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Den svenska Banklagskommittén har nyligen lagt fram ett förslag som innebär

betydande ändringar i lagstiftningen på det finansiella området. Även Baselkom-

mittén för banktillsyn har presenterat ett förslag till långtgående förändringar i de

internationella kapitaltäckningsreglerna. Artikeln behandlar de båda förslagen

och identifierar likheter och olikheter dem emellan.

Under 1990-talet har behovet av en förnyelse
av de regelverk som styr banksektorn fram-
trätt allt tydligare. På senare tid har detta be-
hov mötts av några viktiga reformförslag, bå-
de på det nationella och på det internationella planet. I Sverige har detta kommit
till uttryck i Banklagskommitténs förslag till genomgripande ändringar i bankrö-
relselagen. Den internationellt viktiga Baselkommittén för banktillsyn har därtill
nyligen publicerat ett förslag till omfattande reformering av bankernas kapital-
täckningsregler. Trots skillnader i utgångspunkter och angreppssätt finns det tydli-
ga paralleller mellan dessa båda förslag. Påfallande likheter finns framför allt vad
gäller den allt mer uttalade inriktningen på riskanpassat kapital, riskhantering
och genomlysning, alltså öppenhet beträffande bankens ställning och agerande,
samt en mer aktiv och riskfokuserad tillsyn.
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Mot nya nationella och 
internationella bankregler

A G L  J M
Göran Lind och Johan Molin är verksamma vid Riksbankens betalningssystemavdelning.1

1 Göran Lind är rådgivare till riksbanksledningen i frågor rörande finansiell stabilitet. Han är också medlem i Basel-
kommittén för banktillsyn. Johan Molin är ekonomie doktor och knuten till Riksbankens enhet för finansiella sy-
stem. Han är även medlem i två av Baselkommitténs permanenta undergrupper, Capital Group och Risk Manage-
ment Group, samt i den tekniska undergruppen till Europeiska kommissionens rådgivande bankrörelsekommitté
(BAC).
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Banklagskommitténs arbete
Trots omfattande och detaljerad särreglering av banker och andra finansiella fö-
retag, drabbades Sverige och många andra länder under slutet av 1980-talet och
början av 1990-talet av kris i det finansiella systemet. Med anledning därav tillsat-
te regeringen 1995 en kommitté, Banklagskommittén, med uppdrag att utreda
behovet av ändringar i det regelverk som styr framför allt bankers och andra kre-
ditinstituts verksamheter. En del av uppdraget bestod i att också se över behovet
av förändringar i Finansinspektionens mål och inriktning.

Banklagskommittén konstaterade i ett tidigt
skede att en fortsatt snabb utveckling på det
finansiella området innebar risker för att lag-
stiftningen snabbt skulle bli omodern. Det

framstod därför som angeläget att föreslå ett regelsystem som inte krävde anpass-
ning så snart en ny teknisk lösning eller produkt lanserades. Av den orsaken valde
kommittén att göra en mer grundläggande översyn av regleringsbehovet. I de-
cember 1998 resulterade Banklagskommitténs arbete i ett omfattande delbetän-
kande, Reglering och tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag (SOU 1998:60). Betän-
kandet innehåller bland annat förslag till ny definition av begreppet bankrörelse
och ett förslag till ändringar i bankrörelselagen, där ett antal övergripande para-
grafer lyfts fram som styrande för bankernas verksamhet. 

U
Banklagskommittén pekar på en allmän tendens i lagstiftningen att särreglera fi-
nansiella företag, utan att lagstiftarna anger tydliga skäl för detta. Men särregler-
ingar tenderar att snedvrida konkurrensen och ge upphov till samhällsekonomiskt
ineffektiva lösningar. En viktig utgångspunkt för Banklagskommittén har därför
varit att hålla nere mängden särregleringar. Genom att tydliggöra och renodla
motiven till reglering skulle man kunna åstadkomma ett regelverk som inte kon-
serverar den existerande strukturen i det finansiella systemet. Därmed skulle detta
regelverk inte heller hämma konkurrensen utan bidra till utvecklingen av en
effektiv finansiell sektor. 

