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Sammanfattning

Skuldförvaltningen bör hanteras som en 
integrerad del i den övergripande kommu-
nala ekonomistyrningen. På samma sätt 
som ekonomistyrning och finansiella mål i 
kommuner och regioner bör anpassas till de 
lokala förutsättningarna bör även riktlinjerna 
för skuldförvaltningen göra det. Ett bra första 
steg i denna process är att kommunen eller 
regionen gör en bedömning av sin räntekäns-

lighet. Denna bedömning bör i nästa steg 
kompletteras med identifiering och hantering 
av finansiella risker och övriga avvägningar, 
innan kommunen eller regionen fastställer hur 
skuldportföljen bör struktureras. Med andra 
ord handlar kommunal skuldförvaltning i 
grunden om att väga kostnad mot risk på ett 
välgrundat och systematiskt sätt.
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tel fem beskrivs de mest centrala finansiella 
risker som kommuner och regioner möter i 
sin skuldförvaltning. Kapitel sex beskriver 
hur kommuner och regioner kan arbeta med 
riskindikatorer för att bygga upp en balanse-
rad skuldportfölj. Det avslutande kapitel sju 
visar ett exempel på hur en räntekänslighetsa-
nalys kan utföras i praktiken.

1.1 Ordlista
Avkastningskurva: Visar relationen mel-
lan räntenivåer och löptider vid en specifik 
tidpunkt. Normalt sett lutar avkastnings-
kurvan uppåt, vilket innebär att räntan för 
längre löptider är högre än räntan för kortare 
löptider.

Fast ränta: Upplåning med fast ränta innebär 
att räntan är densamma under hela lånets el-
ler obligationens löptid oberoende av föränd-
ringar i marknadsräntor.

Kapitalbindning: Återstående löptid på upplå-
ningen. Den genomsnittliga kapitalbindningen 
(eng. Average Time to Maturity (ATM)) är ett 
mått på skuldportföljens känslighet för finan-
sieringsrisk. Ett lägre tal indikerar att skuld-
portföljen, i genomsnitt, omsätts mer frekvent 
och därför har en högre risk.

Räntebindning: Tidsperiod under vilken rän-
tan på upplåningen och derivatinstrumenten 
är fast. Den genomsnittliga räntebindningen 
(eng. Average Time to Re-Fixing (ATR)) är 
ett mått på skuldportföljens känslighet för 
ränterisk. Ett lägre tal indikerar att räntan i 
skuldportföljen, i genomsnitt, justeras mer 
frekvent och därför har en högre risk.

Räntekänslighet: Begrepp som syftar till att 
beskriva känslighet för förändringar i räntan. 
Används för såväl stater, företag, bostadsrätts-
föreningar och hushåll med olika specifikatio-
ner. I denna handbok definierar vi räntekäns-
ligheten i kommuner och regioner som; den 
resultatpåverkan som en förändring i räntan 
på låneskulden för med sig.

1. Inledning
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INLEDNING

Den kommunala ekonomin ställs hela tiden 
inför nya utmaningar. På Kommuninvest har 
det över ett par års tid, särskilt utifrån inspel 
från kunder och medlemmar, vuxit fram en 
insikt om att det behövs ett material som tar 
ett tydligt och samlat grepp om skuldförvalt-
ningen i sin helhet. Att kunna arbeta med en 
konsekvent helhetsbild, både i det praktiska 
genomförandet och i rådgivningen, har stora 
fördelar. 

Valet föll till slut på att som ett första steg 
ta fram en handbok. Syftet med handboken 
är att med hjälp av data, analys, exempel och 
rekommendationer försöka bistå kommuner 
och regioner1 i de bedömningar som behöver 
göras för att kunna driva en balanserad skuld-
förvaltning. Att denna handbok presenteras i 
en tid då intresset för kommunal skuldförvalt-
ning är på uppåtgående gör förhoppningsvis 
att den verkligen kan komma till nytta.

Handboken kan läsas i sin helhet eller i 
utvalda delar. Beroende på vilka erfarenheter 
man har med sig kan de olika delarna uppfat-
tas som för grundläggande eller för avance-
rade. Vi har försökt att hitta en ”lagom” nivå 
som ska passa de flesta. 

Det finns också flera närliggande  
kunskapsområden som relaterar till skuldför-
valtning; exempelvis organisatoriska frågor 
om koncernsamordning och kommunala 
internbanker, praktisk utformning av finans- 
policys samt hållbarhetsaspekter med kopp-
ling till finansiering och riskhantering. Dessa 
områden behandlas inte i detalj i denna hand-
bok. Som tidigare nämnts är denna handbok 
ett första steg i ett större helhetsgrepp, och 
dessa frågor behandlas i kommande arbeten. 

Handboken är fortsättningsvis strukture-
rad i följande ordning: Härnäst kommer en 
ordlista med definitioner av centrala begrepp 
som används i efterföljande kapitel. Kapitel 
två innefattar en genomgång av de centrala 
aspekterna i kommunal skuldförvaltning. I 
kapitel tre görs en genomgång av de huvud-
sakliga finansieringsalternativ som kommu-
ner och regioner har tillgång till. Därefter, i 
kapitel fyra, beskrivs hur en bedömning av 
kommunens eller regionens räntekänslighet är 
ett viktigt första steg i att göra en välgrundad 
avvägning mellan kostnad och risk. I kapi-

1) I denna handbok använder vi oss 
huvudsakligen av begreppen kom-
mun och region. De resonemang 
som förs kan likväl tillämpas för 
såväl kommun- och regionkoncer-
ner som helhet som för de olika 
enheterna i koncernen, såsom 
kommunala företag, kommunalför-
bund och stiftelser.
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INLEDNING

Ränteswap: Ett derivatinstrument där två 
parter förbinder sig att byta ränteflöden under 
en förutbestämd tidsperiod. Kommuner och 
regioner använder i huvudsak ränteswappar 
för att binda räntan, dvs. betala en fast ränta 
under den förutbestämda tidsperioden och 
erhålla en rörlig ränta från motparten. Det 
rörliga ränteflödet i en ränteswap utgörs ofta 
av 3M STIBOR2, vilket innebär att räntan 
som erhålls i upplägget mellan parterna änd-
ras var tredje månad.

Rörlig ränta: Upplåning med rörlig ränta 
innebär att räntan på lånet eller obligationen 
ändras i takt med en bestämd referensränta. 
Den vanligaste referensräntan för lån med 
rörlig ränta till kommuner och regioner är 
3M STIBOR. I de flesta fall adderas en fast 
utlåningsmarginal till referensräntan.

Skuldportfölj: Med begreppet skuldportfölj 
avses all upplåning, inklusive eventuella finan-
siella derivat som är kopplade till upplåning-
en.

Swapränta: Den fasta räntan i en ränteswap 
som motparten kräver i utbyte mot att be-
tala en rörlig ränta, vanligtvis 3M STIBOR.
Swapräntan varierar mellan löptider.

2) STIBOR (Stockholm Interbank 
Offered Rate) är en referensränta 
som används i såväl obligationer 
och lån som i ränte- och valutaderi-
vat. STIBOR finns för flera löptider, 
där tre månader är den vanligaste 
löptiden för de rörliga lån och deri-
vat som används i kommunsektorn. 
Källa: SFBF (2022)



2. Kommunal skuldförvaltning 
– en del i helheten
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Den kommunala skuldförvaltningen är en del 
i en större helhet. Skuldförvaltningen ska inte 
betraktas som en separat eller avskild verk-
samhet, utan finns tvärtom med i ett aktivt 
samspel med de övriga delarna i den kommu-
nala ekonomin. Att se och jobba med denna 
dynamik är en viktig utgångspunkt.

Om man väver ihop de regulatoriska och 
organisatoriska aspekterna i den kommuna-
la ekonomin så skulle man, i en förenklad 
illustration, kunna tala om att det finns en 
styrning på åtminstone fyra sammanlänkade 
nivåer. Se figur 1.  

