
Teknisk dokumentation: Beräkning av borgensavgift 
 

Syftet med denna bilaga är att ge en teknisk sammanfattning av den modell som ligger till grund 

för estimering av borgensavgifter.  

 

Borgensavgiften uttrycks här som differensen mellan olika typer av upplåningsräntor, även kallat 

för en borgensspread. Som framgår av uttryck 1 baseras denna spread på ett kommunindex 

(𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑇1) och index baserade på svenska företagsobligationer (𝑆&𝑃𝑡,𝑇𝑡

𝐾𝐵), fördelat 

över kreditbetygen BBB, A, AA (𝐾𝐵). Dessa företagsindex publiceras av Standard & Poor’s 

(𝑆&𝑃 𝑆𝑤𝑒𝑑𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝐵𝑜𝑛𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥) och uttrycks i avkastning till 

förfall (”Yield to Maturity”). Företagsindexen uppdateras den sista arbetsdagen för varje 

kalendermånad. 𝑇𝑡 är indexets löptid vid månadsslut 𝑡 och beräknas som ett genomsnitt av alla 

inkluderade obligationers löptid, viktat med varje obligations utestående belopp (”Weighted 

Average Maturity”).  

 

 𝐵𝑜𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡,𝑇𝑡

𝐾𝐵 = 𝑆&𝑃𝑡,𝑇𝑡

𝐾𝐵 − 𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑇1 (1) 

 

Kommunindexet beräknas som en sammanvägning mellan de låneräntor som kommuner och 

kommunalägda bolag möter i kapitalmarknaden (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑡,𝑇3) och via Kommuninvest 

(𝐾𝐼𝑡,𝑇2), se uttryck 2 och 3. 𝑇1 är kommunindexets löptid och 𝑇2 och 𝑇3 är delkomponenternas 

löptider. 

 

 𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑇1 = 𝑤𝐾𝐼𝐾𝐼𝑡,𝑇2 + 𝑤𝑀𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑡,𝑇3 (2) 

  

𝐵𝑜𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡,𝑇𝑡

𝐾𝐵 = 𝑆&𝑃𝑡,𝑇𝑡

𝐾𝐵 − (𝑤𝐾𝐼𝐾𝐼𝑡,𝑇2 + 𝑤𝑀𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑡,𝑇3) 

 

(3) 

 

Vikterna 𝑤𝐾𝐼 och 𝑤𝑀 baseras på finansieringskällornas respektive marknadsandelar. Uttryck 4 

och 5 visar vikternas restriktioner. Räntor från andra finansieringskällor som exempelvis 

konventionella banklån exkluderas eftersom sådan information oftast inte offentliggörs. Detta 

bedöms ha en marginell effekt då andra typer av finansieringskällor endast utgör en liten andel 

av den totala kommunala låneskulden. På grund av denna exkludering måste dock 

marknadsandelarna justeras så att nedanstående restriktioner uppfylls.  

 

 0 ≤ 𝑤𝐾𝐼 , 𝑤𝑀 ≤ 1  (4) 

 

 𝑤𝐾𝐼 + 𝑤𝑀 = 1 (5) 

 



Företagsindexets löptid 𝑇𝑡 är givet och kan inte ändras, därmed kommer kommunindexets 

delkomponenter kalibreras så att kommunindexets löptid överensstämmer med 𝑇𝑡.  

 

Delkomponenten 𝐾𝐼𝑡,𝑇2 utgörs av de låneräntor Kommuninvest erbjuder vid tidpunkten 𝑡. Då 

prislistan utgörs av räntor till standardiserade löptider, oftast hela år, så beräknas 

Kommuninvesträntan vars löptid överensstämmer med 𝑇𝑡 genom linjär interpolering av 

närliggande räntor. Exempelvis, om företagsindexets genomsnittliga löptid motsvarar 2,6 år så 

används Kommuninvesträntan om 2 och 3 år för att estimera en utlåningsränta till 2,6 år.  