I stället för att inrikta analysen av reglerings-
behovet på befintliga institutioner och insti-
tutionsformer, valde Banklagskommittén att
utgå ifrån de tjänster som de finansiella mark-

naderna tillhandahåller. Idén var att analysera i vilken grad  samhällsbetydelsen
och störningskänsligheten hos dessa tjänster kunde ge upphov till särskilda regler-
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ingsbehov. Ett sådant funktionellt perspektiv ansågs vara en viktig utgångspunkt vid
en renodling av regleringsbehovet. 

M  
Statens mål med regleringar på det finansiel-
la området brukar uttryckas som att de ska
främja stabilitet och effektivitet samt ge ett gott

konsumentskydd. Banklagskommitténs analys
ledde till slutsatsen att behovet av statliga in-
grepp på det finansiella området framför allt gäller åtgärder som stabiliserar sy-
stemet. Detta har sin grund i att det finns speciella systemrisker i det finansiella
systemet, det vill säga risker för omfattande störningar som på ett allvarligt sätt
skulle kunna skada dess förmåga att fungera. 

Oron för en systemkris anses vara störst när det gäller betalningsväsendet.
Betalningar, exempelvis via betalkort, checker och kontoöverföringar, är i dag vik-
tiga led i nästan alla ekonomiska transaktioner. Om sådana betalningar inte kan
genomföras innebär detta risk för stora effektivitetsförluster i ekonomin, med po-
tentiellt långvariga skadeverkningar som följd. 

Stabiliteten i betalningsväsendet är beroende av stabiliteten i banksystemet.
Även om bankerna inte formellt har monopol på betalningsförmedling, har de i
praktiken en dominerande ställning i betalningsväsendet genom monopolet på
inlåningsverksamhet. I takt med ökad koncentration i banksektorn har betal-
ningsväsendets funktionsförmåga dessutom blivit beroende av allt färre institut.
Härigenom ökar också riskerna för att problem i en enskild bank får åter-
verkningar på hela systemet. 

Risken för spridningseffekter ökar även
på grund av skillnaden i likviditet mellan
bankernas tillgångar och skulder. Bankernas
tillgångar består till stor del av utlåning, som
är svårvärderad och därmed också svår att omsätta i likvida medel till rimligt pris
med kort varsel, medan en stor del av skulderna kan sägas upp omedelbart och är
fasta i nominella termer. Eftersom insättare och andra finansiärer är medvetna
om detta förhållande, finns det risk för att misstankar om finansiella problem i en
bank leder till en anstormning av uttag, som i sin tur förvärrar bankens finansiella
läge. Detta innebär dessutom att även ett ogrundat rykte om obestånd i princip
kan bli självuppfyllande. Skillnaden i likviditet mellan tillgångar och skulder inne-
bär följaktligen ett inneboende stabilitetsproblem i traditionell bankverksamhet.
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Osäkerhet om bankernas exponeringar mot varandra kan i sin tur leda till smitto-
effekter i banksystemet. Slutsatsen är att risken för systemkriser i betalningsväsen-
det är ett viktigt motiv för att reglera bankverksamhet.

Banklagskommittén argumenterar också för att kreditförsörjningsfunktionen
kan drabbas av störningar som  motiverar en reglering. Även om skälen kan före-
falla mindre uppenbara än när det gäller betalningssystemet, har man ansett det
lämpligt att även föreslå viss reglering av kreditmarknadsföretagen. Dessa förslag
diskuteras emellertid inte närmare här.

Banklagskommittén finner att samhällets mål om effektivitet, samt ett gott
konsumentskydd på det finansiella området, i hög grad kan betraktas som gene-
rella mål, som gäller hela ekonomin och inte bara den finansiella sektorn. Beho-
vet av särreglering för att uppnå dessa mål är således avsevärt mindre än när det
gäller ambitionen att bevara systemstabiliteten. En reglering som fokuserar på
systemriskerna har emellertid även den konsekvenser för effektivitet och konsu-
mentskydd, vilka måste beaktas. Dessa konsekvenser bör emellertid så långt som
möjligt hanteras i den generella konsumenträttsliga och marknadsrättsliga lag-
stiftningen. 