KOMMUNAL SKULDFÖRVALTNING – EN DEL I HELHETEN

3) Prop. 2003/04:105
4) Dir. 2020:88

Figur 1: Styrning på fyra nivåer i den kommunala ekonomin

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

EKONOMISTYRNING

FINANSFÖRVALTNING

SKULDFÖRVALTNING

God ekonomisk hushållning är det övergri-
pande synsättet för lagstiftning och praxis i 
den kommunala ekonomin. Följande klargörs 
i kommunallagen (2017:725), 11 Kap. §1: 

”Kommuner och regioner ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana 
juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 
§§.”

Kravet på god ekonomisk hushållning 
avser alltså all kommunal verksamhet – 
även den som bedrivs i kommunala företag, 
kommunalförbund, stiftelser och föreningar. 
Kommun- eller regionfullmäktige ska besluta 
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning ska anges i budgeten. 
Vad god ekonomisk hushållning mer kon-
kret innebär, och vad som ska följas upp i de 
finansiella målen, förtydligas i viss utsträck-
ning i förarbetena till lagen samt i den praxis 
som utvecklats över tid. Den grundläggande 

principen är att varje generation ska bära sina 
egna kostnader, så att även nästkommande 
generationer ska garanteras motsvarande nivå 
på den kommunala servicen utan att behöva 
betala en högre kommunalskatt.3

Nästa nivå är ekonomistyrningen. Där 
operationaliseras de generella ingångarna 
inom god ekonomisk hushållning. I realite-
ten vävs de båda nivåerna ofta ihop. Vad det 
handlar om är att ta ett sådant helhetsgrepp 
om ekonomin i den enskilda kommun- eller 
regionkoncernen att det blir möjligt att lång-
siktigt styra i finansiell balans.   

I september 2021 presenterade en statlig 
utredning4 betänkandet En god kommunal 
hushållning (SOU 2021:75). Där föreslås 
bland annat att kommuner och regioner ska 
upprätta ett tioårigt program för god kom-
munal hushållning. Syftet är att öka såväl 
enhetligheten som långsiktigheten i ekono-
misk styrning och planering. Programmet ska 
inkludera målnivåer för årets resultat, själv-
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5) Inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser
6) Kommuninvest (2021a)

Figur 2: De mest centrala faktorerna i ekonomistyrningen – helhetsekvationen

finansieringsgraden av investeringar, solidite-
ten5 och låneskulden. Det ska även inkludera 
riktlinjer för tillåten risk vid placeringar och 
upplåning. Hur riskbedömningen bör utfor-
mas framgår inte.

I september 2021 publicerade Kommun-
invest en rapport på samma tema: Styrning 
i finansiell balans: En mer effektiv ekonomi-
styrning i kommunsektorn. Där ligger fokus 
på hur man med hjälp av centrala nyckelfak-
torer kan forma en styrning som är långsiktig, 
stabil och effektiv. I figur 2, från rapporten, 
visas några faktorer som är viktiga att 
inkludera i ett helhetsgrepp om ekonomistyr-
ningen. En slutsats är att vissa kommuner och 
regioner skulle kunna ha nytta av att tydligare 
styra mot långsiktig soliditetsutveckling och 
att primärt göra det via noggrant precisera-
de resultatmål. Samtidigt betonas det att en 
rörelse åt det hållet inte får innebära att man 
tappar helhetsbilden. Det är alltjämt viktigt 
att proaktivt följa utvecklingen av skuldni-
vån samt de drifts- och finansieringskostna-
der som kommer med de investeringar som 
genomförs.6

När det gäller frågan om vad som är en 
lämplig skuldsättning konstateras det i både 
betänkandet och rapporten att detta är något 
som behöver analyseras och fastställas utifrån 
de specifika förutsättningarna i varje kommun 
och region. Det är inte rimligt att försöka eta-

blera tak eller andra begränsningar som skulle 
gälla för kommunsektorn som helhet.

I denna handbok är ingången att fråge-
ställningar kring vilken skuldnivå som är 
önskvärd i den enskilda kommunen eller 
regionen bör redas ut inom den analys- och 
beslutsram som skapas för ekonomistyrning-
en. Det är i den kontexten som avvägningarna 
bör göras. Skuldnivån, och inriktningen för 
hur den ska utvecklas, blir då ett ingångsvär-
de för – snarare än en komponent i – arbetet 
med skuldförvaltningen. Uppgiften inom 
skuldförvaltningen blir att säkra och struk-
turera den upplåning som krävs utifrån den 
kort- och långsiktiga nivå på skuldsättningen 
som etablerats.

Den tredje nivån för styrningen av den 
kommunala ekonomin är finansförvaltningen. 
På basis av inriktningarna på ovanstående 
nivåer drivs där specifika processer på finans-
området. Detta gäller allt från betalningar 
och likviditetsplanering till placeringar och 
skuldförvaltning.

KOMMUNAL SKULDFÖRVALTNING – EN DEL I HELHETEN

Investeringar

Självfinan-
sieringsgrad

Finansiellt 
sparande

Låneskuld

Soliditet

Resultat

"Frågeställningar kring vilken skuld-
nivå som är önskvärd i den enskilda 
kommunen eller regionen bör redas 
ut inom den analys- och beslutsram 
som skapas för ekonomistyrningen."
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I denna handbok betraktas placeringar 
och skuldförvaltning som två separata delar 
av finansförvaltningen. Placeringsfrågorna 
behandlas därför inte vidare i handboken.7           

I kommunallagen, 11 kap. § 2 står det att:
”Kommuner och regioner ska förvalta sina 
medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan 
tillgodoses.”

I lagtexten förtydligas inte den praktiska 
innebörden, mer än att det åligger fullmäk-
tige att besluta om riktlinjer för medels-
förvaltningen. I förarbetena tydliggörs att 
skrivningen om medelsförvaltningen är ett 
viktigt komplement till bestämmelsen om god 
ekonomisk hushållning. Av detta följer bland 
annat att det behöver dras en tydlig gräns mot 
spekulativ verksamhet som ligger utanför den 
kommunala kompetensen.8 Vidare sägs att 
riktlinjerna för medelsförvaltningen bör avse 
både placering och upplåning av medel. Med 
andra ord inkluderas skuldförvaltning som en 
del i begreppet medelsförvaltning.

Riktlinjerna för medelsförvaltningen 
fastslås normalt sett i en finanspolicy. Fi-
nanspolicyn är ofta koncerngemensam och 
sätter således ramarna för finansförvaltningen 
för samtliga enheter i kommunen/regionen, 
inklusive företagen. Det finns goda skäl för 
kommuner och regioner att ha ett koncern-
perspektiv i finansförvaltningen. Den största 

delen av kommunsektorns externa finansie-
ring avser investeringar i de kommunala före-
tagen. Då denna upplåning i de allra flesta fall 
sker med kommunal borgen eller via koncer-
nens internbank är kommunen eller regionen 
ytterst ansvarig för koncernens finansiering.

I finanspolicyn fastställs vanligtvis de 
övergripande målen med finansverksamheten, 
ramar och riktlinjer för hur finansverksam-
heten ska organiseras, ramar och riktlinjer 
för begränsning av de finansiella risker som 
förekommer samt riktlinjer för uppföljning. 
Skuldförvaltningen ingår som en viktig kom-
ponent. 

På den fjärde nivån, invävd i finansförvalt-
ningen och med viktiga kopplingar till övriga 
nivåer, återfinns således skuldförvaltningen.  

2.1 Vad är en balanserad  
kommunal skuldförvaltning?
Skuldförvaltning innebär att väga kostnader 
mot risk. Detta är den röda tråden. Därmed 
finns det goda skäl att betona att skuldförvalt-
ningen bör vara balanserad. 

Sett över en längre tidsperiod har upplå-
ning med kortare löptider eller rörlig ränta 

Figur 3: Genomsnittlig daglig swapränta för olika löptider, augusti 1996 – april 2022

Källa: Bloomberg

7) Det faktum att finansiella 
placeringar, exempelvis för 
pensionsändamål, inte behandlas 
i denna handbok betyder inte att 
ämnet saknar relevans. Tvärtom 
behöver kommuner och regioner 
som har både räntebärande 
skulder och finansiella placeringar 
hantera finansiella risker på såväl 
skuld- som tillgångssidan. Den 
avvägningen ligger dock utanför 
syftet med handboken.
8) SOU 1997:78.

