälden ska besluta hur mycket av detta utrymme som maximalt får utnyttjas i den 

löpande förvaltningen. 

 

32. Positioner i kronans valutakurs begränsas till maximalt 7,5 miljarder kronor. När 

positionerna byggs upp eller avvecklas ska det ske gradvis och annonseras i förväg. 

 

Riksgälden ska besluta hur mycket av detta utrymme som maximalt får utnyttjas i den 

löpande förvaltningen i samband med växlingar mellan kronor och andra valutor. 

Utrymmet ska vara av begränsad omfattning och positionerna behöver inte annonseras 

i förväg. 

Upplåning på privatmarknaden 

33. Riksgälden ska genom privatmarknadsupplåning bidra till att långsiktigt minska 

kostnaderna för statsskulden i förhållande till motsvarande upplåning på 

institutionsmarknaden. 

Lån för att tillgodose behovet av statslån 

34. Möjligheten att ta upp lån för att tillgodose behovet av statslån enligt 5 kap 1§ 

budgetlagen (2011:203) får utnyttjas bara om det är påkallat på grund av hot mot den 

finansiella marknadens funktion. 

 

Riksgälden får ha utestående lån till ett maximalt nominellt värde av 200 miljarder 

kronor för detta ändamål. 

 

35. 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. 

Medelsförvaltning m.m. 

36. Myndigheten ska placera sina medel, i den utsträckning de inte behöver användas till 

utbetalningar, på konto i Riksbanken, en bank eller ett kreditmarknadsföretag eller i 

statspapper eller andra skuldförbindelser med låg kreditrisk. Placeringar får ske i 

utlandet och i utländsk valuta. Förordningen (2007:1447) med instruktion för 

Riksgäldskontoret. 

 

37. Riksgälden ska täcka de underskott som uppstår på statens centralkonto. Förordningen 

(2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret. 

 

38. Hantering av växlingar mellan svensk och utländsk valuta (valutaväxlingar) ska präglas 

av förutsägbarhet och tydlighet. Förordning (2007:1447) med instruktion för 

Riksgäldskontoret. 



 

 

 

 

Samråd och samverkan 

39. Riksgälden ska samråda med Riksbanken i frågor om de delar av 

upplåningsverksamheten som kan antas vara av större penningpolitisk betydelse. 

Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret. 

 

40. Riksgälden ska samverka med Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket i fråga 

om myndighetens prognoser över statens lånebehov. Förordning (2007:1447) med 

instruktion för Riksgäldskontoret. 

 

41. Riksgälden bör inhämta Riksbankens synpunkter på hur de medel ska placeras som 

lånas för att tillgodose behovet av statslån enligt lagen (1998:1387) om statens 

upplåning och skuldförvaltning. 

Utvärdering 

42. Utvärdering av förvaltningen av statsskulden ska ske i kvalitativa termer i ljuset av den 

kunskap som fanns vid beslutstillfället. Där så är möjligt ska utvärderingen även 

innefatta kvantitativa mått. 

 

Utvärderingen ska ske över femårsperioder. 

 

43. Utvärderingen av den operativa förvaltningen ska bland annat avse upplåningen i och 

förvaltningen av de olika skuldslagen, marknads- och skuldvårdsåtgärder samt 

hantering av valutaväxlingar. 

 

44. För real upplåning ska den realiserade kostnadsskillnaden mellan real och nominell 

upplåning redovisas. 

 

45. För upplåningen på privatmarknaden ska kostnadsbesparingen jämfört med alternativ 

upplåning redovisas. 

 

46. Positioner inom givet positionsmandat ska löpande resultatföras och utvärdering ske i 

termer av marknadsvärden. 

 