N    
Banklagskommitténs analys ledde således
fram till tydligare formulerade skyddsmotiv:
det är stabiliteten i det finansiella systemet,
främst betalningsväsendet, som utgör samhäl-
lets viktigaste skyddsintresse. Till följd av detta

valde kommittén att föreslå en ny rättslig definition av begreppet banker. I gällande
rätt definieras bankrörelse som ”verksamhet i vilken ingår inlåning på konto om be-
hållningen är nominellt bestämd och tillgänglig för insättaren med kort varsel”.
Denna äldre definition är sålunda helt inriktad på bankernas inlåningsfunktion. 

I den föreslagna nya definitionen blir kopplingen till betalningsväsendet mer
central: ”Med bankrörelse avses rörelse i vilken ingår såväl betalningsförmedling via
betalsystem, avsett att nå flera från varandra fristående slutliga betalningsmotta-
gare, som mottagande av medel som är tillgängliga för fordringsägaren med mindre
än 30 dagars varsel.” Den nya definitionen fångar, enligt Banklagskommittén, bätt-
re in det skyddsvärda i bankrörelserna, det vill säga både betalningsförmedling via
generella betalsystem och mottagande av medel som är uppsägbara med kort var-
sel. Definitionen anses därtill vara mindre snäv och därigenom svårare att kringgå.2

2 I remissvaren på Banklagskommitténs betänkande framfördes en del kritik mot den nya definitionen. Utformning-
en av rörelseregler är emellertid inte kritiskt beroende av definitionen.
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N   
I dag präglas bankernas rörelseregler av de-
taljstyrning på många områden, medan and-
ra områden i stort sett lämnats oreglerade.
På grund av omfattande undantagsbestäm-
melser och ändringar har det varit svårt att urskilja de underliggande principerna
för lagstiftningen. Banklagskommittén har eftersträvat en övergång till rörelsereg-
ler som mer har karaktär av ramlagstiftning, där några inledande övergripande
bestämmelser, ”portalparagrafer”, anger de styrande principerna för bankrörel-
ser. I en sådan ramlag skulle också dagens underförstådda huvudregel, att allt
som inte uttryckligen är tillåtet för en bank är förbjudet, ersättas med den mot-
satta principen. Portalparagraferna, som rör soliditet, riskhantering och genomlysning,
behandlas mer ingående nedan. 

Soliditetsregeln

Ett av de viktigaste målen för en ny reglering
är att se till att enskilda banker är och förblir
solida. Det kommer till uttryck i den första, in-
ledande bestämmelsen i förslaget till ny Bank-
rörelselag (2 kap 1 §), som av Banklagskom-
mittén benämns Soliditetsregeln. Denna regel uttrycks som så, att bankrörelse ska
bedrivas så att bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. Detta
inbegriper, enligt Banklagskommittén, både att banken är motståndskraftig mot
eventuella förluster, genom att hålla ett adekvat buffertkapital, och att risken för för-
luster begränsas, till exempel genom begränsning av enskilda engagemang. 

Kravet på buffertkapital syftar inte bara till att göra banken motståndskraftig
mot förluster utan är också ett sätt att påverka incitamenten till risktagande. Nor-
malt sett har bankens ägare ett med staten gemensamt intresse av att banken ut-
vecklas väl och inte tar för stora risker. I situationer där en bank är nära konkurs
har emellertid bankens ägare lite att förlora på ett ökat risktagande. Incitamenten
till ökat risktagande blir dessutom inte mindre av att staten står som yttersta ga-
rant för stabiliteten i det finansiella systemet och av att insättarnas medel i hög
grad är garanterade genom insättningsgarantin. I vissa situationer föreligger allt-
så faran av ett opportunistiskt riskbeteende som strider mot fundamentala
samhällsintressen. Regler om buffertkapital kan däremot påverka viljan till riskta-
gande hos bankens ägare, eftersom detta kapital fungerar som ett slags självrisk
vid konkurs. Risk och kapital är därigenom intimt förknippade med varandra.
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Banklagskommittén tar genom sin formulering av soliditetsregeln fasta på denna
koppling mellan kapital och risk. 