KOMMUNAL SKULDFÖRVALTNING – EN DEL I HELHETEN

Skuldförvaltning innebär att väga 
kostnader mot risk.
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9) Resonemanget utvecklas i 
kapitel 6.1
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varit billigare än upplåning med längre löpti-
der och fast ränta. Figur 3 visar den genom-
snittliga dagliga swapräntan för olika löptider. 
Den ettåriga räntan har under perioden 1996–
2022 i genomsnitt varit ca 2,2 procent medan 
den tioåriga räntan under samma tidsperiod 
varit närmare 3,5 procent. 

Samtidigt medför upplåning med kortare 
löptider och rörlig ränta, i de flesta fall, ökade 
risker i skuldförvaltningen. En ränteuppgång 
slår igenom snabbare i en skuldportfölj med 
kort räntebindning.9 Den kommunala skuld-
förvaltningen handlar i grunden om att göra 
avvägningen mellan kostnad och risk på ett 
systematiskt och välgrundat sätt. 

KOMMUNAL SKULDFÖRVALTNING – EN DEL I HELHETEN

Det huvudsakliga syftet med kommunal 
skuldförvaltning kan, med den utgångspunk-
ten, sammanfattas i två punkter: 

• Att säkerställa kommunens eller 
regionens finansieringsbehov av 
investeringar, till låg kostnad givet en 
acceptabel risknivå.

• Att – som en del i det – identifiera, 
mäta, hantera och följa upp risker i 
skuldportföljen.
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KOMMUNAL UPPLÅNING
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3. Kommunal upplåning

Kommuner, regioner och kommunala företag 
har flera olika alternativ när det kommer till 
finansiering av investeringar. I relativt hög 
utsträckning finansieras kommunala investe-
ringar genom kassaflödet från den löpande 
verksamheten – det som brukar kallas självfi-
nansiering eller egenfinansiering. Över tid har 
emellertid även lånefinansiering varit nöd-
vändig, givet omfattande investeringsbehov 
i kommunsektorn. Detta har medfört att en 
låneskuld av väsentlig storlek byggts upp. Den 
största delen av kommunsektorns låneskuld 
avser investeringar i de kommunala företagen, 
inte minst kommunala bostads- och energi-
företag som bedriver en mer kapitalintensiv 
verksamhet än kärnverksamheten i kommu-
ner och regioner.

De externa finansieringsalternativen kan i 
huvudsak delas upp i tre delar:

1. Lån via intermediär
2. Marknadsupplåning
3. Finansiell leasing

3.1 Lån via intermediär
Banker och andra kreditinstitut kan beskrivas 
som intermediärer. Att låna via intermediär 
innebär att det finns en mellanhand mellan 
den som behöver pengar (låntagaren) och 
den som har pengar att låna ut (investera-
ren eller, för en affärsbank, kunden som gör 
en insättning). Kommuninvest, som är den 
största långivaren i kommunsektorn, är en 
intermediär. Det krävs medlemskap i Kom-
muninvest Ekonomisk förening för att låna 
via Kommuninvest. För kommunsektorn finns 
även möjlighet att låna av affärsbankerna och 
andra kreditinstitut som till exempel Nordis-
ka Investeringsbanken (NIB) och Europeiska 
Investeringsbanken (EIB). 

En central finansieringsväg, som exempel-
vis används i stor skala av Kommuninvest, 
är att intermediären ger ut en obligation som 
investeraren placerar sina pengar i. Priset som 
intermediären får betala till investeraren, eller 
den avkastning som investeraren kräver, beror 
på flera saker. Dels speglar avkastningskravet 
det marknadsläge som råder, med förvänt-
ningar på ränta, alternativa placeringsmöjlig-

heter etcetera. Dels speglar priset den  
kreditrisk investeraren bedömer att inter- 
mediären har. 

Låntagarens pris bestäms av intermediä-
rens upplåningskostnader med tillägg av en 
utlåningsmarginal som bygger på interme-
diärens operativa kostnader samt eventuella 
avkastningskrav.

3.2 Marknadsupplåning
Marknadsupplåning innebär att låntagaren på 
egen hand emitterar värdepapper på kapital- 
marknaden. Detta görs vanligtvis genom att 
bedriva marknadsprogram. Handeln sker 
således direkt på finansmarknaden i stället för 
via en intermediär. De finansiella instrument 
som vanligtvis emitteras är obligationer samt 
mer kortfristiga skulder, så kallade certifikat 
som definieras av en löptid på upp till ett år.

Att bedriva marknadsupplåning i egen 
regi är förknippat med både fasta och rörliga 
kostnader. Fasta kostnader är sådana som inte 
varierar med volym, såsom exempelvis kost-
nader för rating och faciliteter samt avgifter. 
Rörliga kostnader är sådana kostnader som 
varierar med volym, så kallade transaktions-
kostnader. Marknadsprogram kräver van-
ligtvis mer kompetens och resurser än lån via 
intermediär, vilket således innebär en tillkom-
mande kostnad.

Om en kommun eller region ska bedöma 
om det är mer fördelaktigt att finansiera sig 
via en intermediär eller genom egen mark-
nadsupplåning bör alla kostnader tas med i 
kalkylen. Vid upplåning via intermediär så 
står intermediären för de kostnader som är 
relaterade till marknadsupplåningen.

3.3 Finansiell leasing
En finansieringsform som blivit allt vanliga-
re i kommunsektorn är finansiell leasing. I 
en idéskrift10 från 2020 beskriver Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) att finansiell 
leasing ska jämställas med lånefinansiering. 
Om ett leasingavtal klassificeras som finansiell 
leasing ska leaseobjektet klassificeras som 
en tillgång och förpliktelsen att i framtiden 
betala leasingavgiften redovisas som en skuld 
i balansräkningen. Förtydligandet gäller även 10) Rådet för kommunal redovis-

ning (2020).
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hyresavtal av fastigheter som klassificeras som 
finansiell leasing. Detta är ofta relevant i den 
kommunala kontexten gällande hyresavtal för 
olika typer av kommunala verksamhetsloka-
ler.11 

Leasingavgifterna kan baseras antingen 

KOMMUNAL UPPLÅNING

på en rörlig eller fast ränta. Ur ett skuldför-
valtningsperspektiv är det därför viktigt att 
ta med sig att finansiell leasing ska jämställas 
med lånefinansiering och att den riskexpone-
ring som leasingavtalen medför bör beaktas 
inom ramen för skuldförvaltningen.

11) Kommuninvest (2021b).



Hur kan kommuner och regioner utforma 
sin styrning, via riktlinjer samt eventuellt mål 
och ramar, för avvägningen mellan risk och 
kostnad i upplåningen? Kärnan i den styr-
ningen är val av hantering av finansiella risker 
och portföljstruktur. Dessa val bör utgå från 
finansiell ställning och skuldnivå i kombina-
tion med budget och planer för kommande år. 
Ett första steg är att göra en bedömning av sin 
räntekänslighet. 

Räntekänslighet

Det är viktigt att poängtera att kommuner 
och regioner inte kan kompensera bristfälligt 
utformade finansiella mål och en långsiktigt 
ohållbar skuldnivå med hjälp av skuldför-
valtning. Den långsiktiga ekonomistyrningen 
måste alltid sättas i första rummet, och skuld-
förvaltningen anpassas därefter. Det enda 
sättet att på lång sikt hantera kommunens 
eller regionens räntekänslighet är att fastställa 
rimliga skuld- och resultatnivåer i enlighet 
med god ekonomisk hushållning. Om en 
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RÄNTEKÄNSLIGHET

4. Räntekänslighet

ränteuppgång skulle ske så kommer den förr 
eller senare att slå igenom i ökade lånekost-
nader. En balanserad kommunal skuldför-
valtning handlar därför snarast om att på 
medellång sikt säkerställa tillgång till kapital, 
undvika stora slag i resultatet till följd av öka-
de upplåningskostnader och “köpa sig tid” att 
anpassa övriga kostnader och/eller intäkter till 
ett scenario där räntorna stiger.

