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Abstract 

This study examines if Swedish municipalities’ borrowing is unnecessarily expensive. To 

accomplish this, several municipalities are sampled on the basis of two criteria: they are 

members of Kommuninvest, and they issue bonds through the Middle-Term-Note programme. 

Data for bonds issued by the municipalities between 2013 and 2018 are collected, and the 

interest rates of the bonds are compared to the interest rate that Kommuninvest offers. The 

differences in interest rate costs are summed up with other costs related to issuing bonds. The 

result indicates a higher total cost for the issued bonds for all ten investigated municipalities, 

compared to what the cost would have been if they had borrowed from Kommuninvest instead. 

To answer if the borrowing is unnecessarily expensive, different types of risks are considered, 

mainly the funding risk and the risk of not being diversified.   
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1. Inledning 

Sveriges kommuner finansieras av de pengar som landets skattebetalare betalar på sin lön, vilket 

ska räcka till att finansiera barnomsorg, skola, infrastruktur, sjukvård, äldreomsorg och annat 

viktigt för ett välfungerande samhälle. Det är därför i mångas intresse att dessa pengar används 

på bästa möjliga sätt, så att det gör den största möjliga nyttan för samhället och välfärden. Syftet 

med denna uppsats är att svara på frågan: Är kommunernas upplåning onödigt dyr? Vad som 

undersöks är ifall kommuners kostnad för emittering av obligationer via MTN-program1 

(”Middle Term Note-program”) är större eller mindre jämfört med om emitteringarna istället 

hade skett som lån hos Kommuninvest. Kommuninvest är ett kreditinstitut i Sverige som lånar 

ut pengar till kommuner och regioner och ägs av dess medlemmar. Sveriges kommunala 

förvaltnings2 skuldsättning har under de senaste sju åren fördubblats till följd av 

kommunsektorns ökade upplåningsbehov. Kommunernas ökade upplåningsbehov hänger ihop 

med dess ökade investeringar, som under år 2018 uppgick till 149,4 miljarder kronor vilket var 

en ökning med 12 procent från föregående år.  

 

Kostnaden för upplåningen är inte det enda som är relevant, men med hänsyn till olika typ av 

risk analyseras huruvida upplåningen är onödigt dyr eller ej.  Att låna både från Kommuninvest 

samt emittera i MTN-program är ett sätt för kommunerna att diversifiera sin upplåning och på 

så sätt sprida risken på fler olika motparter. Kommunerna som uppsatsen avser att besvara 

frågeställningen för är de kommuner som är medlemmar i Kommuninvest, men som också 

driver direktupplåning via emittering av obligationer i eget MTN-program. Dessa kommuner 

är Avesta3, Borås, Göteborg, Huddinge, Jönköping, Norrköping, Lund, Södertälje, Uppsala och 

Örebro. Om det visar sig att kommuner betalar en högre kostnad än vad det finns alternativ till, 

diskuteras skillnaden i risk mellan alternativen. 

 

För att beräkna upplåningskostnad har data innehållande pris, nominellt belopp och löptid för 

kommunernas emitterade obligationer använts, samt historiska prislistor för Kommuninvests 

utlåning. Kommuninvests medlemmar får ta del av en återbäring baserad på Kommuninvests 

                                                 
1 MTN-program är ett obligationsprogram, varigenom kommunerna emitterar obligationer, och är ett långfristigt 

upplåningsprogram med löptider från ett år och längre (Lunds kommun, 2019). 
2 Sveriges kommunala förvaltning består av kommunerna, regionerna samt andra kommunala enheter. 
3 Avesta är ett undantag eftersom de inte emitterar i MTN-program. De emitter istället helt utan program, vilket 

kallas ”private placement”. Avesta inkluderas för enkelhets skull när det skrivs om kommuner som emitterar via 

MTN-program.  
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resultat samt baserad på hur mycket aktuell kommun lånat av Kommuninvest under året. Hur 

mycket extra återbäring en kommun skulle erhålla vid större upplåning hos Kommuninvest 

beräknas i uppsatsen. Utöver räntekostnad tillkommer vissa omkostnader för att driva MTN-

program, vilka har identifierats samt beräknats/skattats. Ekonomer från de undersökta 

kommunerna har kontaktats via mejl och telefonsamtal för att låta dem tala om vilka kostnader 

de har för sin upplåning, samt låta dem berätta om deras syn på upplåning via Kommuninvest 

och MTN-program.  

 

Data visar att räntan vid emittering i eget marknadsprogram oftast är lägre än räntan hos 

Kommuninvest. Resultatet visar däremot att omkostnaden av eget MTN-program samt 

medräknat för den återbäring Kommuninvests låntagare tar del av, gör att totalkostnaden är 

högre vid emittering i MTN-program jämfört med om emitteringarna skett som lån från 

Kommuninvest istället. Som tidigare nämnt är inte kostnaden det enda att ta hänsyn till, utan 

bör vägas tillsammans med risk kopplat till upplåningen, såsom finansieringsrisk, motpartsrisk 

samt risken att inte vara tillräckligt diversifierad i sin skuldportfälj.    

 

Avsnitt 2 innehåller institutionell bakgrund följt av teoretisk bakgrund i avsnitt 3. Avsnitt 4 

presenterar den aktuella data för uppsatsen och avsnitt 5 beskriver vilken metod som använts. 

Avsnitt 6 presenterar resultatet följt av diskussion i avsnitt 7 och till sist slutsatser i avsnitt 8. 
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2. Institutionell bakgrund 

2.1 Svenska kommuners skuldsättning, investeringar och upplåning 

Skuldsättningen för Sveriges kommunala förvaltning (kommuner, regioner och andra 

kommunala enheter) har under de senaste sju åren fördubblats. Förr var det vanligast för 

kommunerna att låna av bank och bostadsinstitut, men numera lånas mestadels av monetära 

kreditmarknadsbolag samt emittering av egenutgivna värdepapper. (Statistiska centralbyrån 

[SCB], 2018). Emittering av obligationer sker via kommunernas MTN-program. Utöver 

obligationer emitterar kommuner mer kortfristiga skulder, kommuncertifikat, där löptiden är 

upp till ett år. I slutet av september år 2018 uppgick skulden för den kommunala förvaltningen 

till 543 miljarder kronor (SCB, 2018).  

 

Den ökande skuldsättningen kan till huvudsak förklaras genom fortsatt ökning av investeringar 

kopplat till bland annat en kraftig befolkningstillväxt och stora renoveringsbehov av fastigheter 

byggda under 1960 och 1970-talet. På grund av en växande andel äldre och yngre i samhället 

följer stora investeringskostnader i form av verksamhetsfastigheter såsom skolor, sjukhus och 

äldreboenden. Sammanlagda investeringar för kommunsektorn i Sverige ökade med 18,5 

miljarder år 2018 jämfört med år 2017. Låneskulden förväntas även fortsätta öka de kommande 

åren (Kommuninvest, 2019). Figur 1 visar fördelningen av kommunsektorns investeringar år 

2018, som totalt uppgick till 149,4 miljarder kronor och är en ökning med 12 procent från år 

2017 (Kommuninvest, 2019a). 

 

Figur 1. Fördelning av investeringar i kommunsektorn år 2018. 

 

Källa: Kommuninvest (2019a).  

 

Fastigheter 31% Bostäder 24% Infrastruktur 19%

Vatten och avlopp 11% Energi 9% Övrigt 6%
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Som figur 1 visar, står fastigheter tillsammans med bostäder för över hälften (54%) av 

kommunsektorns totala investeringar år 2018. Tabell 1 nedan visar vilka finansieringsalternativ 

kommunsektorn använt för sin upplåning samt fördelningen mellan dem.  

 

Tabell 1. Kommunsektorns upplåning från olika finansieringsalternativ för åren 2013–2018.  

Finansieringsalternativ   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kommuninvest Finansiering i mdkr 206 218 251 274 308 354 

  Marknadsandel 43% 42% 45% 48% 51% 54% 

Marknadsprogram Finansiering i mdkr 114 139 173 180 193 202 

  Marknadsandel 24% 27% 31% 31% 32% 31% 

Banker Finansiering i mdkr 148 156 132 123 103 100 

  Marknadsandel 33% 30% 24% 21% 17% 15% 

Källa: Kommuninvest (2019i).  

 

Som tabell 1 visar har kommunsektorns upplåning via Kommuninvests samt via 

marknadsprogram ökat i marknadsandelar mellan åren 2013–2018, samtidigt som upplåning 

via banker har mer än halverats i marknadsandelar. Kommuninvests har ökat i marknadsandelar 

mellan varje år i tabellen, förutom mellan åren 2013–2014. Marknadsandelen för upplåning via 

marknadsprogram ökade med sju procentenheter mellan åren 2013–2015 och har sedan dess 

varit ungefär densamma resterande åren.  

2.2 Kommuninvest i Sverige AB 

Kommuninvest bildades år 1986 i följd av ett samarbete mellan tio kommuner i Örebro län och 

landstinget (numera regionen4), efter en tid av stora förändringar i kapital- och 

penningmarknaden. Tanken med samarbetet av det nya gemensamma bolaget var att 

upplåningen skulle skötas av Kommuninvest, som i sin tur skulle låna ut pengar till 

kommunerna. På så sätt skulle det bli både billigare lån och en säkrare tillgång till kapital under 

tider av finansiell oro. Fler och fler svenska kommuner ville ansluta sig till Kommuninvest och 

expansionen ledde till ytterligare en ägandeform, samt namnbyte av bolaget. Kommuninvests 

ekonomiska förening bildades år 1992 samt att bolaget bytte namn till Kommuninvest i Sverige 

AB. Genom föreningsbildningen kunde medlemmarna (kommunerna och regionerna) nu betala 

andelskapital som insats i bolaget. Idag är Kommuninvest den största långivaren till 

                                                 
4 Från och med år 2018 är region ny beteckning för landsting (Regeringskansliet, 2019).  
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kommunsektorn med 278 kommuner (av 290) och tolv (av 20) regioner. Kommuninvests syfte 

är att vara en billig långivare till sina medlemmar och har själva inget eget vinstsyfte, för att 

maximera låntagarnas ekonomiska nytta. Alla kommuner och regioner i Sverige som vill 

ansluta sig till Kommuninvest är välkomna. Medlemmarna själva bestämmer över bolagets 

inriktning, och alla medlemmar har varsin röst på årsstämman, oberoende av storlek. 

Kommuninvest besitter en hög kreditvärdighet, med högsta möjliga kreditbetyg av både 

Standard & Poor’s (AAA) samt Moody’s (Aaa), vilket indikerar en mycket låg kreditrisk och 

en pålitlig långivare (Kommuninvest 2019b). En hög rating ger enklare åtkomst till penning- 

och obligationsmarknaden och bidrar till både nationella och internationella marknader, vilket 

kan leda till större efterfrågan (Nordkap, 2019). De tre världsledande ratinginstituten är 

Standard & Poor’s, Moody’s och Fitch (BBC, 2016). 

2.2.1 Höjda marginaler 

I slutet av år 2012 höjde Kommuninvest sina marginaler på sin utlåning, vilket betyder högre 

kostnad för kommunerna att låna pengar. Detta gjorde Kommuninvest för att öka 

rörelseresultatet och bidra till kapitalisering av företaget. Marginalerna på utlåningen höjdes 

efter införandet av en återbäringsmodell, som ger Kommuninvests medlemmar återbäring 

(beskrivs närmre i avsnitt 2.2.2) grundat på bolagets vinst efter varje år (Kommuninvest, 2012). 