Enligt Banklagskommittén ger Soliditetsregeln genom sin utformning Fi-
nansinspektionen ökade möjligheter att inskrida om en bank bedriver sin verk-
samhet på ett sådant sätt att soliditeten äventyras. Regeln medger inte att
Finansinspektionen direkt kan gå in och kräva att banken höjer sitt buffertkapital.
Indirekt kan emellertid en sådan effekt bli följden om banken, för att slippa re-
striktioner i verksamheten, självmant väljer att öka kapitalbufferten. På så sätt
öppnar den nya portalparagrafen möjligheter för Finansinspektionen att styra
bankernas kapitaltäckning på ett sätt som går utöver Kapitaltäckningslagens mi-
nimikrav.

Soliditetsregeln kan följaktligen ses som ett
komplement till bankernas kapitaltäcknings-
krav. Kapitaltäckningsreglerna bestäms i hög
grad av internationella överenskommelser

och av EU-rätten, och Sveriges möjligheter att utarbeta ett självständigt regelverk
är mycket begränsade. Det är främst globaliseringen av bankverksamhet och
banketableringar som har stärkt behovet av att skapa internationella standarder
för bankkapital, och av att få enskilda länder och enskilda bankinstitut att följa
dem. I avsnittet om Baselkommitténs förslag till nya kapitaltäckningsregler disku-
teras kapitalkraven närmare. 

Riskhanteringsregeln

En förutsättning för framgångsrika riskbe-
gränsande åtgärder är att man har en god
uppfattning om risknivån i rörelsen. Det för-
sta ledet i denna process är att identifiera de
risker det rör sig om. Därefter gäller det att

uppskatta storleken på risken, både i form av enskilda risker och som rörelsens
samlade risk. Riskanalysen bör dessutom kopplas till krav på att en bank i någon
mening själv ska kontrollera sina risker och kunna vidta lämpliga riskbegränsande
åtgärder. Denna bedömning har dock i det enskilda fallet inga självklara utgångs-
punkter, utan faller, enligt Banklagskommitténs resonemang, tillbaka på det
grundläggande kravet att bankens soliditet inte får äventyras. Det av Banklags-
kommittén förda resonemanget kan sammanfattas i den andra av den förslagna
Bankrörelselagens inledande bestämmelser (2 kap 2 §): ”En bank skall identifiera,
mäta och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med.”

10
P E N N I N G- O C H  V A L U T A P O L I T I K  3 / 1 9 9 9

Soliditetsregeln kan följaktligen ses

som ett komplement till bankernas

kapitaltäckningskrav.

Bankrörelselagen (2 kap 2 §): 

”En bank skall identifiera, mäta och

ha kontroll över de risker som dess

rörelse är förknippad med.”



Genomlysningsregeln

Den tredje portalparagrafen säger att ”Bank-
rörelse skall bedrivas och organiseras på ett
sådant sätt att bankens ställning kan över-
blickas”. God genomlysning bidrar nämligen
till att stärka marknadsdisciplinen i banksek-
torn. Genom att förstärka de informationskrav som ställs på bankerna, förbättras
möjligheterna för bankernas intressenter – aktieägare, insättare, låntagare med
flera – att bedöma bankernas risktagande, lönsamhet etcetera. Detta kan således
förväntas ha en disciplinerande inverkan på bankernas agerande, kapitaltäckning
och risktagande. Större transparens skapar också bättre förutsättningar för en
bättre marknadsmässig prissättning av en banks skuldinstrument, vilket i sin tur
ökar möjligheterna till en effektivare kapitalallokering.

Regler som förbättrar möjligheten att överblicka bankens tillgångar och ana-
lysera värdet på dem underlättar också tillsynsmyndighetens arbete och ger Riks-
banken bättre förutsättningar att fullgöra sin uppgift som ”lender of last resort”. 

T
Den föreslagna nya Bankrörelselagen får
följdverkningar för den framtida banktill-
synens inriktning och dess behov av resurser
och kompetens. Kommitténs förslag innebär
nämligen att rörelsereglerna ska styra inrikt-
ningen på och formerna för tillsynen. Framför allt betyder detta att det är de inle-
dande bestämmelserna om soliditet, riskhantering och genomlysning som ska
prägla tillsynen. Därigenom blir även reglerna om tillsyn uttryckta i generella ter-
mer. Ansvaret för detaljutformningen av tillsynsarbetet läggs sålunda i högre grad
än tidigare på Finansinspektionen själv.  