En kommun eller region med låg skuld-
sättning och starka resultat har en lägre 
räntekänslighet, då en uppgång i räntan på 
låneskulden endast får en begränsad resultat-
påverkan. En kommun eller region med hög 
skuldsättning och svaga resultat kan däremot 
få en betydande påverkan på resultatet om 
räntan på låneskulden stiger, vilket indikerar 
en högre räntekänslighet. Räntekänsligheten 
kan öka i en investeringsfas då lånebehovet 
stiger och minska i en konsolideringsfas då 
lånebehovet planar ut. Så långt är resone-
manget enkelt; en god ekonomi medför större 
kapacitet att hantera risker. Men hur kan 
detta resonemang utvecklas? 

Ett konkret sätt att klargöra dynamiken i 
detta är att bedöma räntekänsligheten genom 
en framåtblickande kalkyl. I ett sådant arbete 
kan man dra lärdomar av vad som görs i 
andra sektorer. Se rutan nedan för en utblick 
mot bostadsmarknaden.

Räntekänslighet kan, i kontexten 
kommunal skuldförvaltning, 

definieras som den resultatpåverkan 
som en förändring i räntan på 

låneskulden för med sig.

12) FFFS 2016:33.
13) FFFS 2017:23.
14) Finansinspektionen (2021).

Utblick bostadsmarknaden 
När de flesta av oss tänker på lån, skuld-
sättning och räntor tänker vi på bostads-
marknaden. Vi bör vara försiktiga med 
att göra långtgående paralleller mellan 
hushållens bolån och kommunsektorns 
upplåning. Samtidigt kan det vara värde-
fullt att reflektera över hur bedömningen 
av hushållens räntekänslighet ser ut och ta 
med oss eventuella lärdomar till den kom-
munala kontexten.

På bostadsmarknaden finns ett flertal 
regleringar som Finansinspektionen (FI) 
infört i syfte att minska sårbarheten med 
avseende på hushållens skuldsättning. Dels 
har ett bolånetak införts som innebär att 
nya lån med bostad som säkerhet inte får 
överstiga 85 procent av bostadens värde.12 
Dessutom har två amorteringskrav införts. 
Det första, som etablerades 2016, baseras 
på vilken belåningsgrad hushållet har. Det 
andra, skärpta amorteringskravet, baseras 
i stället på skuldkvoten. Det innebär att 

bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger 
sin bruttoinkomst får ett skärpt amorte-
ringskrav.13  

Utöver dessa regleringar gör bankerna 
så kallade kvar-att-leva-på-kalkyler (KALP) 
när nya bolån tas upp. KALP-kalkylerna 
syftar till att analysera bolånetagarnas 
betalningsförmåga, både i utgångläget och i 
stressade scenarier med en högre räntenivå. 
På så vis fångar KALP-kalkylerna på ett 
mer direkt sätt upp räntekänsligheten hos 
hushållen. Även FI gör egna KALP-kalkyler 
inom ramen för den årliga bolåneundersök-
ningen.14 FI utgår då från bolånetagarnas 
inkomst samt schablonmässiga levnadskost-
nader och en kalkylränta. Därefter prövas 
betalningsförmågan i ett antal stressade 
scenarier med högre ränta, prisfall på bostä-
der respektive inkomstbortfall. FI beräknar 
räntekänsligheten hos bolånetagare genom 
att öka kalkylräntan på bolånetagarens 
samtliga lån för att se om det leder till 
underskott i månadskalkylen.
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4.1 Räntekänslighetskalkyl
På ett sätt som påminner om KALP-kalkylen 
för en bolånetagare kan en kommun eller 
region analysera vilka ekonomiska marginaler 
man har för att hantera ökade räntekostnader. 
Detta kan göras genom en kalkylmodell för 
räntekänslighet. Som tidigare beskrivits kan 
räntekänsligheten i kommunen eller regionen 
definieras som den resultatpåverkan som en 
förändring av räntan på låneskulden medför. 

4.1.1 Tidsperspektivet
I den kommunala kontexten är det viktigt 
att kalkylen görs med ett framåtblickande 
tidsperspektiv. Till skillnad från ett hushåll, 
där bostadsköpet är en sällaninvestering och 
bolånet i de flesta fall är det klart största 
finansiella åtagandet, gör kommunerna och 
regionerna löpande investeringar som ofta 
behöver lånefinansieras till viss del. Därför 
är det viktigt ha ett framåtblickande och 
relativt långsiktigt tidsperspektiv i kalkylen. 
En bedömning av kommunens eller regio-
nens upplåningsbehov i kombination med en 
prognos av resultatet är de mest fundamentala 
delarna i en sådan kalkyl. Här är det viktigt 
att den prognos som görs ligger i linje med de 
finansiella mål som kommunen eller regionen 
har satt upp inom ramen för god ekonomisk 
hushållning.

Det är svårt att definiera hur lång en 
sådan framåtblickande kalkyl bör vara. En 
initial utgångspunkt kan vara den treåriga 
planen för ekonomin, där budgetåret är det 
första. På denna tidshorisont har många kom-
muner och regioner redan idag finansiella mål 
med avseende på resultat och skuldnivå. En 
förlängning av tidsperioden bör dock efter-
strävas, där 5–10 år är en rimlig tidshorisont. 
En kalkyl med detta tidsperspektiv kommer 
alltid att innebära relativt stor osäkerhet i 
bedömningen. Det innebär emellertid inte att 
långsiktiga prognoser inte har ett värde. Kom-
munen/regionen kan få svar på frågan hur 
utvecklingen kommer att se ut, givet de planer 
som finns idag samt den bästa tillgängliga 
bedömningen av de yttre förutsättningarna i 
form av demografisk utveckling, skatteunder-
lagsutveckling, ränteläge etcetera. 

I rapporten Styrning i finansiell balans: 

En mer effektiv ekonomistyrning i kommun-
sektorn15 presenteras en modell och räkne-
exempel som förtydligar sambanden mellan 
resultat, självfinansieringsgraden av investe-
ringar, soliditeten och låneskuld. Om dessa 
bedömningar finns på plats är det huvudsak-
ligen en bedömning av räntekostnaderna som 
tillkommer för att kunna utföra en analys av 
räntekänsligheten.  

4.1.2 Bedömning av räntekänslighet
Det resultat som en kommun eller region 
budgeterar och planerar för bör inkludera 
en prognos för finansnettot, där räntekost-
naderna baseras på låneskuldsprognosen 
tillsammans med en framskrivning av den 
genomsnittliga räntenivån. Därefter kan 
räntekänsligheten bedömas genom att ge-
nomsnittsräntan för låneskulden ökas för att 
se vilken effekt det får på resultatet.16 Frågan 
som då uppkommer är: Vad är en godtagbar 
resultatpåverkan av en stigande ränta på 
låneskulden?
För att svara på denna fråga kan det vara till 
hjälp för kommunen eller regionen att vända 
på resonemanget och ställa sig själv frågan: 
Vilken är den lägsta godtagbara resultatnivån 
i ett stressat räntescenario? 

Det lägsta godtagbara resultatet bör för en 
kommun eller region, givet balanskravet, ald-
rig vara lägre än noll. Men det kan i många 
fall vara så att man kräver att resultatet ska 
ligga på en högre nivå än så, även vid en hö-
gre låneränta. För ett kommunalt företag kan 
den lägsta godtagbara resultatnivån styras av 
kommunens avkastningskrav i ägardirektivet. 
Genom att i kalkylen fastställa den lägsta 
godtagbara resultatnivån kan kommunen/
regionen sedan beräkna den högsta godtag- 
bara räntekostnaden och räntenivån som 
detta motsvarar.
Om kommunen eller regionen har en god 
marginal mellan den aktuella och den högsta 
godtagbara räntan på låneskulden möjliggör 

Vilken är den lägsta godtagbara 
resultatnivån i ett stressat 

räntescenario?

15) Kommuninvest (2020a).
16) Hur denna typ av scenario-
analys kan utföras i praktiken 
beskrivs i kapitel 6.3.2.