Tanken var att återbäringen skulle fungera som en ersättning för de höjda 

upplåningskostnaderna för kommunerna, men kommunerna och dess bolag såg annorlunda på 

saken. Kostnaden för de höjda marginalerna blev en kostnad för kommunernas bolag, medan 

återbäringen hamnade på kommunens balansräkning som ökat kapital hos Kommuninvest. 

Återbäringens storlek fastställs först året efter varje affärsår, medan storleken på räntehöjningen 

ser kommunen direkt. Detta gör det svårt för kommunerna att inkludera återbäringen vid 

planering av sin budget. De två åren med höjda marginaler ledde till att Kommuninvest tappade 

marknadsandelar (se tabell 1) eftersom kommunerna började låna mer pengar på annat håll. Vid 

denna tid startade vissa kommuner egna upplåningsprogram som de ansåg minska 

upplåningskostnaden. År 2014 sänktes marginalerna igen vilket ökade incitamentet att låna mer 

av Kommuninvest (Kommuninvest, 2014). Dock fortsätter kommunerna med egna 

upplåningsprogram att delvis emittera genom dessa.  

2.2.2 Återbäring 

Varje år betalar Kommuninvest ut en återbäring till sina medlemmar. Återbäringens storlek som 

Kommuninvest ska betala ut baseras på resultatet för Kommuninvest AB det aktuella året, år t. 
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Hur mycket som ska betalas ut till varje kommun fastslås på föreningsstämman i april året efter, 

alltså år t+1. Kommuninvests resultat ska täcka kostnaderna för Kommuninvests ekonomiska 

förening och det som återstår efter att föreningens kostnader är täckta blir en så kallad 

överskottsutdelning (Kommuninvest, 2018). Denna överskottsutdelning består av ränta på 

insatskapital samt återbäring till kommunerna. Återbäringens storlek till en enskild kommun 

baseras på kommunens genomsnittliga lånevolym under året, som andel av Kommuninvests 

totala genomsnittliga utlåningsvolym samma år. Genomsnittlig lånevolym (förklaras närmare i 

avsnitt 4.1) är det belopp som lånats under ett år, reglerat efter hur stor andel av året lånet löper. 

Återbäringen har beräknats på samma sätt från och med år 2015, innan dess baserades 

återbäringen på hur mycket kostnadsränta en kommun hade betalat till Kommuninvest som 

andel av totala kostnadsräntan som låntagare betalat till Kommuninvest. Återbäringen kommer 

i uppsatsen behandlas5 som pengar kommunerna får tillbaka efter ett år av för hög räntekostnad 

till Kommuninvest. Eftersom Kommuninvest inte har något eget vinstsyfte kan man se 

Kommuninvests vinst efter ett år som en konsekvens av för stor marginal på utlåningen, och 

betalas därför ut som återbäring till kommunerna. 

2.3 Insatskapital i Kommuninvest 

Alla medlemmar hos Kommuninvest behöver ha en viss mängd kapital som insats i 

Kommuninvest, ett så kallat insatskapital. Hur stor denna insats behöver vara anges i 

Kommuninvests (2019c) föreningsstadgar och beror på antalet invånare i kommunen. 

Minimumkravet för en kommun är ett insatskapital som motsvarar 200 kronor per invånare. 

Utöver minimumnivån finns tre nivåer till, motsvarande insatskapital på 450, 675 och 900 

kronor per invånare. Vilken nivå en kommun uppnått styr hur stor del av återbäringen som 

betalas ut direkt till kommunen och hur stor del som går till insatskapital för kommunens 

räkning. För en kommun som befinner sig på minimumnivån går hela återbäringen till 

insatskapital, för nästa nivå (450 kr) går 50% av återbäringen till kommunen i form av pengar 

och resten sätts in som insatskapital för kommunen hos Kommuninvest. Liknande gäller 

nivåerna 675 kr samt 900 kr per invånare, där 75% respektive 100% betalas ut i pengar till 

kommunerna och resten, 25% respektive 0% sätts in som insatskapital. Insatskapitalet är 

nödvändig så länge kommunen är medlem i Kommuninvest, vare sig kommunen lånar i eget 

MTN-program eller inte. Vid eventuellt utträde från Kommuninvest betalas insatsen ut till 

kommunen enligt §5.10 i Kommuninvests föreningsstadgar (Kommuninvest, 2019c).  

                                                 
5 I avsnitt 5.2 motiveras varför hela återbäringen behandlas som tillgång för kommunerna.  
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Varför direktupplåning via MTN-program? 

En rimlig anledning varför kommuner väljer att emittera i MTN-program istället för att låna av 

Kommuninvest är räntekostnaden. Enligt insamlade data har räntan oftast varit lägre vid 

emittering via MTN-program jämfört med vad priset samtidigt varit hos Kommuninvest. Priset 

har såklart betydelse för vart låntagare väljer att låna. En annan anledning kan vara att låntagare 

vill sprida sina lån på olika långivare för att på så sätt minska risken i sin skuldportfölj och lånar 

därför inte allt på samma marknad eller från samma långivare, på så sätt kan risken för 

kommunen att bli utan likviditet att minska (Holmström och Tirole, 1998). Med fler än en 

motpart exponeras heller inte hela kommunens motpartsrisk emot en enda aktör (Skoglund, 

Chen, 2015). Hur mycket mer diversifierad en kommuns skuldportfölj blir av att emittera i 

MTN-program, utöver att endast låna från Kommuninvest går att diskutera. Eftersom 

kommunernas MTN-upplåning nästan enbart görs på SEK-marknaden, innebär det ingen 

ytterligare diversifiering sett till antal valutamarknader, jämfört med att endast låna ifrån 

Kommuninvest, eftersom Kommuninvest lånar från samma marknad. Utöver SEK-marknaden 

sker stor del av Kommuninvests upplåning även i amerikanska dollar och från och med år 2019 

beslutades att euromarknaden även ska bli en strategisk6 upplåningsmarknad (Kommuninvest, 

2019g). Kommuninvest är dessutom medlem i Riksbankens betalningssystem, RIX, där man 

vid brist på likviditet kan låna pengar under dagen (Knezevic, 2018). Trots att Kommuninvest 

finansieras av fler och större marknader utöver SEK-marknaden, kan diversifieringen anses 

större att utöver Kommuninvest emittera via MTN-program, då kommunen inte endast behöver 

förlita sig på Kommuninvest som bolag.  

3.1.1 Riskaversion 

Riskaversion är ett utbrett begrepp som förklarar hur en individ förhåller sig till risk vid 

slumpmässiga utfall och är en av de mest grundläggande egenskaper sett till mänskligt beteende 

(Zhang, Brennan, Lo, 2014). Flera studier har kommit fram till slutsatsen att individer föredrar 

en säker inkomst hellre än en inkomst med samma förväntade värde, fast med okänt utfall.  Med 

andra ord föredras en säker vinst av 1000 kronor, framför 50 procent sannolikhet att vinna 1500 

kronor och 50 procent sannolikhet att vinna 500 kronor. Riskaversion är ett begrepp som 

                                                 
6 Att euromarknaden beslutats vara en strategisk upplåningsmarknad betyder att Kommuninvest kommer vara en 

återkommande, långsiktig emittent på euromarknaden (Kommuninvest, 2019g).  
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används inom finans, ekonomi samt psykologi och kan användas för att ge en bättre förståelse 

av portföljallokering, konsumtion och val av lotteri. Riskaversion används ofta som ett 

antagande i ekonomiska modeller och teorier (Zhou, Liu, Zhang, Gu och Wang, 2014).  

 

Gällande kommuners upplåning förväntas en kommun vara beredd att betala mer för en mindre 

riskfylld upplåning kontra en mer riskfylld. På detta vis kan en riskpremie tas i beaktande, som 

ett mått på vilken extra kostnad en investering kan anta i förhållande till lägre risk. Upplåning 

kan anses mer riskfylld exempelvis då långivaren har en lägre kreditrating. 

3.2 Kommuners diversifiering med hänsyn till olika typ av risk 

Från kommuners perspektiv finns ett antal olika risker att särskilt ta hänsyn till, dessa är 

finansieringsrisk, motpartsrisk, valutarisk samt ränterisk. Dessa risker är väsentliga för alla 

kommuner och går att läsa om i kommunernas egna finansinstruktioner där kommunerna själva 

skriver om hur de hanterar riskerna.  

3.2.1 Finansieringsrisk 

Finansieringsrisk innebär risken att inte kunna, eller ha svårigheter att ta nya lån, alternativt 

refinansiera befintliga lån (Sandström, 2016). Risken att inte kunna finansiera sig har varit en 

central orsak till alla historiska bankkriser och enligt Drehmann och Nikolaou (2013) definieras 

den utifrån en banks perspektiv som sannolikheten att en bank under en viss tidsperiod inte kan 

leva upp till sina förpliktelser. Finansieringsrisk uppstår då tillgångar och skulder inte är 

matchade (Holmström och Tirole, 1998). För att ge exempel på hur några av Sveriges 

kommuner ser på deras egen finansieringsrisk, refereras rapporter utgivna av kommunerna 

själva. En av Kommuninvests medlemmar som samlat alla sina lån hos dem är Tyresö kommun.  

I deras årsredovisning uttrycker de att medlemskapet i Kommuninvest är viktigt för deras 

strategi att upprätthålla en stabil finansieringsrisk eftersom Kommuninvest är en mycket stabil 

motpart och klassas som en systemviktig aktör av Finansinspektionen, samt att de värdesätter 

Kommuninvests upparbetade kontakt med affärsbankerna (Tyresö kommun, 2018). 

Finansieringsrisken kan minska genom att låneportföljen har en jämnare förfalloprofil för att 

undvika akut upplåningsbehov om en stor andel av portföljen förfaller samtidigt. För att kunna 

täcka lånebehovet på kort sikt behövs en likviditetsreserv som säkerhet (Knezevic, 2018). 

Örebro kommun (2018) har till exempel valt att sätta maxgräns för hur stor andel av den totala 

upplåningen som får lånas för en viss löptid, indelad i kategorierna 0–1 år, 1–5 år, 6–10 år samt 
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>11 år. Andra kommuner gör på liknande sätt, men i detta fall används Örebro Kommun som 

exempel.  

 

Knezevic (2018) skriver om intertemporal diversifiering kopplat till finanskrisen år 2008–2009. 