Banklagskommittén föreslår också att
Finansinspektionen ska få ett mer ändamåls-
enligt och flexibelt sanktionssystem till sitt
förfogande. Detta innebär att inspektionen
kan förfoga över fler medel för att ingripa
och får större utrymme att bedöma vilken åtgärd som är lämplig i en viss situa-
tion. Finansinspektionen har i dag skyldighet att återkalla en banks oktroj under
vissa omständigheter. Detta sker dock knappast i praktiken, eftersom ett sådant
ingripande i regel anses alltför långtgående. Enligt det nya förslaget kan Finans-
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inspektionen, i stället för att återkalla oktrojen, välja att utfärda varning om detta
anses tillräckligt. Inspektionen ges också en uttrycklig möjlighet att underlåta att in-

gripa, om överträdelsen bedöms som ringa eller om banken vidtar rättelse. I vissa
fall kan Finansinspektionen i dag utfärda föreläggande om åtgärd eller förbjuda verkstäl-

lighet av beslut. Som alternativ till dessa båda möjligheter att ingripa föreslås att
Finansinspektionen får möjlighet att meddela anmärkning. 

Baselkommitténs förslag till nya
kapitaltäckningsregler

Banklagskommitténs slutsatser och förslag rö-
rande soliditet, riskhantering, genomlysning
och tillsyn har paralleller i det av Baselkom-
mittén för banktillsyn3 nyligen publicerade
förslaget till en reformerad kapitalreglering,
A New Capital Adequacy Framework (BIS Publi-

cation No. 50). Förslaget, som offentliggjordes i juni 1999, innebär en betydande
breddning av den traditionella och kvantitativa synen på kapitaltäckning. Kraven
har nu kompletterats med en förstärkt tillsyn som bland annat inriktas på riskhan-
teringen, och på hur en bank beräknar och fördelar sitt kapital i förhållande till
sina riskexponeringar. Dessutom innebär förslaget att kraven på genomlysning
förstärks i fråga om en banks kapital och riskexponering. Samtliga dessa tre kom-
ponenter är sammankopplade, så att exempelvis svagheter i riskhantering och ge-
nomlysbarhet kan resultera i höjda kapitaltäckningskrav på en enskild bank. För-
slaget beskrivs närmare i följande avsnitt.

K    B
1988 års Baselöverenskommelse om internationella kapitaltäckningsregler var en
politisk kompromiss mellan länder med olika intressen och bankstrukturer. Dessa
hänsyn ledde till att reglerna fick en utformning som inte passade alla banker. Ex-
empelvis var de så kallade riskvikterna, som används för att beräkna kapi-
taltäckningen, grovt tillyxade, och det fanns undantagsregler som gjorde att
tillämpningen inte blev enhetlig från land till land. Mot bristerna stod dock kapi-

3 Baselkommittén för banktillsyn grundades 1975 av centralbankscheferna i G10-länderna. Kommittén består av re-
presentanter från de finansiella tillsynsmyndigheterna och centralbankerna i Belgien, Frankrike, Italien, Japan,
Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Kommittén träffas
vanligtvis vid Bank for International Settlements (BIS) i Basel, där den har sitt permanenta sekretariat.
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taltäckningsreglernas enkelhet och logiska struktur, vilket ledde till att de tilläm-
pades över hela världen.

Allt eftersom tiden gick och bankverksamheten fortsatte att förändras, fram-
trädde bristerna dock allt klarare. Exempelvis ökade bankernas exponeringar
mot marknadsrisker (räntor, valutakurser och aktiekurser) snabbt. Som motdrag
utökade Baselkommittén för banktillsyn 1988 års överenskommelse, som dittills
omfattat enbart kreditrisker, med kapitaltäckningskrav gällande marknadsrisker i
handelsportföljen. Dessa började tillämpas från och med 1997.

En betydande svaghet i kapitaltäcknings-
kraven när det gäller kreditrisker är trub-
bigheten vid beräkning av riskvikter. För lån
till företag och personer finns endast riskvik-
ten 100 procent (det vill säga ett kapitalkrav
på 8 procent av lånebeloppet), detta oavsett om låntagaren är finansiellt stark el-
ler svag, välkänd eller okänd. Regeln ger, genom sin trubbighet, incitament att in-
om respektive riskklass välja de mest riskfyllda krediterna. Därigenom riskerar lå-
neportföljerna att få en övervikt av lån till företag och privatpersoner med ge-
nomsnittligt lägre kreditvärdighet.