 

Delkomponenten 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑡,𝑇3 är i sin tur en sammanvägning av generiska obligationsräntor till 

löptiderna 3 och 5 år, som i sin tur estimeras av räntor i andrahandsmarknaden för obligationer 

utgivna av kommuner och kommunalägda företag. De generiska räntorna estimeras med hjälp av 

en obligationsportfölj och är därmed inte associerade med en enskild tillgång. Detta innebär 

också att räntans löptid inte ändras från dag till dag. Marknadsräntan vars löptid överensstämmer 

med 𝑇𝑡 estimeras även denna med hjälp av linjär interpolering/extrapolering av de 3 och 5-åriga 

generiska räntorna. 

 

Kalibreringen resulterar det i att löptiden för kommunindexet och dess delkomponenter 

överensstämmer med 𝑇𝑡 och att alla indexen kan jämföras obehindrat. 

 

 𝑇1, 𝑇2, 𝑇3 =  𝑇𝑡 (6) 

 

Uttryck 7 ger oss borgensspreaden för den specifika månaden 𝑡.  

 

 𝐵𝑜𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡,𝑇𝑡

𝐾𝐵 = 𝑆&𝑃𝑡,𝑇𝑡

𝐾𝐵 − (𝑤𝐾𝐼𝐾𝐼𝑡,𝑇𝑡
+ 𝑤𝑀𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑡,𝑇𝑡

) (7) 

 

För att minimera inverkan av kortsiktiga marknadsrörelser på den estimerade borgensspreaden så 

beräknas ett snitt över ett historiskt tvåårsfönster. Uttrycket 𝐻𝐺𝐵𝑆𝑡,𝑇∗
𝐾𝐵  är därmed en historisk 

genomsnittlig borgensspread beräknad över en tvåårsperiod, vid tidpunkt 𝑡. 

 

 
𝐻𝐺𝐵𝑆𝑡,𝑇∗

𝐾𝐵 =
∑ 𝐵𝑜𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑘,𝑇𝑘

𝐾𝐵𝑘=𝑡
𝑘=𝑡−23

24
 (8) 

  

𝐻𝐺𝐵𝑆𝑡,𝑇𝑡
∗

𝐾𝐵 =
∑ [𝑆&𝑃𝑡,𝑇𝑘

𝐾𝐵 − (𝑤𝐾𝐼𝐾𝐼𝑡,𝑇𝑘
+ 𝑤𝑀𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑡,𝑇𝑘

)]𝑘
𝑘−23

24
 

 

(9) 

 

Den genomsnittliga löptiden 𝑇𝑡
∗ för 𝐻𝐺𝐵𝑆 ges därmed av uttryck 10. 

 



 
𝑇𝑡

∗ =  
∑ 𝑇𝑘

𝑡
𝑘=𝑡−23

24
 (10) 

 

 

Slutligen används spreadkurvan mellan Kommuninvests upplåningsnivåer relativt den svenska 

swap kurvan (mid), hämtad från Bloomberg, för att approximera en terminstruktur för 

borgensspreaden. Detta görs genom att nivåjustera kurvan 𝐾𝐼 𝑣𝑠 𝑀𝑖𝑑 𝑆𝑤𝑎𝑝𝑡 så att denna 

överensstämmer med 𝐻𝐺𝐵𝑆𝑡
𝐾𝐵 i löptiden  𝑇𝑡

∗. 

 

 (𝐾𝐼 𝑣𝑠 𝑀𝑖𝑑 𝑆𝑤𝑎𝑝𝑡 = 𝐻𝐺𝐵𝑆𝑡
𝐾𝐵| 𝑇𝑡

∗) (11) 

 

Detta ger oss en kurva där borgensspread för samtliga löptider kan avläsas. Notera att det därmed 

antas att borgenskurvans utformning och relationer mellan spreadarna över kurvan är den samma 

som för Kommuninvests spreadkurva.  

 

Då det viktade genomsnittet för de olika företagsindexen skiljer sig åt, i och med att de 

underliggande tillgångarna skiljer sig åt, så måste ovanstående beräkningar göras separat för 

varje specifikt S&P index. Detta innebär också att 𝑇𝑡
∗ kommer skilja sig åt mellan de olika 

indexen, och därmed kommer nivåjusteringen som framgår av uttryck 11 att göras vid olika 

punkter på kurvan. 

 

 

 