Intertemporal diversifiering kan förklaras som förfallspridning och är ett sätt att säkra sig mot 

finansieringsrisk i tider då det är svårt att matcha upplåning och utlåning. Tillgång-

skuldhantering enligt ALM (”Asset-Liability Management”) är en strategi som vanligen 

används av banker, försäkringsbolag och pensionsfonder, där tillgångar och skulder matchas i 

löptid vilket leder till minskad risk. För kommuner är denna strategi inte möjlig på samma sätt, 

eftersom kommuners tillgångar består av en oändlig framtida tillgång av skatteintäkter, vilket 

gör strategin komplicerad (Cochrane, 2015). Svenska kommuners upplåning kännetecknas av 

hög tillit till kortfristiga lån som används för att finansiera betydligt längre investeringsprojekt 

med. Vid kortfristiga lån är risken större att ett lån/obligation förfaller i en tid då likviditet är 

svår att få tag på, vilket kan leda till att pågående projekt behöver avbrytas då de inte kan 

finansieras (Diamond, 2007). Denna typ av risk kallas refinansieringsrisk och har tidigare 

uppfattats som låg eftersom sett till historien så har likviditet inte varit svår att få tag i på grund 

av en stabil finanssektor i Sverige. Under finanskrisen såg det plötsligt annorlunda ut. Likviditet 

blev mer svårtillgänglig samtidigt som förfall behövdes refinansieras. Kommuner såg sig efter 

nya upplåningskanaler, vilket ledde till att många anslöt sig till Kommuninvest och fick sina 

finansieringsbehov mättade. Under år 2009 anslöt sig 24 nya kommuner till Kommuninvest och 

sett till antal anslutna medlemmar så var antalet nya medlemmar som flest under finanskrisen 

(Knezevic, 2018).  

3.2.2 Motpartsrisk 

Motpartsrisk avser den finansiella risken av att någon av parterna (motparten) inte kan fullgöra 

sina förpliktelser enligt avtal (Law, 2014). Motpartsrisken kan mätas som ersättningskostnaden 

av till exempel ett derivatkontrakt där motparten inte kan leva upp till de kontraktsmässiga 

betalningsflödena (Skoglund, Chen, 2015). Med avseende på denna typ av risk är stabila 

motparter kopplad till låg risk viktigt för kommunen som lånar. Trots oroligheter på 

finansmarknaden är det viktigt att kunna låna med låg risk. Tyresö kommun (2018) uttrycker 

att Kommuninvests medlemskap i Riksbankens betalningssystem RIX förstärker tillgång till 

likviditet i tider av finansiell oro och ser risken i att endast ha en motpart som obetydlig. För att 

reglera motpartsrisken använder sig kommunerna även här av begränsningar över hur mycket 

de får exponeras med emot en motpart med särskilt kreditbetyg. Enligt Jönköping kommun 
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(2019) får ingen enskild långivare stå för mer än 40% av kommunkoncernens totala 

låneportfölj, med undantag för Kommuninvest som får stå för upp till 75% av låneportföljen. 

Som det går att läsa så förhåller sig kommunerna olika i synen på motpartsrisken och handlar 

därefter.  

3.2.3 Valutarisk 

Risken att drabbas av förlust vid valutaförändringar kallas valutarisk (Law, 2014). Detta kan 

ske genom att värdet av tillgångar och skulder i utländsk valuta, omräknat till svenska kronor, 

förändras ofördelaktigt (Örebro kommun, 2018). Många kommuner lånar endast i svenska 

kronor och exponeras därför inte emot någon valutarisk. Kommuner som lånar i fler valutor 

kan använda sig av derivat för att kurssäkra upplåningen till svenska kronor. Eftersom 

Kommuninvest endast lånar ut i svenska kronor är det upp till kommunerna vilken exponering 

de vill ha i andra valutor, genom att låna på annat håll. Via kommunernas MTN-program lånas 

nästan allt i svenska kronor.   

3.2.4 Ränterisk 

Ränterisk avser risken att marknadsräntorna förändras på ett vis som gör att räntekostnaderna 

ökar mer än önskvärt (Law, 2014). Denna typ av risk beror inte på ifall kommunerna emitterar 

på marknaden eller lånar från Kommuninvest, utan beror huvudsakligen på kommunens 

räntebindningstid i skuldportföljen. Ränterisken kan minskas med hjälp av derivat, såsom 

ränteswappar och terminskontrakt (Horscher, 2011), som många kommuner använder sig av. 

Alltså beror denna risk mer på kommunens upplåningsstrategi snarare än varifrån pengarna 

lånas.  

3.3 Kommunernas egen syn på upplåningen 

För att ta del av kommunernas egna ord om varför de väljer att handla som de gör, har 

telefonintervjuer gjorts med ekonomer (personlig kommunikation, november 2019) från sex7 

av de totalt tio undersökta kommunerna. Frågan som ställdes var: Vilken är den främsta 

anledningen till att både låna från Kommuninvest samt emittera i MTN-program? Det 

grundläggande argumentet, vilket samtliga av ekonomerna nämnde, var en ökad diversifiering. 

Någon uttryckte att de inte vill lägga alla ägg i samma korg för att minska risken. Några andra 

av ekonomerna uttryckte att det finns en osäkerhet i att låna allt från Kommuninvest, då det kan 

                                                 
7 Telefonintervju med ekonom/finansekonom från kommunerna Avesta, Borås, Göteborg, Jönköping, Lund och 

Uppsala. 
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hända något oväntat med dem som bolag, vilket innebär en förhöjd risk. På tal om diversifiering 

lyftes även argumentet att emittera via MTN-program innebär att låna från samma svenska 

marknad som Kommuninvest lånar upp från, men att Kommuninvest även lånar upp på 

dollarmarknaden från flera andra länder. 

  

Kommuninvests höjda marginaler år 2012, som bidrog till att kommuner startade MTN-

program bekräftas även vid samtal med kommunernas ekonomer. Efter de höjda marginalerna 

ansågs det mer förmånligt att emittera via eget MTN-program, men att de nu några år senare 

ser Kommuninvest som mer konkurrenskraftiga eftersom marginalerna har blivit lägre. 

Samtidigt lyfte några av ekonomerna argumentet att det inte finns någon garanti att 

Kommuninvests priser kommer vara förmånliga framöver, de kan likväl höja sina marginaler 

igen. Vad som också togs upp i samtalen var hur beslut angående MTN-program hade tagits 

om det hade beslutats för idag. När ett upplåningsprogram redan är i bruk kan man inte bara 

lägga ned det hur som helst, sa någon av ekonomerna.  

4. Data 

För att undersöka kostnaden för kommuners upplåning8 i eget MTN-program jämfört med 

kostnaden att låna samma volym och löptid av Kommuninvest, används data för varje enskild 

obligation som de aktuella kommunerna emitterat i sina MTN-program från första januari 2013 

till och med sista december 2018. Kommunernas emitterade certifikat är ej inkluderade i 

undersökningen.  

 

Insamlade data innehåller obligationens startdag (prissättningsdag), förfallodag, nominellt 

belopp, pris vid emittering och Kommuninvests prislistor för de aktuella åren. Data för 

Kommuninvests prissättning finns inte offentligt utan har erhållits från Kommuninvest. 

Resterande data, såsom löptid och belopp för de aktuella kommunernas emitteringar finns på 

Bloomberg (2019). För att kunna jämföra priset för obligationer behöver ränta mätas i samma 

mått, därför används spreaden mot tre månaders STIBOR på prissättningsdagen. Då både 

emitteringspriset och Kommuninvests utlåningspris mäts i samma enhet, kan eventuell 

prisskillnad beräknas genom att använda skillnaden mellan dessa två.  

 

                                                 
8 Endast obligationer emitterade i svenska kronor. Enstaka emitteringar har gjorts i annan valuta, vilka ej är 

medräknade.  
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Tabell 2. Prisvariabler för kommunernas emitteringar samt pris för kommunernas lån via 

Kommuninvest. 

Prisvariabel Beskrivning 

Marknads-spread Räntan som kommunerna emitterat sina obligationer till på marknaden genom sitt 

MTN-program. Uttrycks som antal baspunkter över tre månaders STIBOR vid 

emitteringstillfället.  

 

KI-spread Räntan som kommunerna kunde ha lånat till av Kommuninvest, istället för att 

emittera, allt annat lika. Uttrycks som antal baspunkter över tre månaders 

STIBOR vid emitteringstillfället. 

 

Räntedifferens Skillnaden mellan marknads-spread och KI-spread. 

(Marknads-spread minus KI-spread).  

 Anm: Variablernas namn är påhittade för denna uppsats för att för enkelhetens skull kunna användas i texten.  

 

De kommuner som undersöks är de av Kommuninvests medlemmar som även bedriver 

direktupplåning på marknaden med egna MTN-program. Dessa kommuner är Avesta, Borås, 

Göteborg, Huddinge, Jönköping, Lund, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Örebro.   

 

Undantag för upplåning via MTN-program är Avesta kommun som emitterar utan något 

upplåningsprogram. Anledningen till det är att Avesta kommun emitterar så pass lite (endast 

tre gjorda emissioner) och anser kostnaden lägre genom att göra på det viset (ekonom Avesta 

kommun, personlig kommunikation, november 2019). I uppsatsen innefattas för enkelhetens 

skull även Avesta kommun när upplåningen beskrivs som emittering via MTN-program. 

Linköpings kommun finansieras av upplåning via MTN-program och lån av Kommuninvest, 

däremot är det fyra9 av Linköpings kommunala bolag som ger ut obligationerna med kommunal 

borgen av Linköpings kommun som säkerhet för obligationerna (Linköpings stadshus, 2019).  

 

Eftersom Linköpings upplåning är unik och annorlunda i sin finansiering har denna kommun 

uteslutits i undersökningen. Tabell 3 innehåller den genomsnittliga lånevolymen för alla 

obligationer i eget MTN-program för de undersökta kommunerna, som emitterats i svenska 

kronor mellan åren 2013–2018. Med andra ord presenteras den genomsnittliga lånestocken för 

åren.   

 

  

                                                 
9 Linköpings Stadshus, Tekniska verken i Linköping, Stångåstaden och Lejonfastigheter.  
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Tabell 3. Kommuner i undersökningen och dess genomsnittliga lånestock (miljoner kr), samt 

antal emissioner i eget MTN-program. 

Anm: Tabellen innehåller de 10 kommuner som undersöks och deras genomsnittliga lånestock, vilken inkluderar emitteringar 

som skett i dess MTN-program från år 2013 till 2018. Siffrorna är i miljoner kronor och är avrundade till närmsta miljontal. 

Antal obligationer som varje kommun emitterat presenteras under kolumnen obligationer.  

Källa: Kommuninvest (2019j), Bloomberg (2019) 

Genomsnittlig lånevolym per år är nödvändig för att beräkna hur stor återbäring obligationerna 

skulle ha genererat, ifall samma volym och löptid hade lånats av Kommuninvest istället. För 

beräkning av återbäring behövs årsvis data för Kommuninvests totala utbetalning av återbäring 

samt Kommuninvests totala genomsnittliga utlåningsvolym för varje år som undersöks. Detta 

eftersom återbäringen till en enskild kommun baseras på hur stor andel av Kommuninvests 

totala utlåning en enskild kommuns upplåning består av. Alltså leder en större upplåning från 

Kommuninvest till en större summa återbäring för kommunen.  

Data för återbäring är införskaffad från Kommuninvest. Återbäringsdata går även hitta i deras 

årsredovisning, dock som en summering av återbäringen och utbetald ränta på kommunernas 

insatskapital. Tabell 4 innehåller data för Kommuninvests utlåning samt utbetald återbäring.  

 

Tabell 4. Kommuninvests totala genomsnittliga utlåningsvolym (miljoner kr) och totala 

utbetalda återbäring samt andel återbäring av utlåningsvolym.  