En ytterligare svaghet i systemet för riskviktning gäller lån till stater och
finansiella institut. I Baselöverenskommelsen betraktas lån till stater inom OECD
och GAB4 automatiskt som ”låg risk”, vilket innebär riskvikt och även kapitalkrav
på 0 procent, medan stater utanför OECD och GAB åsätts 100 procents riskvikt
för krediter i annat än landets egen valuta. Även lån till finansiella institut har
riskvikter som är kopplade till om institutets hemland är OECD-/GAB-medlem
eller ej. Denna ”klubbmetod” för att bestämma riskvikten kan ses som ett förenk-
lat sätt att särskilja länder med olika hög landrisk och/eller transfereringsrisk. I
samband med att OECD-kretsen under 1990-talet vidgades, kom denna emeller-
tid att bli mindre homogen och därmed en sämre indikator på riskförhållanden.
Sannolikheten blev allt större för att även OECD-länder skulle hamna i finansiel-
la problem. Så har också skett, exempelvis i Mexico och i Sydkorea.

1990-talet har även  kännetecknats av
att bankerna allt mer använder olika nya in-
strument och metoder för att reducera sina
kreditrisker. Utöver de traditionella instru-
menten såsom garantier och säkerheter kan
nämnas nettning, kreditderivat och värde-
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papperisering. De rådande kapitaltäckningskraven beaktar inte alltid dessa meto-
der fullt ut. I extrema fall beläggs både ursprungsrisken och det instrument som
används för riskreducering med kapitaltäckningskrav. Detta motverkar på ett
olyckligt sätt bankernas gängse incitament till riskreduktion. 

En annan brist i kapitaltäckningsreglerna är att de lämnar öppningar för
bankerna att ändra eller flytta en riskexponering så att den leder till lägre
kapitaltäckningskrav, trots att risken i sig är oförändrad. Sådant ”regelarbitrage”
kan exempelvis ske genom omflyttningar mellan handelslagret, det vill säga de
kortsiktigt handlade instrumenten, och den ordinarie kreditportföljen, eller ge-
nom värdepapperisering med kvarstående risker för banken.

A    B
I början av 1998 beslöt Baselkommittén att under en kort period arbeta intensivt
och koncentrerat för att snabbt kunna framlägga förslag till nya kapitaltäcknings-
regler. Arbetet skulle vara förutsättningslöst såtillvida att inga lösningar på för-
hand var uteslutna. Däremot skulle vissa bärande tankar genomsyra arbetet: 

• Reglerna ska vara universella, det vill säga vara utformade så att de kan
tillämpas på bankverksamheter av olika storlek och komplexitet, även om
reglerna formellt endast gäller ”internationellt aktiva banker”.

• Den gällande miniminivån för kapitaltäckning, 8 procent, anses rimlig, och
de nya reglerna ska inte leda till någon generell sänkning. 

• Reglerna ska ge incitament till sund riskhantering och sunt risktagande i
banker.

• Reglerna ska underbygga en rättvis konkurrenssituation dels mellan banker,
dels mellan banker och andra finansiella institut.

I juni 1999 framlade kommittén ett förslag
till nya kapitaltäckningsregler. Förslaget har
formen av ett ”konsultativt dokument” och
har sänts ut till myndigheter, branschorgani-

sationer och andra intresserade över hela världen. Dessa har ombetts kommente-
ra förslaget senast den 31 mars 20005. I det följande redogörs för förslagets inne-
håll i dess viktigaste delar.
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5 På många punkter innehåller inte förslaget entydiga lösningar utan olika alternativ diskuteras och ”remissinstan-
serna” ombeds ge och motivera sina preferenser. Ett syfte med detta öppna förfarande är att säkerställa att det slut-
liga beslutet i största möjliga utsträckning reflekterar de förhållanden under vilka banker agerar.
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De tre pelarna
Utvecklingen under 1990-talet visar tydligt att effektiv tillsyn inte kan baseras en-
bart på formella och kvantitativa regler. Minst lika viktigt är att bankerna har
kvalitativt bra system för att identifiera, övervaka och kontrollera sina risker. Det-
ta ställer krav på bland annat ledningsfunktioner, informationssystem och kon-
trollsystem. Skapandet av en sund bankstruktur underlättas också av god mark-
nadsdisciplin. För att en sådan ska råda, krävs att banker och myndigheter läm-
nar tillräcklig information om banksystemets och institutens utveckling så att
allmänheten, i vid mening, fortlöpande kan göra sina bedömningar (transparens).