RÄNTEKÄNSLIGHET
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detta en högre risk i skuldportföljen. Om 
marginalen mellan den aktuella och den hög-
sta godtagbara räntan i stället är liten fordrar 
detta en lägre risk i skuldportföljen.
Det finns stora variationer inom kommunsek-
torn i hur stor resultatpåverkan en ränteför-
ändring kan få. För kommuner och regioner 
med liten eller ingen låneskuld kan ränt-
eutvecklingen vara av begränsad betydelse. 
För kommuner och regioner med höga eller 
mycket höga skuldnivåer kan ränteutveck-
lingen å andra sidan vara en tung faktor att 
ta hänsyn till i ekonomi- och budgetprocesser. 
Att bedöma räntekänsligheten är inte relevant 
på samma sätt i alla delar av kommunsektorn, 
men för ett stort antal kommuner och regio-
ner är det ändå en nyttig och viktig övning. 

4.1.3 Uppföljning och revidering
Trots att den framåtblickande kalkylen görs 
ur ett långsiktigt perspektiv är det bra att 
följa upp och eventuellt revidera kalkylen 
åtminstone på årlig basis. Mycket kan hända 
med antagandena i kalkylen under en sådan 
tidsperiod. Hur har genomförandegraden av 
investeringsplanen varit? Har skatteunder-

lagsprognosen förändrats väsentligt? Hur 
har kostnadsutvecklingen sett ut? Svaren på 
denna typ av frågor kan leda till justeringar i 
kalkylmodellens antaganden. 

4.1.4 Övriga avvägningar

När räntekänslighetskalkylen är utförd finns 
det ytterligare aspekter att beakta innan 
kommunen eller regionen beslutar om hur 
skuldportföljen ska utformas. Finansiella 
risker behöver hanteras genom att fastställa 
lämpliga riskindikatorer för skuldportföljen. 
Dessa frågor behandlas i följande kapitel 5 
och 6. I kapitel 7 ges också ett exempel på 
hur en räntekänslighetskalkyl kan utformas i 
praktiken, samt vilka andra avvägningar som 
kommunen eller regionen behöver ta ställning 
till.17 

"Hur har genomförandegraden av 
investeringsplanen varit? Har skatte- 

underlagsprognosen förändrats 
väsentligt? Hur har kostnads- 

utvecklingen sett ut?"

17) Checklistan i kapitel 7.1 beskri-
ver dessa avvägningar.

RÄNTEKÄNSLIGHET
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RISKER I KOMMUNAL SKULDFÖRVALTNING

5. Risker i kommunal  
skuldförvaltning

Lånefinansiering medför exponering mot 
finansiella risker. En viktig del av skuldför-
valtningen är att på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt hantera dessa risker. 
Riskhantering kan liknas vid att skaffa sig 
en försäkring mot den risk man vill skydda 
sig mot. På samma sätt som vid en vanlig 
försäkring kommer detta skydd som regel till 
en kostnad.

Den övergripande risken som kommuner 
och regioner möter i sin skuldförvaltning är 
att en oförutsedd ökning av lånekostnaderna 
påverkar budgeten och i förlängningen det 
ekonomiska utfallet. Ökade lånekostnader 
kan i sin tur uppstå genom flera olika speci-
fika risker. Nedan följer en genomgång av de 
vanligast förekommande risker som kommu-
ner och regioner möter i sin skuldförvaltning.

5.1 Finansieringsrisk 
Finansieringsrisk är risken att det är svårt 
eller kostsamt att få tillgång till finansiering 
vid ett givet tillfälle.18 Detta innebär, med 
andra ord, att det inte finns några pengar att 
tillgå eller att de pengar som går att få tag på 
är väldigt dyra.

5.2 Ränterisk
Ränterisk, ur ett skuldförvaltningsperspek-
tiv, är risken att kommunens eller regionens 
lånekostnader ökar till följd av stigande 
marknadsräntor.

5.3 Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att en motpart 
inte kan fullfölja sina åtaganden på utsatt tid 
eller med hela det belopp som fordran avser. 
Motpartsrisk inom ramen för skuldförvalt-
ningen uppstår då kommunen eller regionen 
ingår derivatkontrakt. 

Under finanskrisen 2007–2008 drabba-
des många aktörer av förluster relaterade 
till motpartsexponeringar. Efter krisen har 
därför regleringar på detta område förstärkts 
och banker och kreditinstitut måste i större 
utsträckning än tidigare utbyta säkerheter 
för att reglera motpartsrisker. För kommuner 
och regioner finns inga sådana krav, och det 
är därför viktigt att vara medveten om att an-
vändningen av derivat medför motpartsrisk. 

5.4 Valutarisk
Med valutarisk avses risken för ökade låne-
kostnader till följd av valutakursförändringar.

De flesta kommuner och regioner finan-
sierar sig uteslutande i svenska kronor. Detta 
gör att skuldportföljen inte är exponerad mot 
valutarisk. Ett fåtal finansierar sig dock även 
i andra valutor än svenska kronor. I dessa fall 
uppstår valutarisker. 

18) I det fall det handlar om att 
ersätta ett lån som förfaller kan 
risken benämnas refinansie-
ringsrisk.



eller rörlig ränta varit billigare än upplåning 
med längre löptider och fast ränta, sett över 
en längre tidsperiod. Samtidigt har de korta 
räntorna över tid haft en högre risk, mätt som 
volatilitet, än långa räntor. Det innebär att 
under vissa perioder kan korta räntor vara vä-
sentligt högre än långa räntor.19 Utöver denna, 
mer generella avvägning, behöver kommuner 
och regioner även hantera de specifika finan-
siella risker som beskrevs i det föregående 
kapitlet.

6.1.1 Exempel skuldportföljer – trender 
och simulering
I syfte att, på ett mer praktiskt sätt, illustrera 
avvägningen mellan kostnad och risk utfor-
mar vi i detta kapitel tre olika skuldportföljer. 
Alla tre portföljerna byggs upp av fastränte-
lån med två omsättningstillfällen per år och 
en jämn förfallostruktur.  Den kortaste av 
de tre skuldportföljerna har en kapital- och 
räntebindning på ungefär ett och ett halvt år. 
Den medellånga portföljen har en kapital- och 
räntebindning på ungefär tre år, vilket är nå-
got längre än genomsnittet i kommunsektorn. 
Den längsta portföljen har en kapital- och 
räntebindning på ungefär fyra och ett halvt år.  

Figur 4 visar att den korta portföljen haft 
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ATT BYGGA EN BALANSERAD SKULDPORTFÖLJ

6. Att bygga en balanserad 
skuldportfölj 
Kommuner och regioner lånefinansierar, helt 
eller delvis, ett stort antal investeringsprojekt. 
Ett effektivt sätt att hantera sitt lånebehov är 
att samla finansieringen i ett antal större lån 
i stället för att ta upp separata lån för varje 
investering. Detta gör att man får ett bättre 
helhetsgrepp om sin totala skuld och de risker 
den medför. Portföljhantering minskar även 
den tid det tar att administrera skuldportföl-
jen.

Hur kan en kommun eller region då bygga 
en balanserad skuldportfölj? Det handlar 
ytterst om att bygga upp en struktur som gör 
att portföljen möter finansieringsbehovet och 
reducerar exponeringen mot finansiella risker, 
utan att ge upphov till alltför stora kostnader. 

6.1 Avvägning mellan kostnad 
och risk
Kärnan i skuldförvaltningen är alltså av-
vägningen mellan kostnad och risk. Den 
viktigaste bakomliggande faktorn för denna 
avvägning är avkastningskurvans lutning. I de 
allra flesta fall lutar avkastningskurvan uppåt, 
vilket innebär att räntan för längre löptider 
är högre än räntan för kortare löptider. Detta 
medför att upplåning med kortare löptider 

Figur 4: Historisk utveckling och framåtblickande simulering av genomsnittsräntan i tre olika 
skuldportföljer.20

Källa: Kommuninvest

19) World Bank 2017.
20) Simuleringen utfördes under 
våren 2022 och ska därför inte 
ses som en aktuell bedömning av 
ränteutvecklingen, utan är endast 
en illustration av hur de olika 
skuldportföljerna utvecklas i ett 
läge då marknadsräntorna stiger.
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den lägsta genomsnittsräntan under perioden. 
Därefter kommer den medellånga portföljen. 
Högst kostnad har den långa portföljen haft. 
Detta är naturligt då vi tittar på en period då 
marknadsräntorna trendmässigt har sjunkit. 
Den korta portföljen, som snabbast anpassas 
till det aktuella ränteläget, ger då lägst kost-
nad. När vi nu ser ut att gå in ett nytt högre 
ränteläge gäller samma logik – fast i motsatt 
riktning. Med utgångspunkt i marknadens 
prissättning uppvisar den korta portföljen 
snabbast stigande genomsnittsränta, följt av 
den medellånga portföljen medan den långa 
portföljen tar längst tid att anpassa sig till en 
ny högre räntemiljö.21 

Detta går att likna vid en försäkring; 
en skuldportfölj med längre kapital- och 
räntebindning minskar risken för snabba för-
ändringar i lånekostnader. Denna försäkring 
kommer i normalfallet till en kostnad. 