År Tot. Utlåningsvolym (Mkr) Tot. Utbetald återbäring (Mkr) Andel återbäring 

2013 205 013 644 0,31% 

2014 208 371 635 0,30% 

2015 234 339 447 0,19% 

2016 262 926 362 0,14% 

2017 290 307 874 0,30% 

2018 327 818 616 0,19% 

Anm: Kommuninvests totala genomsnittliga utlåningsvolym, samt Kommuninvests totala utbetalning av återbäring för åren 

2013–2018. Utbetalning av återbäringen sker först år t+1 eftersom den är baserad på totala utlåningsvolymen för år t, men 

visas i tabellen för året som återbäringen är baserad på. Andel återbäring syftar på andel av totala utlåningsvolymen som 

betalas ut som återbäring.  

Källa: Kommuninvest (2019j) 

År Obligationer 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avesta 3 58 160 200 147 118 100 

Borås 11 41 942 1 601 2 274 2 985 3 784 

Göteborg 30 3 064 8 943 13 862 17 552 21 291 22 339 

Huddinge 14 87 1 321 2 195 2 094 1 961 1 735 

Jönköping 20 154 1 120 2 208 2 648 2 985 2 664 

Lund 11 666 1 680 3 278 3 752 4 424 4 239 

Norrköping 29 1 280 2 598 3 176 3 241 3 504 3 518 

Södertälje 17 388 1 662 2 430 1 722 1 796 1 427 

Uppsala 32 94 1 767 2 772 2 956 4 366 5 307 

Örebro 25 553 2 626 6 480 6 407 6 687 6 798 

Summa 192       
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För att kunna beräkna återbäringen till kommunerna för år 2013 och år 2014 behövs ytterligare 

data, eftersom den då räknades ut på annat sätt. Återbäringen beräknades då ut som andel av 

kommunens totala räntekostnad i förhållande till alla kommuners totala räntekostnad till 

Kommuninvest.  För denna beräkning används data för varje kommuns faktiskt utbetalda 

återbäring från Kommuninvest, samt varje kommuns faktiska genomsnittliga lånevolym från 

Kommuninvest, se tabell 5.  

 

Tabell 5. Kommunernas återbäring och lånevolym från Kommuninvest, år 2013 och år 2014.  

Kommun 2013 2014 

 Återbäring (Mkr)  Lånevolym (Mkr) Återbäring (Mkr) Lånevolym (Mkr) 

Avesta 1,3 498,7 0,8 387,1 

Borås 1,9 840,8 2,1 1 034,2 

Göteborg 1,1 398,0 6,1 2 274,3 

Huddinge 20,8 4 710,2 18,1 3 818,6 

Jönköping 15,8 5 115,1 15,5 4 678,9 

Lund 5,5 1 675,0 5,5 1679,6 

Norrköping 4,6 1 342,4  3,7 780,2 

Södertälje 1,0 470,1 1,5 601,7 

Uppsala 2,2 639,7 8,2 2 328,6 

Örebro 5,7 2 183,8 5,3 2 149,7 

Anm: Siffror är avrundade till miljontal med en decimal. 

Källa: Kommuninvest (2019j) 

5. Metod 

5.1  Beräkning av genomsnittlig lånevolym 

Eftersom den återbäring en kommun erhåller från Kommuninvest baseras på hur stor 

genomsnittlig lånevolym kommunen har hos Kommuninvest under ett år, behöver den 

genomsnittliga lånevolymen kommunen har i utestående obligationer i sitt MTN-program 

beräknas. Detta eftersom syftet är att beräkna hur mycket mer återbäring en kommun skulle 

erhålla från Kommuninvest givet att dess emitteringar istället hade skett som lån via 

Kommuninvest. För en kommun, k, beräknas dess genomsnittliga lånevolym för år t genom att 

summera kommunens alla utestående obligationers genomsnittliga lånevolym för år t.  

 

Att lånevolymen benämns som genomsnittlig beror på att någon eller några av kommunernas 

obligationer kan emitteras och/eller förfalla under året, vilket betyder att lånevolymen för en 

obligation som inte löper under hela året behövs justeras utefter hur stor andel av det aktuella 

året den faktiskt löper. En obligation med volymen 1 miljard som emitteras år 2017 och löper 
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fram till första april 2019, löper alltså en fjärdedel av år 2019, vilket betyder att den 

genomsnittliga lånevolymen för den obligationen är ca 250 miljoner (1Mdr/4) för år 2019. För 

att beräkna hur stor andel av obligationens startår samt slutår den löper, divideras antal dagar 

av året som obligationen löper, med årets alla dagar (365 dagar). Genomsnittlig lånevolym 

(kommer även att beskrivas som endast ”lånevolym" i fortsättningen) för en enskild obligation 

beräknas enligt ekvation 1: 

 

𝐿𝑡,𝑜,𝑘 =
𝐷𝑡,𝑜,𝑘

365
× 𝑁𝑜 

  

där 𝐿𝑡,𝑜,𝑘 är den genomsnittliga lånevolymen för obligation o, avseende år t, där kommun k 

emitterat obligationen.  𝐷𝑡,𝑜,𝑘 är antal dagar av år t som obligation o löper, vilken är emitterad 

av kommun k. 𝑁𝑜 står för nominellt belopp för obligation o, vilken är densamma oberoende 

vilket år som avses.  

 

𝐿𝑡,𝑘 = ∑ 𝐿𝑡,𝑜,𝑘

𝑛

𝑜=1

 

 

Genom att summera den genomsnittliga lånevolymen för varje enskild obligation, 𝐿𝑡,𝑜,𝑘, som i 

ekvation 2, beräknas 𝐿𝑡,𝑘 som är den genomsnittliga lånevolymen för varje kommun och år. n 

står för de av kommun k:s utestående obligationer år t.   

5.2 Återbäring, en tillgång för kommunen 

Innan härledning av hur återbäringen är beräknad, motiveras varför återbäringen kommer att 

hanteras som en tillgång som kommunerna kan tillgodoräkna sig av. En anledning att se hela 

återbäringen som en tillgång för kommunen är den ränta de tillhandahåller på insatskapitalet. 

Kommuninvest betalar ut en ränta på kommunernas insatskapital, vilken har varit 1,5% för de 

senaste 3 åren i undersökningen (2016–2018), 2% för år 2015 samt 2,5% för år 2014, och kan 

anses vara en hög riskfri10 ränta. Skulle en kommun placerat sin insats i en 10 årig 

statsobligation hade räntan som högst varit 1,182%11 under åren 2016–2018 (Sveriges riksbank, 

                                                 
10 Räntor är sällan helt utan risk, men räntan på insatskapital kan anses vara riskfri då Kommuninvest 

obligationer bedöms enligt finansinspektionen som likställda med statsobligationer vid beräkning av 

likviditetstäckningsgraden (Kommuninvest, 2019e).  
11 Räntan för 10 årig statsobligation för den 4e januari 2016 (Sveriges riksbank, 2019). 

(1) 

 

(2) 
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2019). Vid ett icke-medlemskap i Kommuninvest hade kommunen kunnat använda den summa 

som de vid ett medlemskap behövt ha som insatskapital, till att minska sin lånestock. För att 

uppskatta alternativkostnaden att använda insatskapitalet till att minska kostnaden för 

kommunens lånestock, används statistik från ”Kommunsektorns skuldförvaltning”, som är en 

digital rapport utgiven av Kommuninvest (2019d) och uppdateras varje kvartal. För tredje 

kvartalet år 2019 innehåller den statistik för 6 022 lån (inkluderar lån, certifikat och 

obligationer) och 1862 derivatkontrakt. Dessa lån motsvarar 449 miljarder kronor, samt 

derivatkontrakt för 182 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 65% av Sveriges kommuners 

totala upplåning. Grundat på denna statistik har genomsnittsräntan som kommunerna betalar på 

sin lånestock beräknats, vilket presenteras i figur 2.  

 

Figur 2. Genomsnittsräntan kommuner betalat på sin lånestock, kvartalsvis mellan  

åren 2016–2018.  

 
Anm: Genomsnittsränta, kvartalsvis (q) från q1 2016 till  q4 2018. Baserad på den data Kommuninvest har i ”KI Finans” som 

är en webbaserad finanstjänst innehållande bland annat data för kommunsektorns upplåning.  

Källa: Kommuninvest (2019d) 

 

Mellan åren 2016–2018 var genomsnittsräntan som högst 1,77% (Q1 år 2016) och som lägst 

1,24% (Q4 år 2018) inklusive derivat. Under åren 2016–2018 har genomsnittsräntan varit i 

princip lika hög som räntan på insatskapital för de åren. Givet att en kommun är medlem i 

Kommuninvest innebär det att kommunen behöver ett insatskapital. Den summa insatskapital 

en specifik kommun behöver ha, ger minst lika hög avkastning i form av ränta på insatskapital 

som kommunen skulle kunna spara in ifall samma summa användes för att minska sin 

lånestock. En kommuns insatskapitals storlek är oberoende av hur mycket de lånar, vilket 

betyder att även ifall en kommun väljer att öka sin andel upplåning i MTN-program och minska 

sin andel hos Kommuninvest kommer insatskapitalet ändå behöva vara detsamma. Endast då 
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en kommun väljer att lämna Kommuninvest blir omständigheterna annorlunda. För ett sådant 

fall är kostnadsskillnaden inte beräknad i denna uppsats, eftersom de kommuner som undersöks 

är de som emitterar i MTN-program givet att de samtidigt är medlemmar hos Kommuninvest.  

5.2.1 Beräkning av återbäring baserad på nuvarande återbäringsmodell 

Varje kommun k:s beräknade genomsnittliga lånevolymen med avseende på år t, betecknas 𝐿𝑡,𝑘,  

multipliceras med procentsatsen som återfinns i tabell 4, alltså Kommuninvests totala utbetalda 

återbäring per år som andel av Kommuninvests totala utlåningsvolym per år. På detta sätt 

beräknas enligt ekvation 3 den extra återbäring lånevolymen skulle ha genererat ifall alla 

emitteringar hade skett som lån av Kommuninvest, allt annat lika. 

 

Å𝑡,𝑘 = 𝐿𝑡,𝑘 ×
(𝑇𝑜𝑡. Å)𝑡

(𝑇𝑜𝑡. 𝐿)𝑡
 

 

Å𝑡,𝑘 står för den beräknade återbäring som skulle genererats till kommun k, år t, ifall 

emitteringarna hade skett som lån hos Kommuninvest. (𝑇𝑜𝑡. Å)𝑡 står för Kommuninvests totala 

utbetalda återbäring år t och (𝑇𝑜𝑡. 𝐿)𝑡 står för Kommuninvests totala genomsnittliga utlåning 

år t. Anledningen till att räkna ut den ytterligare återbäring en kommun skulle erhålla, är att den 

är relevant att ha med i beräkningen för kommunernas totala upplåningskostnad. Återbäringen 

kan ses som överskottet kommunerna betalat i ränta på sina lån, och kan därför räknas bort12 

från totala kostnadsskillnaden.   