Mot denna bakgrund har förslaget till
nya kapitalregler breddats till att omfatta ”tre
pelare”: kvantitativa krav, kvalitativa krav
samt transparens. De tre pelarna, som inne-
håller många paralleller till Banklagskommit-
téns ”portalparagrafer”, beskrivs närmare i det följande.

K 
De kvantitativa kapitaltäckningskraven är summan av kraven gällande kreditrisker,
marknadsrisker och ”övriga risker” (främst operativa risker). Ränterisker i bankens
kreditportfölj kan i vissa fall komma att beläggas med krav på kapitaltäckning.

Kreditrisker

Utöver en standardiserad metod, som är tänkt att kunna tillämpas av flertalet
banker, öppnas principiellt möjligheter för mer sofistikerade banker att använda
interna kreditriskgraderingssystem och -modeller som grund för beräkning av ka-
pitaltäckningskrav.

Standardmetoden
Utöver de tidigare riskvikterna på 0, 20, 50
och 100 procent föreslås en kategori med en
riskvikt över 100 procent, såsom 150 procent
för stora risker (till exempel när kredittagaren
har en låg rating). Kommittén överväger dessutom att införa en ännu högre risk-
vikt för särskilt höga risknivåer, såsom exponeringar mot företagsobligationer
med  låg kreditkvalitet (junk bonds eller ”skräpobligationer”) eller koncentrerade
risker i samband med värdepapperisering. En viktig nyhet är att riskklassificering-
en får baseras på ”rating” från godkända ratinginstitut. 
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För att minska problemen vid en alltför finfördelad riskklassificering, föreslås
att närliggande ”ratinggrader” slås samman i större kategorier. Exempelvis skulle
en kategori omfatta alla ratinggrader från AA– och bättre. För låntagare som är
icke-finansiella företag föreslås endast två riskklasser. Detta återspeglar också det
faktum att endast en liten andel av alla företag utanför USA är kreditklassificera-
de. För länder och för banker är rating mer allmänt förekommande, vilket möjlig-
gjort fler riskklasser.  För länder kommer således den ovan beskrivna OECD-/
GAB-kopplingen att ersättas med ratingbetyg. Två alternativa metoder anges i
förslaget för riskvägning av banker, där den ena kommer att väljas i det slutliga
beslutet: antingen får samtliga banker i ett land samma riskvikt, vilken är riskvik-
ten närmast över den som gäller för bankernas hemland, eller också får bankerna
individuell riskvikt baserad på deras ratingbetyg.

Baselkommittén anser att banker bör vara
försiktiga med att ge lån till stater för vilka
man saknar god information för kreditbe-
dömningen. Därför krävs att ett land måste
lämna information enligt IMF:s SDDS-stan-

dard för att kunna erhålla lägre riskvikt än 100 procent. För att minska risken vid
lån till utländska banker är det viktigt att tillsynen i den utländska bankens hem-
land bedrivs effektivt. Därför krävs att landet har genomfört, eller är i färd med
att genomföra, Baselkommitténs så kallade Core Principles for Effective Banking
Supervision, för att kunna erhålla en lägre riskvikt än 100 procent.

Tabellen nedan visar de riskvikter som anges i förslaget. Riskvikterna är dels
beroende på typen av låntagare, dels på låntagarens ratinggrad.

Figur 1.