6.2 Riskindikatorer
I syfte att strukturera skuldportföljen i enlig-
het med den fastställda räntekänsligheten och 
samtidigt hantera finansiella risker i denna 
portfölj identifieras vanligtvis ett antal riskin-
dikatorer. Ramar eller målnivåer för dessa 
riskindikatorer fastställs i finanspolicyn.

6.2.1 Kapital- och räntebindning
De allra vanligaste riskindikatorerna innebär 
att man sätter upp målvärden eller ramar för 
skuldportföljens genomsnittliga kapital- och 
räntebindning. Det är ett enkelt och intuitivt 
sätt att hantera finansieringsrisk och ränterisk.

Skuldportföljens kapitalbindning avser 
den genomsnittliga återstående löptiden 
på upplåningen. På motsvarande sätt avser 
skuldportföljens räntebindning den genom-
snittliga tidsperiod under vilken räntan i 
skuldportföljen är bunden.22 Det är viktigt att 
kommunens eller regionens målvärde för den-
na riskindikator är i linje med bedömningen 
av räntekänsligheten. Generellt så möjliggör 
en låg räntekänslighet kortare räntebindning 

medan en hög räntekänslighet kräver en läng-
re räntebindning i skuldportföljen.

Det är också viktigt att poängtera att ett 
målvärde för den genomsnittliga kapitalbind-
ningen bör kompletteras med riktlinjer för 
förfallostrukturen i skuldportföljen i syfte 
att hantera finansieringsrisken. Nackdelen 
med att ensidigt fokusera på den genomsnitt-
liga kapitalbindningen är att den kan dölja 
stora koncentrerade låneförfall vid enskilda 

tidpunkter. Ett mål för den genomsnittliga 
kapitalbindningen bör därför kompletteras 
med ramar för förfallostrukturen i skuldport-
följen så att låneförfallen sprids över olika 
tidpunkter. Detta medför att kommunen/regi-
onen har en mindre lånevolym som behöver 
refinansieras och därmed är mindre expone-
rad mot marknadsförutsättningarna vid ett 
enskilt tillfälle. Dessa ramar kan utformas i 
termer av att inte mer än en bestämd andel av 
skuldportföljen får förfalla inom de närmaste 
12 månaderna, eller under andra bestämda 
tidsintervall. I praktiken medför dessa ramar 
också ett golv för antalet lån i skuldportföljen.

På samma sätt bör ett målvärde för rän-
tebindningen också kompletteras med ramar 
för strukturen för räntebindningen. Dessa 
ramar kan utformas i termer av att inte mer 
än en bestämd andel av skuldportföljen får ha 
ränteförfall inom de närmaste 12 månaderna, 
eller under andra bestämda tidsintervall. I 
praktiken innebär detta även en gräns för hur 
stor andel upplåning med rörlig ränta som får 
finnas i skuldportföljen.

6.2.2 Andra riskindikatorer och 
begränsningar
Utöver att fastställa målvärden och struktur 
för kapital- och räntebindningen kan det fin-
nas andra riskindikatorer och begränsningar 
som kommunen/regionen behöver ta ställning 
till.

Det förekommer att kommuner och regio-
ner specificerar hur stor andel av upplåningen 

"Generellt så möjliggör en låg 
räntekänslighet kortare räntebind-
ning medan en hög räntekänslighet 

kräver en längre räntebindning 
i skuldportföljen."

"Ett mål för den genomsnittliga kapi-
talbindningen bör därför komplette-
ras med ramar för förfallostrukturen 
i skuldportföljen så att låneförfallen 

sprids över olika tidpunkter."

21) Det innebär att en högre andel 
av den korta skuldportföljen om-
sätts vid varje omsättningstillfälle 
i jämförelse med den medellånga 
och långa skuldportföljen. Detta 
medför i sin tur att den korta 
skuldportföljen snabbare anpas-
sas till det aktuella ränteläget.
22) Se ordlista i kapitel 1.1 för mer 
detaljerade definitioner.

ATT BYGGA EN BALANSERAD SKULDPORTFÖLJ
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23)  Kommuninvest har högsta 
möjliga kreditbetyg (rating) 
för såväl lång- som kortfristig 
upplåning (Aaa/AAA samt P-1 från 
Moody’s och Standard & Poor’s, 
med stabila utsikter).
24) RIX är ett centralt betalnings-
system som tillhandahålls av 
Riksbanken.
25) Kommuninvest (2022).

som får komma från en finansieringskälla i 
syfte att hantera finansieringsrisken. Skulle en 
av finansieringskällorna inte vara tillgänglig 
eller mycket dyr vid den tidpunkt ett lån ska 
tas upp finns då möjlighet att välja en annan. 
Kommuninvest brukar ofta exkluderas från 
sådana restriktioner. Många kommuner och 
regioner har valt att finansiera sig enbart 
via Kommuninvest och har därmed valt att 
endast ha en finansieringskälla. Detta kan 
motiveras med att Kommuninvest är ett med-
lemsägt kreditinstitut där syftet är att erbjuda 
medlemmarna, dvs. kommuner och regioner, 
stabil och effektiv finansiering. Det innebär 
att Kommuninvest i sin tur, på uppdrag av 
medlemmarna, hanterar finansieringsrisken 
genom att sprida låneförfall och använda oli-
ka finansieringskällor. Kommuninvest är tack 
vare styrkan i den kommunala samverkan en 
stabil aktör med högsta möjliga kreditbetyg 
(Aaa/AAA).23 Kommuninvest har, genom sin 
storlek och sitt kreditbetyg, tillgång till ett 
flertal stabila upplåningsmarknader såväl 
nationellt som internationellt och når på så 
sätt ut till en bred krets av investerare. Utöver 
detta har Kommuninvest en väl tilltagen likvi-
ditetsreserv av högkvalitativa tillgångar samt 
möjlighet att vid behov placera tillgångar hos 
Riksbanken via RIX24 för att få tillgång till 
likviditet. Det har i samband med kriser visat 
sig att Kommuninvest haft bättre förutsätt-
ningar än många andra aktörer att få tillgång 
till likviditet. Mycket talar för att detta även 
kommer vara fallet vid framtida kriser.

Ytterligare ett sätt att hantera finansie-
ringsrisken är att fastställa riktlinjer för kom-
munens eller regionens likviditetsplanering.25

I syfte att hantera, eller snarare eliminera, 
valutarisken i skuldportföljen är det vanligt 
att kommuner och regioner fastställer att all 
upplåning ska ske i svenska kronor. För de 
kommuner och regioner som har marknads-
upplåning i andra valutor än svenska kronor 
kan valutarisken i stället hanteras genom ett 
beslut om att all upplåning i utländsk valuta 
ska valutasäkras med valutaderivat. Genom 
användningen av valutaderivat blir kommu-
nen eller regionen emellertid exponerad för 
motpartsrisk.

För att hantera finansiella risker med 
koppling till användningen av finansiella 
derivat kan man göra ett flertal olika ställ-

ningstaganden. Vissa kommuner och regioner 
tydliggör att finansiella derivat inte ska an-
vändas i skuldförvaltningen överhuvudtaget. 
Andra tillåter finansiella derivat i skuldport-
följen, men vanligtvis begränsas användandet 
på ett eller annat sätt. Det kan handla om att 
man tydliggör att derivat endast får användas 
i säkringssyfte och att derivaten måste ha 
samma räntebas och löptid som den underlig-
gande upplåningen. Det är också vanligt att 
kommuner och regioner tydliggör vilken typ 
av finansiella derivat som får användas, till 
exempel att ränteswappar får användas i syfte 
att hantera ränterisken i skuldportföljen men 
att andra typer av derivat inte är tillåtna. En 
grundläggande utgångspunkt är att kom-
muner och regioner bör ha god kunskap om 
funktion, prissättning och finansiella risker 
med koppling till de finansiella derivat som 
används. 