5.2.1 Beräkning av återbäring baserad på tidigare återbäringsmodell 

Istället för att återbäringen baseras på andel lånevolym, baserades den mellan åren 2013–2014 

på kostnadsräntan en kommun betalt till Kommuninvest under ett år, som andel av den totala 

kostnadsräntan som betalts av alla Kommuninvests medlemmar. För att räkna på denna 

återbäringsmodell behövs data för den totala kostnadsränta som betalats till Kommuninvest år 

2013 och 2014, samt data för hur mycket ränta varje kommun skulle ha betalat för deras 

emitterade obligationer, ifall de istället lånats av Kommuninvest. Att beräkna hur mycket 

räntekostnaden skulle vara ifall emitteringarna skett som lån hos Kommuninvest kräver orimligt 

tidskrävande beräkningar. Eftersom många av lånen innehar rörlig ränta, med räntebetalning 

var tredje månad, innebär det att för varje obligation behövs tre månaders STIBOR för dess 

                                                 
12 Motiverades i avsnitt 1.3 

(3) 
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betalningsdag hämtas. För endast en obligation på fem år innebär det 20 räntebetalningsdagar. 

Istället beräknas återbäringen för åren 2013–2014 ut enligt ekvation 4: 

 

Å′𝑡,𝑘 =
(Å. 𝐾𝐼)𝑡,𝑘

(𝐿. 𝐾𝐼)𝑡,𝑘
× 𝐿𝑡,𝑘 

 

där Å′𝑡,𝑘 är den beräknade återbäring, som skulle genererats till kommun k, år t, ifall 

emitteringarna hade skett som lån hos Kommuninvest. (Å. 𝐾𝐼)𝑡,𝑘 är den återbäring 

Kommuninvest betalade till enskilda kommunen, k, år t, och  (𝐿. 𝐾𝐼)𝑡,𝑘 är kommunen k:s 

genomsnittliga lånevolym från Kommuninvest år t.  

 

För att beräkningen ska gälla, antas att räntekostnaden som en kommun betalar för dess faktiska 

lån hos Kommuninvest, är i genomsnitt lika stor som räntekostnaden skulle vara i genomsnitt 

ifall emitteringarna istället hade skett som lån hos Kommuninvest, allt annat lika. 

 

5.3 Beräkning av räntekostnadsskillnad 

Beräkning av räntekostnadsskillnaden för en kommun att låna i eget MTN-program jämfört 

med att låna från Kommuninvest görs enligt ekvation 5 och 6. 

 

𝑅 𝑡,𝑘,𝑜 = 𝐿 𝑡,𝑜,𝑘 × (
𝑟𝑜

10 000
×

𝐷𝑡,𝑜,𝑘

365
) 

 

𝑅 𝑡,𝑘 = ∑ 𝑅 𝑡,𝑘,𝑜

𝑛

𝑜=1

 

 

där 𝑅 𝑡,𝑘,𝑜 står för räntekostnadsskillnaden i kronor mellan att låna från Kommuninvest och att 

emittera via MTN-program för obligation o, emitterad av kommun k, avseende år t. 𝐿 𝑡,𝑜,𝑘 

används även i ekvation 1, och står för genomsnittlig lånevolym år t, för en enskild obligation 

o, emitterad av kommun k. 𝑟𝑜 är räntedifferensen13, alltså skillnaden i ränta att emittera jämfört 

med att låna från Kommuninvest, för obligation o, uttryckt i baspunkter. 𝐷𝑡,𝑜,𝑘 är antal dagar 

som obligation o, emitterad av kommun k, löper av år t.  

                                                 
13 variabeln r (räntedifferens) förklaras i tabell 2.  

(4) 

 

(5) 

 

(6) 
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𝑅 𝑡,𝑘,𝑜 summeras på så sätt som summatecknet visar i ekvation 6, där n är de av kommun k:s 

levande obligationer år t. På detta sätt beräknas 𝑅 𝑡,𝑘, som är räntekostnadsskillnaden i kronor 

mellan emittering i MTN-program jämfört med motsvarande lån av Kommuninvest, för varje 

kommun och år. Om räntekostnadsskillnaden är negativ betyder det att räntorna i eget 

marknadsprogram har varit lägre än räntan hos Kommuninvest, eftersom räntedifferensen är 

marknads-spread minus KI-spread. Är differensen positiv betyder det att Kommuninvest räntor 

varit lägre än i MTN-programmet.  

 

Viktigt att förstå är vilka kostnader som tas hänsyn till genom att endast titta på 

räntekostnadsskillnaden. Priset en låntagare ser på prislistan från Kommuninvest kan ses som 

ett paketpris där fler kostnader är inkluderade. I priset inkluderas Kommuninvests 

lönekostnader, transaktionskostnader, ratingkostnader och andra operativa kostnader. Priset 

låntagaren tillhandahåller vid emittering i eget MTN-program är endast räntan för lånet, övriga 

tidigare nämnda kostnader är inte inkluderade. Dessa övriga kostnader kommer att definieras 

och beräknas/skattas på bästa möjliga sätt i avsnitt 5.5.  

5.3.1 Samma räntedifferens under hela löptiden 

Eftersom undersökningen omfattar emitteringar både med fast och rörlig ränta, behövs räntorna 

utryckas i förhållande till en referensränta för att kunna jämföra dem med varandra, därför 

används priset mot tre månaders STIBOR. Räntedifferensen14 för obligationerna är uttryckt 

som antal baspunkter vid emitteringstillfället. En emittering med rörlig ränta på tre månaders 

STIBOR med en marginal på 30 baspunkter kan jämföras med ett rörligt lån av Kommuninvest 

med rörlig ränta på tre månaders STIBOR med en marginal på 50 baspunkter. Räntedifferensen 

är i detta exempel 20 baspunkter mellan dessa två lån och antas också att vara det under hela 

löptiden. Samma sak gäller emitteringar med fast räntebetalning. Ifall den fasta räntekupongen 

är 0,5% av beloppet och tre månaders STIBOR är 0,1% vid emitteringstillfället, blir marknads-

spreaden15 lika med 40 baspunkter. Jämfört med en fast ränta på 0,6% hos Kommuninvest 

samma tidpunkt, innebär en KI-spread16 på 50 baspunkter. Räntedifferensen är i detta fall lika 

                                                 
14 Räntedifferensen presenterades i tabell 3 och är skillnaden i ränta mellan marknads-spread och KI-spread, 

uttryckt i baspunkter.  
15Marknads-spreaden är räntan som kommunerna emitterat sina obligationer till på marknaden genom sitt MTN-

program. Uttrycks som antal baspunkter över tre månaders STIBOR vid emitteringstillfället. 
16KI spreaden är räntan som kommunerna kunde ha lånat till av Kommuninvest, istället för att emittera, allt annat 

lika. Uttrycks som antal baspunkter över tre månaders STIBOR vid emitteringstillfället. 
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med 10 baspunkter, och kommer vara det under hela löptiden. Vid jämförelse mellan 

direktupplåning i MTN-program och lån hos Kommuninvest antas att ett lån hos 

Kommuninvest hade skett i samma tidpunkt som kommunen emitterat obligationen. Antagande 

görs även att lånet har samma belopp och samma typ av räntebetalning (fast eller rörlig) som 

emitteringen.  

5.4 Beräkning av transaktionskostnad till emissionsinstitutet 

Vid varje emittering tas en årlig avgift, en transaktionskostnad, från emissionsinstitutet som 

andel av det nominella emitterade beloppet. Transaktionskostnadens storlek är överenskommen 

mellan kommunen och emissionsinstitutet, men uppges av samtliga kontaktade kommuner vara 

2 baspunkter (personlig kommunikation, november 2019). Denna kostnad bör därför räknas 

med i kommunens totala emitteringskostnad vid jämförelse med att låna från Kommuninvest. 

Transaktionskostnaden för en kommun beräknas enligt ekvation 7 och 8. 

 

𝑇𝑡,𝑜,𝑘 = 0,0002 × 𝐿𝑡,𝑜,𝑘 

 

𝑇𝑡,𝑘 = ∑ 𝑇𝑡,𝑜,𝑘

𝑛

𝑜=1

 

 

där 𝑇𝑡,𝑜,𝑘 är transaktionskostnaden i kronor för en enskild obligation, o, emitterad av kommun, 

k för år t. Transaktionskostnaden för varje obligation summeras enligt ekvation 8 kommunvis 

och årsvis för att få fram den totala transaktionskostnad en kommun betalar varje år för sina 

utestående obligationer. n är de av kommun k:s levande obligationer år t.  Endast obligationer 

emitterade från och med år 2013 till och med år 2018 inkluderas, alltså räknas inte kostnaden 

med för levande obligationer som emitterades innan dess.  

5.5 Övriga omkostnader för kommunernas MTN-program  

Som tidigare nämnts tillkommer vissa kostnader när en kommun väljer att emittera i eget MTN-

program, som inte hade funnits utan eget program. För att ta reda på vilka, och hur stora 

kostnaderna är har en ekonom från samtliga undersökta kommuner kontaktats17 för att bilda en 

uppfattning (personlig kommunikation, november 2019). Prislistor från Standard & Poors 

(2019) med dess priser mot kommuner har också använts. Eftersom omkostnaderna för MTN-

                                                 
17 Sex kommuner har kontaktats via telefonsamtal, resterande fyra kommuner har kontaktats via mejl.  

(7) 

 

(8) 
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program varierar från kommun till kommun, beroende på hur mycket de lånar, delas de tio 

kommunerna upp i fyra kategorier baserat på lånevolym. Att anta att kostnaden är densamma 

för alla kommuner skulle vara skevt; att istället dela in dem i kategorier såsom i tabell 6 gör det 

möjligt att skatta en ungefärlig kostnad för varje kategori genom att jämföra dem utefter hur 

mycket de lånar i eget MTN-program. 

 

Tabell 6. Kommunerna är indelade i kategorier utefter medelvärdet av genomsnittlig lånevolym 

i MTN-program mellan åren 2013–2018.  

Kategori Genomsnittlig lånevolym per år Kommuner i kategorin 

Kategori A 0 till 1 miljard Avesta 

Kategori B  1 till 2 miljarder Borås, Huddinge, Jönköping, Södertälje 

Kategori C 2 till 5 miljarder Lund, Norrköping, Uppsala, Örebro 

Kategori D Mer än 5 miljarder Göteborg 

Anm: Kommunernas medelvärde av genomsnittlig lånevolym i kronor: Avesta (130M), Borås (1,9Mdr), Göteborg 

(14,5Mdr), Huddinge (1,6Mdr), Jönköping (2Mdr), Lund (3Mdr), Norrköping (2,9Mdr), Södertälje (1,6Mdr), Uppsala 

(2,9Mdr) samt Örebro (4,9Mdr) 

 

Avestas medelvärde för genomsnittlig lånevolym (emitterad) är endast 130 miljoner per år och 

Göteborgs medelvärde uppgår till hela 14,5 miljarder per år. Dessa två kommuner har varsin 

kategori, alltså inte grupperade med andra kommuner. Detta eftersom de anses avvikande18 

jämfört med resterande kommuner sett till lånevolym och storlek på omkostnader.  Resterande 

kommuner är grupperade med andra kommuner med liknande lånevolymer och omkostnader. 