För de flesta kommuner och regioner är 
det fullgott att arbeta med en skuldportfölj 
bestående av upplåning i svenska kronor, utan 
finansiella derivat. På så sätt exponeras kom-
munen eller regionen inte mot motpartsrisk 
eller valutarisk i skuldförvaltningen.

6.3 Att mäta risken i 
skuldportföljen
De räntenivåer som kommunsektorn möter 
är i hög grad beroende av marknadsrän-
tornas utveckling. Marknadsräntorna är 
kända idag men okända i framtiden. Därför 
kan en scenarioanalys av hur förändringar i 
marknadsräntorna kan komma att påverka 
räntekostnaderna ge värdefulla insikter om 
risken i skuldportföljen.

6.3.1 Scenarioanalys
För att kunna utföra en scenarioanalys 
behövs underlag i form av den nuvarande 
skuldportföljens struktur, upplåningsbehovet 
under prognosperioden samt en bedömning 
av marknadsräntornas utveckling.
I ett grundscenario kan marknadsräntornas 
utveckling baseras på implicita terminsräntor. 
Terminsräntor indikerar marknadens förvänt-
ningar om framtida räntenivåer. 

I ett eller flera riskscenarier kan mark-
nadsräntorna sedan förskjutas för att se hur 
detta påverkar räntenivån i skuldportföljen. 

ATT BYGGA EN BALANSERAD SKULDPORTFÖLJ
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Scenarioanalys är på inget sätt en exakt veten-
skap, men ett vanligt scenario är att anta en 
parallellförändring av hela avkastningskurvan 
motsvarande exempelvis 100 baspunkter (en 
procentenhet). Ett sådant scenario ger en indi-
kation på hur snabbt en uppgång i marknads-
räntorna skulle slå igenom i kommunens eller 
regionens skuldportfölj. En skuldportfölj med 
kort räntebindning kommer att påverkas i 
snabbare takt, medan det tar längre tid innan 
förändringen får genomslag i en skuldportfölj 
med längre räntebindning. 

I ett nästa steg kan resultatet av scenario-
analysen sättas i relation till den högsta god-
tagbara räntenivån som kommunen/regionen 
identifierat i räntekänslighetskalkylen som 
beskrivs i kapitel 4. På så vis kan scenarioana-
lysen indikera om de riskindikatorer, företrä-
desvis målvärde och struktur för kapital- och 
räntebindningen i skuldportföljen, som 
etablerats ligger i linje med den fastställda 
räntekänsligheten.

Denna typ av analys kan vara svår och 
tidskrävande att göra från grunden i ett 
kalkylprogram. Kommuninvests webbaserade 
finansförvaltningstjänst KI Finans26 möjliggör 
emellertid en betydligt enklare hantering av 
scenarioanalyser. All utlåning från Kommun-
invest registreras i systemet och kommunen/
regionen har sedan möjlighet att lägga in 
upplåning från andra finansieringskällor, 
finansiella derivat och simulera kommande 
affärer i enlighet med sin upplåningsprognos. 
Även data över relevanta marknadsräntor 

Figur 5: Scenarioanalys för genomsnittsräntan i en skuldportfölj

Källa: Kommuninvest

finns i systemet. Med hjälp av systemets ana-
lysfunktion finns möjlighet att göra prognoser 
för skuldportföljens genomsnittsränta utifrån 
olika räntescenarier.

6.3.2 Exempel scenarioanalys
Vi kan exemplifiera genom att återgå till 
skuldportföljerna som presenterades i kapitel 
6.1.1. Vi har i detta exempel utgått från den 
medellånga portföljen, med en kapital- och 
räntebindning på ungefär tre år, och utifrån 
den tagit fram en scenarioanalys där mark-
nadsräntorna parallellförskjuts med 100 
baspunkter uppåt vid analystillfället.

Figur 5 visar grundscenariot för den 
medellånga skuldportföljen som baseras på 
terminsräntorna vid analystillfället samt det 
alternativa scenariot med en parallellförskjut-
ning av marknadsräntorna. I det här fallet 
ser vi att det tar tid innan portföljen anpassas 
till det stressade räntescenariot. Det sista året 
i analysen har två tredjedelar, motsvarande 
67 baspunkter, av parallellförskjutningen 
slagit igenom i skuldportföljen. Motsvarande 
analys hade visat att hela förändringen, 100 
baspunkter, hade slagit igenom i den korta 
portföljen medan knappt hälften, 44 baspunk-
ter, hade slagit igenom i den långa portföljen. 

Värt att notera är att i scenarioanalysen 
kan ränterisken i skuldportföljen skattas som 
avvikelsen mellan kostnaden i grundscenariot 
och kostnaden i riskscenariot för ett specifikt 
år.27

 26) Länk: www.kommuninvest.se/
for-kunder/ki-finans/.
27) World Bank (2017).

ATT BYGGA EN BALANSERAD SKULDPORTFÖLJ
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EXEMPEL - SKULDFÖRVALTNING I PRAKTIKEN

7. Exempel – skuldförvaltning 
i praktiken
I detta kapitel väver vi ihop information från 
tidigare kapitel och exemplifierar hur en 
kommun eller region kan göra en räntekäns-
lighetsanalys, genom att utgå från den typ av 
kalkyl som beskrevs i kapitel 4, i kombination 
med en scenarioanalys i linje med den som 
presenterades i det föregående kapitlet. För att 
göra en sådan analys behövs information om 
(1) budget och planer för de kommande åren, 
(2) den befintliga skuldportföljens uppbygg-
nad, (3) refinansierings- och nyupplåningsbe-
hov framåt samt (4) antaganden om framtida 
marknadsräntor, utifrån såväl grundscenario 
som riskscenario.

Detta exempel utgår ifrån en kommun-
koncern där investeringsbehoven har ökat 
under de senaste åren och ser ut att fortsätta 
att öka under de nästkommande åren för att 
sedan återgå till någon typ av ”normalnivå”. 
Kommunen har valt att göra analysen ur ett 
femårsperspektiv då denna period inrymmer 
båda dessa faser. Investeringsbehovet är rela-
tivt jämnt fördelat mellan skattefinansierad 
verksamhet, taxefinansierad verksamhet och 

intäktsfinansierad verksamhet.28

Kommunen har en centraliserad finansför-
valtning för hela koncernen. I dagsläget har 
kommunen en portfölj med en genomsnittlig 
kapital- och räntebindning på ungefär tre år, 
i linje med den medellånga portföljen som 
presenterades i kapitel 6. Vi antar också, för 
enkelhetens skull, att det inte finns några 
finansiella intäkter i kommunkoncernen. 

Kommunen har ett finansiellt mål att 
resultatet i koncernen ska vara minst tre 
procent av skatter och bidrag. Vidare har 
kommunen även ett finansiellt mål att solidi-
teten på sikt ska vara 35 procent, men tillåter 
att den varierar mellan 30–40 procent.

Tabell 1 visar kommunens budget, där 
räntekostnaden för låneskulden baseras på 
grundscenariot för framskrivningen av den 
medellånga portföljen.