5.5.1 Ratingkostnad 

I S&P:s prislista kan man avläsa de årliga kostnaderna som är nödvändiga för att driva eget 

marknadsprogram. Ofta har kommunen som emittent en rating, vilket innebär en årlig kostnad 

om €21 500. Utöver det kostar rating av MTN-programmet cirka €37 000 (S&P, 2019). Dessa 

kostnader är snarlika de som kommunerna själva uppgett. Utifrån Standard & Poor’s prislista 

är det svårt att säga exakt vad en enskild kommuns kostnad är, eftersom avtalen ser olika ut för 

kommunerna. Eftersom kommuner vanligtvis har incitament att ha rating som emittent oavsett 

om de emitterar i eget MTN-program eller ej är det rimligt att diskutera ifall denna kostnad 

hade varit aktuell om en kommun lade ned programmet. En anledning varför kommunerna 

väljer att skaffa rating som emittent är att kommuner vanligtvis lånar pengar från europeiska 

                                                 
18 Att Avesta har en liten lånevolym samt emitterar utan program medför mycket lägre omkostnader och anses 

därför behandlas i egen kategori. Göteborg har en mycket hög lånevolym samt annorlunda ratingavtal jämfört 

med resterande kommuner och anses också behandlas i egen kategori.  
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investeringsbanken (Europeiska unionens finansieringsinstitut) och har därav nytta av rating 

som emittent. Man kan även tänka sig att en emittentrating är av intresse för kommunen just 

därför att en extern aktör har ögon på kommunen, vilket kan uppfattas som en trygghet.  Av 

dessa två anledningar kommer endast ratingkostnaden för kommunernas MTN-program att tas 

med i totala kostnadsberäkningen, alltså 394 00019 kr. Undantag för denna kostnad är Avesta 

samt Göteborg. Avesta kommun har ingen rating, och har därför ingen ratingkostnad. 

Göteborgs stad innehar rating av både Moody’s och S&P, och dessutom särskilda avtal vilket 

innebär annorlunda kostnad jämfört med de övriga kommunerna. Göteborgs ratingkostnad 

kopplat till MTN-upplåningen uppskattas vara 6 miljoner kronor.  

5.5.2 Kostnad till IPA  

Varje kommun som emitterar har en IPA (”Issuer and Paying Agent”) som sköter 

betalningsflödena mellan kommunen och motparten. Kostnaden för denna service uppges vid 

kontakt med kommunernas ekonomer varierar mellan 15 000 – 100 000 kronor per år. 

Kostanden för kategori A (endast Avesta) uppskattas vara 15 000 kr per år. För Kategori B 

uppskattas IPA-kostnaden till 50 000 kronor per år och 70 000 kronor per år för kategori C. För 

kategori D (endast Göteborgs stad) uppges kostnaden vara 40 000 kronor per år. Denna kostnad 

kan anses förhållandevis låg för Göteborgs stad då de är en betydligt större låntagare jämfört 

med resterande kommuner som uppges ha en större IPA-kostnad. En anledning till det är att 

Göteborgs ratingkostnad även täcker delar av övriga omkostnader, då deras ratingavtal skiljer 

sig från övriga kommuners.  

5.5.3 Lönekostnader 

Att bedriva ett MTN-program kräver att någon sköter det administrativt och lägger tid på det. 

Genom kontakt med ekonomer hos kommunerna så har arbetstid uppskattats som läggs på att 

driva deras upplåning. Det är blandade svar vad det gäller vilken arbetstid som läggs på just 

MTN-programmet, då en tjänsteman som jobbar med en kommuns upplåning ofta har hand om 

kommunens alla upplåningskanaler såsom certifikatprogram, europeiska investeringsbanken 

och lån från Kommuninvest. Det är svårt att uppskatta skillnaden i lönekostnad för en kommun 

att emittera via MTN-programmet jämfört med att låna från Kommuninvest. Vad som går 

konstatera är att lån via Kommuninvest kräver mindre administrativt arbete, eftersom 

kommunen i stort sett endast behöver ringa ett telefonsamtal. Eftersom det är så pass osäkert 

                                                 
19  Beräknad med växelkursen EUR/SEK=10,66 som kursen var 2019-11-07, avrundat från 394,420 kr.  
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att skatta hur mycket mer arbetstid som läggs på att driva upplåning via MTN-program, räknas 

inte lönekostnad med i resultatdelen. Istället får man själv ta med denna kostnad i beaktning vid 

utvärdering av totala omkostnaderna.  

5.5.4 Kreditfaciliteter 

För att driva egna marknadsprogram såsom certifikatprogram och MTN-program förekommer 

vissa kostnader för att kunna säkra sin likviditet genom lånelöften från bankerna. Dessa 

lånelöften (faciliteter) innebär att kommunen snabbt kan få tag i likviditet från banken. Dessa 

lånelöften fungerar som en säkerhet för kommunen att kunna få tag i likviditet när certifikat 

och obligationer förfaller och de snabbt behöver få tag i pengar. Detta är ett avtal kommunen 

tecknar med en bank till en viss kostnad. Denna kostnad varierar från kommun till kommun 

beroende på lånelöftets storlek och vilken rating kommunen vill upprätthålla20. Normalt innebär 

det en kostnad på 14 baspunkter av framtida tolv månaders förfall av obligationer (Ekonomer, 

personlig kommunikation, november 2019). Avesta (kategori A) som inte har någon rating att 

upprätthålla21 behöver heller inte några kreditfaciliteter och har därför inga kostnader för det 

kopplat till utestående obligationer. För kategori B uppskattas denna kostnad till 750 000 kronor 

per år och för kategori C uppskattas kostnaden till 1,25 miljoner kronor per år. För Göteborgs 

stad (kategori D) uppskattas denna kostnad till 7 miljoner kronor per år.  

5.5.5 Noteringsavgifter 

Vid emission av en obligation betalas vissa avgifter till Euroclear Sweden som är Sveriges 

värdepapperscentral. Det är Euroclear Sweden som hanterar byten av värdepapper efter de har 

handlats (Euroclear, 2019). Kommuner listar även sina obligationer hos NASDAQ, vilket 

innebär att obligationerna listas och på så sätt marknadsförs (Nasdaq, 2019). Kostnaden varierar 

på antal emissioner. Kostnad för noteringsavgifter beräknas till 20 000 kronor per år för kategori 

A, 150 000 kr för kategori B, 200 000 kronor per år för kategori C och 255 000 kronor per år 

för kategori D.  

 

  

                                                 
20 Kommunernas kreditfaciliteter är endast nödvändiga för att upprätthålla den rating som är satt av S&P. Ju 

högre rating desto högre krav på kreditfaciliteter.   
21 Då Avesta emitterar utan obligationsprogram, i form av ”private placement” har de ingen rating. Eftersom 

kreditfaciliteter endast är ett krav för att upprätthålla sin rating så har Avesta ingen kostnad för kreditfaciliteter.   
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6. Resultat 

6.1 Återbäring, transaktionskostnad och räntekostnadsskillnad 

I Tabell 7 summeras återbäring, transaktionskostnad och räntekostnadsskillnad. 

Tabell 7. Återbäring, transaktionskostnad och räntekostnadsskillnad samt summan av dem, 

(tusen kr) 

Kommun Variabel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Avesta Å  145 322 382 203 354 188 1 594 
 

T 12 32 40 29 24 20 156  
r -83 -279 -330 -136 52 130 -644  
= 74 76 92 97 430 338 1 105 

Borås Å 93 1 873 3 057 3 132 8 986 7 108 24 250 
 

T 8 188 320 455 597 757 2 326 
 

r -20 -2 796 -4 005 -4 280 -5 088 -4 988 -21 177 
 

= 81 -734 -628 -693 4 496 2 877 5 398 

Göteborg Å 8 696 23 992 26 469 24 176 64 094 41 960 189 387 
 

T 613 1 789 2 772 3 510 4 258 4 468 17 410 
 

r -5 682 -23 893 -33 785 -36 378 -35 235 -31 589 -166 564 
 

= 3 627 1 887 -4 544 -8 692 33 117 14 838 40 234 

Huddinge Å 386 6 267 4 192 2 885 5 904 3 259 22 892 
 

T 17 264 439 419 392 347 1 879 
 

r -56 -3 075 -4 659 -3 474 -3 228 -3 107 -17 600 
 

= 347 3 456 -29 -171 3 068 499 7 171 

Jönköping Å 479 3 703 4 217 3 648 8 986 5 003 26 036 
 

T 31 224 442 530 597 533 2 356 
 

r -170 -2 254 -4 685 -5 043 -4 675 -3 838 -20 665 
 

= 340 1 674 -27 -865 4 908 1 697 7 727 

Lund Å 2 205 5 542 6 259 5 168 13 317 7 962 40 452 
 

T 133 336 656 750 885 848 3 608 
 

r -1 179 -3 587 -7 247 -7 756 -7 988 -6 433 -34 191 
 

= 1 159 2 291 -333 -1 838 6 213 2 377 9 869 

Norrköping Å 4 362 12 193 6 065 4 465 10 547 6 608 44 240 
 

T 256 520 635 648 701 704 3 463 
 

r -2 826 -7 622 -7 993 -5 606 -5 465 -4 048 -33 560 
 

= 1 792 5 091 -1 293 -493 5 783 3 264 14 144 

Södertälje Å 859 4 084 4 639 2 373 5 407 2 680 20 042 
 

T 78 332 486 344 359 285 1 885 
 

r -557 -5 338 -6 738 -3 080 -3 887 -3 120 -22 722 
 

= 379 -922 -1 613 -363 1 879 -155 -795 

Uppsala Å 330 6 198 5 293 4 072 13 143 9 968 39 004 
 

T 19 353 554 591 873 1 061 3 452 
 

r -66 -5 108 -7 125 -5 094 -5 113 -4 170 -26 676 
 

= 284 1 444 -1 277 -432 8 903 6 860 15 780 

Örebro Å 1 434 6 427 12 372 8 825 20 131 12 768 61 958 
 

T 111 525 1 296 1 281 1 337 1 360 5 910 
 

r -933 -6 039 -10 624 -8 662 -8 133 -7 344 -41 735 
 

= 611 914 3 044 1 445 13 335 6 784 26 133 

Anm: Räntekostnadsskillnaden (r) mellan MTN-program och Kommuninvest, beräknad summa återbäring (Å), 

transaktionskostnad (T) för utestående obligationer i MTN-program samt summering av dessa.  Allt uttryckt i tusen kronor, 

avrundat till närmaste tusental.  
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Tabell 7 innehåller värden för den beräknade återbäring kommunerna skulle fått extra genom 

att endast låna från Kommuninvest, transaktionskostnaden till emissionsinstitutet samt 

räntekostnadsskillnaden mellan lån av Kommuninvest och emittering i MTN-program. 

Summan av dessa tre variabler visas som fetmarkerad och benämns i avsnittet som 

”summeringen”.   

 

Kommunernas total för respektive variabel för åren 2013–2018 är summerade i kolumnen 

längst till höger. Vad som går att utläsa av summeringen i totalen för åren 2013–2018 är att 

enbart Södertälje kommun har betalat en lägre kostnad när de emitterat i MTN-program jämfört 

med vad kostnaden hade varit hos Kommuninvest.  

 

Göteborg är den kommun som totalt förlorat mest, cirka 40 miljoner kronor, genom att låna på 

marknaden baserat på de variabler som är inkluderade i tabellen. Södertälje är den enda 

kommunen som visar negativt värde i totalen, cirka -800 000, vilket betyder att baserat på 

återbäringen, transaktionskostnad och räntekostnadsskillnaden så är Södertälje kommuns 

beräknade kostnader lägre genom att emittera i MTN-program. 

 

Anmärkningsvärt är att summeringen av de tre variablerna är betydligt lägre (oftast negativ) år 

2015 och år 2016, jämfört med resterande år. Denna skillnad kan förklaras till stor del genom 

att andelen återbäring av total utlåning var lägre år 2015 (0,14%) och år 2016 (0,19%) jämfört 

andra år (se tabell 4). Att Göteborg är den kommun som visar störst kostnadsskillnad mellan att 

låna från Kommuninvest jämfört med eget MTN-program kan förklaras av att Göteborg är den 

kommun av de totalt tio undersökta som har den betydligt största lånevolymen. Detta betyder 

att den totala kostnadsskillnaden blir som störst för dem. Eftersom summan är uttryckt i kronor 

och inte som andel, blir effekten större vid större lånevolym. 

 

I tabell 8 är summeringen av återbäring, räntekostnadsskillnad samt transaktionskostnad för 

kommunerna omvandlade till andel av kommunens genomsnittliga lånevolym för året, uttryckt 

i baspunkter. På så sätt går det avläsa hur många baspunkters skillnad det är för varje kommun 

att emittera på marknaden gentemot låna från Kommuninvest, baserat på de tre variablerna.  
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Tabell 8. Summan av återbäring, transaktionskostnad och räntekostnadsskillnad som andel av 

kommunernas lånevolym för varje år, uttryckt i baspunkter.  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Alla år totalt 

Avesta 12,8 4,7 4,6 6,6 36,6 33,8 14,1 

Borås 19,7 -7,8 -3,9 -3,0 15,1 7,6 4,6 

Göteborg 11,8 2,1 -3,3 -5,0 15,6 6,6 4,6 

Huddinge 39,8 26,2 -0,1 -0,8 15,6 2,9 7,6 

Jönköping 22,0 14,9 -0,1 -3,3 16,4 6,4 6,6 

Lund 17,4 13,6 -1,0 -4,9 14,0 5,6 5,5 

Norrköping 14,0 19,6 -4,1 -1,5 16,5 9,3 8,2 

Södertälje 9,8 -5,6 -6,6 -2,1 10,5 -1,1 -0,8 

Uppsala 30,0 8,2 -4,6 -1,5 20,4 12,9 9,1 

Örebro 11,1 3,5 4,7 2,3 19,9 10,0 8,8 

Anm: Tabellen visar hur många baspunkter högre/lägre kostnad en kommun betalat i genomsnitt för varje år, om 

räntekostnadsskillnad, återbäring och transaktionskostnad tas i hänsyn. Positivt tal betyder att lån från Kommuninvest skulle 

inneburit lägre kostnad jämfört med att emittera genom MTN-programmet. Negativt tal betyder att emittera genom MTN-

program har inneburit lägre kostnad.  

 

Tabell 8 presenterar kostnadsskillnaden som andel av kommunernas genomsnittliga lånevolym. 

Liksom i Tabell 7, går det se att det var mer förmånligt att emittera år 2015 och år 2016 gentemot 

att låna av Kommuninvest. Resterande år har det varit mer förmånligt att låna från 

Kommuninvest baserat på inkluderade variabler. I kolumnen längst till höger uttrycks totala 

kostnadsskillnaden mellan direktupplåning i MTN-program och lån från Kommuninvest, som 

andel av kommunens totala genomsnittliga lånevolym mellan åren 2013–2018.  

 

För Huddinge år 2013 visas det högsta värdet på 39,8 baspunkter, vilket betyder att Huddinge 

skulle i genomsnitt betalat cirka 0,4% mindre ifall den utestående emitterade volymen år 2013 

istället hade varit lånade av Kommuninvest. Lägsta värdet finnes för Borås år 2014 då 

skillnaden på eget program och lån från Kommuninvest var -7,8 baspunkter, vilket betyder att 

genomsnittskostnaden uppskattats ha varit cirka 0,08% högre för Borås, ifall den utestående 

volymen Borås hade i eget MTN-program det året, istället hade lånats av Kommuninvest.  

 

I avsnitt 6.2 summeras omkostnaderna att bedriva MTN-program för varje kategori, för att 

sedan adderas till resterande kostnader som presenterades i tabell 7.   



27 

 

6.2 Övriga omkostnader för MTN-program per kategori 

De årliga omkostnaderna att driva MTN-program som skattades i avsnitt 5.5, summeras var 

kategori för sig i tabell 9.  

 

Tabell 9. Årlig omkostnad att driva MTN-program. Inkluderar kostnad för rating, IPA-bank, 

noteringsavgift och kreditfaciliteter. 

Kategori Kommuner i kategorin Övriga omkostnader för MTN*-program 

Kategori A Avesta 40 tkr 

Kategori B  Borås, Huddinge, Jönköping, Södertälje 1 844 tkr 

Kategori C Lund, Norrköping, Uppsala, Örebro 2 664 tkr 

Kategori D Göteborg 15 209 tkr 

Anm: Kommunerna är indelade i kategorier utifrån genomsnittlig lånevolym i MTN-programmet mellan åren 2013–2018 

enligt tabell.  

Källa: Kommunernas ekonomer (personlig kommunikation, november 2019), S&P (2019).  

 

Kostnaden för Avesta kopplat till deras upplåning uppskattas till 40 000 kronor per år. För 

Borås, Huddinge, Jönköping och Södertälje uppskattas den årliga kostnaden till 1,84 miljoner 

kronor per år. Lund, Norrköping, Uppsala och Örebro uppskattas ha en årlig omkostnad för sina 

MTN-program på 2,66 miljoner kronor och Göteborg en omkostnad på 15,21 miljoner kronor 

per år. Omkostnaden för Avesta kan uppfattas låg, även sett i förhållande till lånevolym. Då de 

största kostnaderna inte finns för Avesta, såsom rating och kreditfaciliteter, blir totala 

omkostnaden därav låg.  

6.3 Total kostnadsskillnad 

I tabell 10 summeras de övriga omkostnaderna med återbäringen, transaktionskostnaden och 

räntekostnadsskillnaden från tabell 7. Tabell 10 visar vilken kategori varje kommun tillhör och 

omkostnaden för aktuella kategorin adderas för att få fram totala kostnadsskillnaden 

(fetmarkerad i tabellen) för varje år och varje kommun. I kolumnen längst till höger är åren 

2013–2018 summerade. Likt tidigare innebär positiva värden att totala kostnaden är lägre hos 

Kommuninvest och tvärtom att negativa värden innebär lägre kostnad genom emittering i 

MTN-program.  
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Tabell 10. Totala kostnadsskillnaden (tusen kronor) mellan direktupplåning via MTN-program 

jämfört med att låna från Kommuninvest.  

Kommun Kateg. variabler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Avesta A (r+T+Å) 74 76 92 97 430 338 1 105 
 

 + omkostnad 114 116 132 137 470 378 1 345 

Borås B (r+T+Å) 81 -734 -628 -693 4 496 2 877 5 398 
 

 + omkostnad 1 925 1 110 1 216 1 151 6 340 4 721 16 462 

Göteborg D (r+T+Å) 3 627 1 887 -4 544 -8 692 33 117 14 838 40 234 
 

 + omkostnad 18 836 17 096 10 665 6 517 48 326 30 047 131 488 

Huddinge B (r+T+Å) 347 3 456 -29 -171 3 068 499 7 171 
 

 + omkostnad 2 191 5 300 1 815 1 673 4 912 2 343 18 235 

Jönköping B (r+T+Å) 340 1 674 -27 -865 4 908 1 697 7 727 
 

 + omkostnad 2 184 3 518 1 817 979 6 752 3 541 18 791 

Lund C (r+T+Å) 1 159 2 291 -333 -1 838 6 213 2 377 9 869 
 

 + omkostnad 3 823 4 955 2 331 826 8 877 5 041 25 853 

Norrköping C (r+T+Å) 1 792 5 091 -1 293 -493 5 783 3 264 14 144 
 

 + omkostnad 4 456 7 755 1 371 2 171 8 447 5 928 30 128 

Södertälje B (r+T+Å) 379 -922 -1 613 -363 1 879 -155 -795 
 

 + omkostnad 2 223 922 231 1 481 3 723 1 689 10 269 

Uppsala C (r+T+Å) 284 1 444 -1 277 -432 8 903 6 860 15 780 
 

 + omkostnad 2 948 4 108 1 387 2 232 11 567 9 524 31 764 

Örebro C (r+T+Å) 611 914 3 044 1 445 13 335 6 784 26 133 
 

 + omkostnad 3 275 3 578 5 708 4 109 15 999 9 448 42 117 

Summa: (r+T+Å) 

Summa: (r+T+Å) + omkostnad 

       =126 767 

= 326 453 

Anm: Kostnaderna för (r+T+Å) är desamma som de fetmarkerade värdena i tabell 7.  

 

Med alla de i uppsatsen nämnda kostnadsvariabler inräknade visar det sig att samtliga tio 

kommuner hade haft lägre kostnad ifall emitteringar som kommunerna gjort i MTN-program 

mellan år 2013 och år 2018 hade skett som lån via Kommuninvest, givet att kommunerna inte 

haft kvar MTN-programmen och därför inga omkostnader för dem. Minsta totala 

kostnadsskillnaden står Avesta för, som genom direktupplåning uppskattats ha betalat cirka 1,3 

miljoner kronor mer än ifall emitteringarna skett som lån av Kommuninvest mellan åren 2013–

2018. Största kostnadsskillnaden står Göteborgs stad för, som genom MTN-upplåning 

uppskattats ha betalat cirka 131,5 miljoner kronor mer. Totalt för alla tio kommuner, för de sex 

undersökta åren är den beräknade kostnadsskillnaden totalt cirka 326 miljoner kronor.   
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7. Diskussion 

7.1 Avgränsning av kommuner och år 

Att enbart inkludera kommuner som är medlemmar i Kommuninvest, och som lånar i eget 

MTN-program, var inte självklart. En underökning skulle kunna göras på kommuner med egna 

MTN-program, men som inte är medlemmar hos Kommuninvest. Trots att de flesta kommuner 

är medlemmar i Kommuninvest så är det ett antal större kommuner som inte är det, såsom 

Malmö kommun, Stockholm stad, Västerås stad, Helsingborgs kommun och Sundsvalls 

kommun för att nämna några (Kommuninvest, 2019f). En anledning till att inte undersöka alla 

kommuner i Sverige som driver egen direktupplåning är tidsramen för uppsatsen. Det hade 

krävts betydligt mer tid till att få tag i rätt data samt hanteringen av den. Det hade även krävts 

fler antaganden och skattningar för att räkna på kostnadsskillnaden för kommunerna vid 

jämförelse mellan lån från Kommuninvest och direktupplåning i MTN-program. 

Upplåningsstrukturen hade förmodligen varit betydande annorlunda ifall kommunen hade varit 

medlem i Kommuninvest. Sett till vilka kommuner som emitterar, är det tydligt att det är de 

större av Sveriges kommuner som bedriver upplåning via MTN-program. Genom att inte 

undersöka alla Sveriges kommuner bortgår information om eventuella skillnader som finns 

mellan de kommuner som är medlemmar hos Kommuninvest och de som inte är det.  