I tabellen ser vi att kommunen budgeterar 
och planerar för ett resultat i linje med sitt 
finansiella mål på tre procent av skatter och 
bidrag. Kommunen vill nu göra en analys 
av räntekänsligheten för att se hur stigande 

Tabell 1: Budget grundscenario

Källa: Kommuninvest

Utfall Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Verksamhetens intäkter 1400 1445 1500 1550 1600 1650

Verksamhetens kostnader -3525 -3635 -3768 -3888 -4019 -4131

Skatteintäkter 2000 2060 2150 2230 2320 2390

Generella statsbidrag och 
utjämning

500 520 540 560 580 600

Avskrivningar -250 -264 -280 -291 -300 -306

Verksamhetens resultat 125 126 142 161 181 203

Finansiella kostnader -50 -49 -62 -77 -94 -113

Resultat efter finansiella poster 75 77 81 84 87 90

Resultat % av skatter och bidrag 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
 28) Det är viktigt för kommuner 
och regioner att identifiera 
typer av intäkter som ska betala 
räntekostnaden för lånen och hur 
snabbt dessa kan anpassas till 
ökade räntekostnader.
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marknadsräntor skulle slå mot kommunkon-
cernens budget och planer. Kommunen har 
slagit fast att man tillfälligt, vid ett stressat 
ränteläge, kan acceptera ett resultat motsva-
rande två procent av skatter och bidrag och 
ändå upprätthålla en tillräcklig självfinansie-
ringsgrad och en soliditetsutveckling i linje 
med det finansiella målet. På sikt vill man 
emellertid, även vid ökade lånekostnader, 
anpassa övriga kostnader och/eller intäkter så 
att man åter når resultatmålet på tre procent 
av skatter och bidrag.

Tabell 2 visar utfallet av scenarioanalysen 
där man utgått från riskscenariot motsvaran-
de en parallellförskjutning av marknadsrän-
torna med 100 baspunkter.

Scenarioanalysen visar, som väntat, att de 
finansiella kostnaderna ökar och att resultatet 
sjunker i det stressade räntescenariot. Den 
ökade lånekostnaden slår igenom succesivt 

över analysperioden, men resultatet håller sig 
över den uppsatta miniminivån på två procent 
av skatter och bidrag under hela tidsperioden, 
om än med liten marginal det sista året. 

Med utgångspunkt i analysen gör kom-
munen bedömningen att den medellånga 
skuldportföljen även framåt ger en balanse-
rad avvägning mellan kostnad och risk. En 
kortare skuldportfölj skulle förvisso kunna ge 
lägre räntekostnader under de första åren av 
kalkylen, men skulle i riskscenariot ge högre 
räntekostnader än vad kommunen är villig att 
acceptera utifrån sitt resultatkrav. En längre 
skuldportfölj skulle å andra sidan ge en stabi-
lare utveckling under riskscenariot, men blir 
mer kostsam över tid. Därför slår kommunen 
fast att ett målvärde för kapital- och ränte-
bindningen på tre år är en lämplig riskindika-
tor för skuldportföljen.

Tabell 2: Budget riskscenario

Källa: Kommuninvest

Utfall Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Verksamhetens resultat 125 126 142 161 181 203

Finansiella kostnader -50 -50 -67 -89 -112 -140

Resultat efter finansiella poster 75 77 76 72 68 63

Resultat % av skatter och bidrag 3,0% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,1%

EXEMPEL - SKULDFÖRVALTNING I PRAKTIKEN
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7.1 Checklista – frågor
Det bör nämnas att en kalkylmodell, per 
definition, är en förenkling av verkligheten 
och att en kommun eller region därför kan 
behöva komplettera sin räntekänslighetskal-
kyl med en mer kvalitativ bedömning. Nedan 
följer förslag på frågor som man kan ställa sig 
innan man slutgiltigt bestämmer hur skuld-
portföljen ska utformas.

1. Har alla typer av risker 
beaktats/hanterats?
Anta att räntekänslighetskalkylen indikerar 
att kommunen eller regionen har en mycket 
låg räntekänslighet och därför drar slutsatsen 
att man kan välja en skuldportfölj med kort 
räntebindning. Här är det viktigt att ändå tän-
ka på att sprida låneförfallen i syfte att hante-
ra refinansieringsrisken. Även om räntekäns-
ligheten är låg kan det vara problematiskt att 
refinansiera en stor andel av skuldportföljen 
vid ett enskilt tillfälle, vid ett stressat mark-
nadsläge. På samma sätt bör kommunen eller 
regionen komplettera skuldförvaltningen 
med riskindikatorer som avser exempelvis 
valutarisk och motpartsrisk om det finns en 
exponering mot dessa risker.

2. Hur ser likviditetssituationen ut?
Likviditetssituationen kan påverka hur kom-
munen eller regionen väljer att strukturera sin 
skuldportfölj. En stark likviditet kan vara ett 
sätt att hantera finansieringsrisken och möjlig-
gör därför, allt annat lika, en högre andel för-
fall i närtid. Om man vet att kommunen eller 
regionen kommer att få ett större likviditets-
tillskott, exempelvis till följd av en försäljning 
eller utbetalning av statsbidrag, kan det vara 
rimligt att ha en viss andel kort upplåning i 
skuldportföljen som kommunen/regionen har 
möjlighet att amortera vid förfall.

3. Hur känslig är kalkylen för 
förändringar i våra antaganden? 
I det tidigare exemplet så inkluderades ett 
riskscenario för räntekostnaden, medan alla 
andra antaganden i kalkylen ligger fast. Det 
kan därför vara värt att reflektera över hur 
exempelvis genomförandegraden av investe-
ringar eller förändrade verksamhetskostnader 

kan komma att påverka kalkylen, och vid 
behov göra kompletterande scenarier även för 
sådana förändringar. Generellt är räntekost-
naden för låneskulden en liten del av kommu-
nens/regionens totala kostnadsmassa.

4. Finns det dynamiska effekter att ta 
hänsyn till?
I scenarioanalysen i tabell 2 utgår vi från 
antagandet ”allt annat lika”, vilket inne-
bär att effekten av ökade marknadsräntor 
endast slår igenom på kommunens eller 
regionens lånekostnader men inte påverkar 
övriga poster i budgeten. I realiteten kan 
dessa samband emellertid vara betydlig mer 
komplexa. Exempelvis kan en högre räntenivå 
drivas fram av stigande inflation. En stigande 
inflation kan ha effekter på såväl intäkts- som 
kostnadssidan i budgeten. Har kommunen 
eller regionen dessutom finansiella placeringar 
kan även avkastningen på dessa placeringar 
påverkas av utvecklingen på räntemarkna-
den. Hur dessa samband ser ut är emellertid 
mycket komplext och svårt att implementera 
i en kalkylmodell. Likväl kan det vara bra att 
reflektera över vilka sådana effekter som kan 
finnas i kommunen eller regionen.

5. Finns det några övriga avväganden 
som behöver göras?
Återigen, vi utgår vi ifrån antagandet ”allt 
annat lika” i kalkylen. Det kan likväl vara 
relevant att ställa sig frågan om vilka möjlig-
heter man har att mer aktivt göra justeringar 
i budgeten om räntekostnaderna stiger. Här 
kan det spela in vilken typ av intäkter som 
ska betala för de ökade räntekostnaderna och 
hur lätta dessa är att justera. Är det skat-
ter, taxor eller andra intäkter? I exempelvis 
kommunala bostads- och energibolag kan det 
följaktligen vara relevant att bedöma om det 
finns möjlighet att justera hyror och priser i 
ett läge där finansieringskostnaderna ökar. 
Det kan även finnas praktiska och politiska 
avvägningar att ta ställning till – även om 
kommunen eller regionen har möjlighet att 
justera skattesatsen, taxor och avgifter eller 
andra intäkter kan detta ta tid och vara svårt 
att genomföra i praktiken.

EXEMPEL - SKULDFÖRVALTNING I PRAKTIKEN
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Vi är ett kommunalt finanssamarbete som arbetar för effektiv och hållbar finansiering
av bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus med mera. Tillsammans får vi bättre låne- 
villkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt
sina medlemmar i form av lägre räntor. 
    Den svenska kommunsektorn är stark, bland annat genom sin grundlagsskyddade
beskattningsrätt. Detta faktum, tillsammans med medlemmarnas solidariska borgen,
bidrar till att Kommuninvest får högsta kreditbetyg av både Moody’s och Standard &
Poor’s.
    280 kommuner och 14 regioner är idag medlemmar i detta frivilliga samarbete.
Verksamheten ägs och styrs demokratiskt av medlemmarna som också delar på
eventuellt ekonomiskt överskott. Kontoret finns i Örebro. Med cirka 600 miljarder
kronor i balansomslutning är vi Sveriges sjätte största kreditinstitut.

Kommuninvest
finansierar välfärd