 

Avgränsning till åren 2013–2018 föll sig naturligt. Eftersom Kommuninvests höjda marginaler 

år 2012 skapade incitament för kommunerna att låna på annat håll, ledde det till att ett antal av 

deras medlemmar började emittera. Innan år 2012 var det få av Kommuninvests medlemmar 

som emitterade och fanns därför inte mycket data att använda sig av. År 2013 hade MTN-

program hunnit startas och från och med då finns data för alla de tio undersökta kommunerna. 

År 2018 är det sista året att undersöka utan att behöva prognosticera data. Eftersom uppsatsen 

skrivs hösten 2019 finns inte alla emitteringar för året tillgängliga, inte heller vilken återbäring 

som betalas ut baserat på år 2019.  

7.2 Värdet av återbäringen 

Återbäringen är som nämnt en okänd summa, baserad på Kommuninvests resultat för året och 

beror på hur mycket en kommun lånat som andel av Kommuninvests totala utlåning. Med det 

sagt så går det inte säga med säkerhet hur stor återbäringen kommer vara för framtida år. 

Däremot hör höjda marginaler ihop med en större återbäring och tvärtom, eftersom 
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Kommuninvest inte har något eget vinstintresse går överskottet tillbaka till kommunerna. Under 

Kommuninvests föreningsstämma 2018 gjordes förändringar i dess ägardirektiv vilket skapade 

möjlighet att sänka utlåningsmarginalerna emot kund. Från att tagit 23 baspunkters marginal, 

sänktes marginalerna vid två tillfällen under året och var i december samma år 14,5 baspunkter. 

Sänkta marginaler leder till en framtida mindre återbäring, vilket är önskvärt av kommunerna 

som föredrar lägre marginaler framför en högre återbäring (Kommuninvest, 2019h), vilket kan 

kopplas till den ekonomiska teorin om riskaversion. Enligt teorin om riskaversion föredras en 

säker inkomst hellre än en inkomst med samma förväntade värde, fast med okänt utfall (Zhou, 

Liu, Zhang, Gu och Wang, 2014).  Trots att återbäringen visar sig vara lika stor eller även större 

än den kända, dyrare räntekostnadsskillnaden, kan återbäringen ändå antas vara mindre värd.  

 

Det är inte endast osäkerheten kring återbäringens storlek som bidrar till att återbäringen kan 

anses vara mindre värd, utan också hur man värderar framtida pengar. Teorin om framtida 

värdering av pengar bör lyftas kopplat till återbäringen som betalas ut året efter aktuellt år. Att 

få pengar idag föredras framför att få samma belopp om ett år, eftersom pengar minskar i värde 

med tiden, på grund av inflation samt av andra faktorer. Beroende på omständigheterna och hur 

stor värdeminskning på pengarna som tiden medför, kan värdet av framtida pengar diskonteras 

(nuvärdesberäknas) med en diskonteringsfaktor (Chapman och Elstein, 1995). Återbäringen 

som är beräknad i uppsatsen har inte diskonterats, vilket betyder att den kan antas vara beräknad 

till ett högre värde än vad den i själva verket är, beroende på vilket diskonteringsfaktor som 

skulle vart aktuell vid sådan beräkning. 

 

För att få en uppfattning hur stor betydelse återbäringen har i den totala kostnadsskillnad som 

är beräknad i uppsatsen kan man titta i tabell 7. I tabellen går det avläsa den beräknade mängden 

återbäring kommunerna erhållit vid lån av Kommuninvest istället för att emittera i sitt MTN-

program. Samtliga kommuner förutom Södertälje har haft en större beräknad återbäring än vad 

räntekostnaden varit lägre genom att emittera i MTN-program, sett till totalen för åren 2013–

2018. Genom att summera den totala återbäring som har beräknats för de tio undersökta 

kommunerna de sex undersökta åren, uppgår den till 470 miljoner kronor, vilket innebär att 

utan hänsyn till återbäringen så hade resultatet i tabell 10 sett betydligt annorlunda ut. Med 

återbäringen borträknad skulle totalkostnadsskillnaden i tabell 10 bli cirka -140 miljoner istället 

för 326 miljoner.  
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Figur 3 visar en prognos för återbäringen fram till år 2024. 

 

Figur 3. Framtida prognostiserad återbäring uttryckt i baspunkter av prognostiserad 

utlåningsvolym för år 2019 till år 2024. 

 
Källa: Kommuninvest, (2019j).  

 

Figur 3 visar hur den framtida andelen återbäring av prognostiserad utlåningsvolym förväntas 

minska ned till cirka 6 baspunkter år 2024.  

 

Vad som kan uppfattas problematiskt med återbäringen är att den betalas ut till kommunen själv 

och inte till de kommunala bolagen i kommunkoncernen. Det betyder att bolagen som lånar via 

kommunen inte får ta del av återbäringen, förutom i de fall då kommunerna själva väljer att 

fördela ut återbäringen till bolagen. Hur var och en av de i uppsatsen aktuella kommuner gör är 

inte undersökt. Generellt bland alla Kommuninvests medlemmar är det ovanligt att kommunen 

kanaliserar ut återbäringen till dess bolag. Att bolagen inte får ta del av återbäringen kan skapa 

incitament för dem att styra kommunens upplåning till att emittera mer i MTN-programmet, 

eftersom utan återbäring blir det alternativet mer fördelaktigt. Upplåningskostnaden för de 

kommunala bolagen har inte undersökts, och det är oklart ifall bolagens kostnad varierar 

beroende på ifall mer eller mindre av kommunens upplåning sker via emittering eller lån av 

Kommuninvest. Dilemmat att återbäringen inte når de kommunala bolagen kommer enligt 

prognosen i figur 3 spela mindre roll framöver, eftersom andelen återbäring av lånevolymen 

kommer att förbli lägre.  
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7.3 Värdet av diversifiering 

Givet att det inte innebär en större risk genom att endast låna från Kommuninvest jämfört med 

att både låna från Kommuninvest och emittera via MTN-program, så är kostnaden onödigt dyr 

för kommunerna. Detta eftersom upplåningen har beräknats kosta 326 miljoner mer än vad den 

hade kostat kommunerna att endast låna från Kommuninvest, allt annat lika. Att risken är 

densamma oavsett MTN-program eller ej, skulle kommunerna förmodligen inte hålla med om. 

En fråga man kan ställa sig är: hur mycket är diversifiering värd?  

 

Som vissa av kommunernas ekonomer uttryckte själva (personlig kommunikation, november 

2019) så kan något oväntat hända Kommuninvest som bolag som skulle kunna leda till att risken 

att låna från dem skulle öka, samt att det inte finns någon garanti på att deras priser alltid 

kommer att förbli låga bara för att de är det idag. Att sätta ett pris på denna skillnad i risk skulle 

vara komplicerat, likaså att sätta ett pris på att ha tillgång till flera valutamarknader än färre. 

Vad som de undersökta kommunerna har gemensamt är dess medlemskap i Kommuninvest 

samt att de har valt att emittera i MTN-program. Hur mycket de väljer att låna från de nämnda 

alternativen kan variera beroende på hur priserna står sig mellan alternativen under aktuell 

tidsperiod.  

8. Slutsatser 

Utifrån den totala kostnadsskillnaden resultatet visar innebär det en högre kostnad för samtliga 

av de tio undersökta kommunerna att emittera i MTN-program jämfört med om det istället hade 

lånats av Kommuninvest. Under åren 2013–2018, för de tio undersökta kommunerna, har 

upplåningen beräknats kosta 326 miljoner mer, jämfört med om emitteringarna hade skett som 

lån från Kommuninvest istället. Betyder den högre kostnaden att upplåningen är onödigt dyr? 

Det finns inget definitivt ja- eller nej-svar på den frågan utan behövs diskuteras utifrån vilka 

risker det innebär att låna genom dessa upplåningskanaler. Kommunerna själva anser det som 

riskspridning att utöver lån av Kommuninvest, emittera i sina MTN-program, eftersom 

finansieringsrisken blir lägre då de inte behöver förlita sig helt på en upplåningskanal. Huruvida 

finansieringsrisken blir lägre genom att både låna från Kommuninvest samt emittera i MTN-

program diskuteras i uppsatsen. Några av kommunerna uttrycker viss oro över att något oväntat 

kan hända Kommuninvest som bolag, vilket kan öka risken i att endast låna från 

Kommuninvest. Kommuner som väljer att endast låna från Kommuninvest kan göra det med 

anledningen att Kommuninvest har en låg kreditrisk och innehar högsta kreditvärdesbetyg från 



33 

 

S&P:s samt Moody’s. Att Kommuninvest även är medlemmar i Riksbankens betalningssystem 

RIX, där de kan låna pengar över dagen vid brist på likviditet, anses för vissa som en trygghet 

och skäl nog för att ha alla sina lån hos Kommuninvest. Eftersom kommunernas lånevolym 

skiljer sig från varandra, kan risken att endast låna från Kommuninvest alternativt endast 

emittera i MTN-program, uppfattas olika stor mellan kommunerna.  

 

Den beräknade totalkostnaden på 326 miljoner kronor kan uppfattas som väldigt mycket 

pengar. För den som anser att de undersökta kommunernas upplåning har varit onödigt dyr kan 

argumentera för att hundratals miljoner skattekronor har gått i spillo, som istället skulle kunna 

investeras i en bättre välfärd. Relaterat till hur stor kostnaden blir per invånare som totalt bor i 

de tio undersökta kommunerna innebär kostnaden 192 kronor per invånare22, vilket kan kan 

uppfattas som en relativt liten summa. Slutsatser baserat på denna undersökning är att det 

innebär en högre upplåningskostnad för de undersökta kommunerna att emittera i sina MTN-

program jämfört med att låna från Kommuninvest. Det går även konstatera att den främsta 

anledningen varför kommunerna använder sina MTN-program, beror på att de anser fler 

finansieringskällor bidra till riskspridning.  

 

Denna undersökning är ingen instruktion på hur kommunernas upplåning sköts på billigast sätt, 

utan kan snarare användas som underlag vid reflektion och beslutfattande kring kommuners 

finansiering. Förhoppningsvis bidrar uppsatsen till en större medvetenhet för dem som tar del 

av den, och kanske kan det leda till att kommuners upplåning blir billigare än tidigare.   

 

Hur mycket en kommun är beredd att betala för upplåning via MTN-program utöver att endast 

ha Kommuninvest som långivare är inte undersökt i uppsatsen, men skulle kunna vara ett ämne 

för framtida forskning. Det vore även intressant att undersöka kostnaden för kommuner att 

avveckla sitt MTN-program och hur det skulle fungera i praktiken. 

  

                                                 
22 Baserat på antal invånare (1 698 849 inv.) i de tio undersökta kommunernas folkmängd den 31 december 2018 (SCB, 2018).  
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Personlig kommunikation med ekonomer på undersökta kommuner, (november 2019). 

I uppsatsen refereras personlig kommunikation med kommunernas ekonomer, som samtliga ägt 

rum i november 2019. De som kontaktats via telefonsamtal är ekonomer från Avesta, Borås, 

Göteborg, Jönköping, Lund och Uppsala. Resterande kommuners ekonomer har kontaktats via 

mejl. Ekonomernas namn är anonyma för uppsatsen.  

 

Ekonomerna har uppgett vilka omkostnader de har för kommunens MTN-program samt svarat 

på frågan: ”Vilken är den främsta anledningen till att både låna från Kommuninvest samt 

emittera i MTN-program?”  