AAA till A+ till BBB+ till BB+ till Under B- Ej ratad
AA- A- BBB- B-

Länder 0% 20% 50% 100% 150% 100%
Banker-
Alt. 16 20% 50% 100% 100% 150% 100%
Banker-
Alt. 27 20% 50% 50% 100% 150% 50%
Företag 20% 100% 100% 100% 150% 100%

För de risker som inte angivits ovan, såsom krediter till privatpersoner, tillämpas
100 procents riskvikt.
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6 Riskvikt baserad på bankens hemlands rating.
7 Riskvikt baserad på rating av den individuella banken. Riskexponeringar på banker med kortare än sex månaders

löptid får förmånligare riskvikt än den angivna (en nivå lägre, det vill säga 20% i stället för 50% och 50% i stället
för 100%), dock aldrig 0 procent.
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Vid värdepapperisering är det vanligt att de olika segmenten (trancherna) av
de värdepapper som utges kreditbedöms. Ratinggraderna kan sedan omvandlas
enligt samma skala som för andra krediter till riskvikter enligt den ovan angivna
tabellen. Som nämnts överväger Baselkommittén att använda ett ännu strängare
kapitaltäckningskrav, nämligen att hela den beloppsmässiga exponeringen vid vis-
sa mycket riskfyllda trancher vid värdepapperisering måste dras av direkt från
bankens kapitalbas. Detta innebär en ”riskvikt” på 1 200 procent, det vill säga
många gånger högre än för så kallade skräpobligationer. Denna höga riskvikt
skulle då inte vara resultatet av en ”objektiv” riskbedömning, utan ett uttryck för
Baselkommitténs strävan att förmå bankerna att i grunden tänka igenom om de
vill ta dessa risker, och i så fall ta ordentligt betalt för dem. 

För att kunna tillåta att riskviktningen
baseras på extern rating, ställer Baselkom-
mittén krav på ratinginstituten. De nationella
tillsynsmyndigheterna har att godkänna de
ratinginstitut som får användas vid riskvikt-
ning för kapitaltäckningsberäkningarna. Myndigheterna ska härvid använda ett
antal kriterier som är lika för alla länder och ratinginstitut. De kriterier som angi-
vits av Baselkommittén är objektivitet och transparens i ratingmetoderna, obero-
ende gentemot externa påtryckningar, trovärdighet, internationell tillgång till
ratingresultat och ratingmetoder, samt tillräckliga personella resurser. En ytterli-
gare uppgift är att fastställa hur bedömningsnivåerna i olika ratinginstitut ska
kunna jämföras och hur dessa nivåer sedan ska omvandlas till riskvikter och
kapitaltäckningskrav. För närvarande pågår arbete inom Baselkommittén för att
lösa dessa frågor.

Interna kreditriskgraderingssystem och kreditriskmodeller 
Baselkommitténs mål är att uppnå kapital-
täckningskrav som står i bättre överens-
stämmelse med en banks speciella riskprofil.
Den reviderade standardmetoden syftar till
att få fram en metod för detta som skulle
kunna tillämpas av flertalet banker. Baselkommittén anser emellertid att det där-
utöver kan finnas betydande fördelar med metoder som baseras på bankernas eg-
na kvalitativa och kvantitativa kreditriskbedömningar. Många banker har byggt
upp avancerade interna kreditriskgraderingssystem för att sammanfatta risken i
individuella kreditexponeringar. I ökande grad används sådana graderingssystem
också som hjälpmedel vid kreditbeslut, samt vid riskhantering och riskanalys.
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Bankernas egna system har bland annat den fördelen att de kan ta hänsyn till
kundspecifik information som externa kreditriskbedömare har svårare att få fram;
bankerna har naturligen själva den bästa kunskapen om sina kunder.

I sitt förslag öppnar kommittén därför en möjlighet för bankerna att av den
nationella tillsynsmyndigheten få sina interna system prövade och godkända som
utgångspunkt för beräkningen av riskvikter i kapitaltäckningskraven. Genom att
erbjuda ett alternativ vid sidan av standardmetoden hoppas Baselkommittén kun-
na uppmuntra bankerna till att fortsätta att utveckla och förbättra de interna sy-
stemen för kreditriskhantering och riskmätning. Det återstår emellertid en rad
både tekniska och konceptuella problem att lösa, för såväl banker som tillsyns-
myndigheter. 

En viktig fråga rör valideringen av de interna systemen, det vill säga hur en
bank fortlöpande ska kunna visa att dess skattningar av kreditriskerna rimligt
överensstämmer med de faktiska kreditriskerna. Ett annat problem rör bristen på
enhetlighet i graderingssystem mellan olika bankinstitut. Detta, i kombination
med beroendet av subjektiva bedömningar och subjektiva riskfaktorer i interna
kreditgraderingar, gör att god jämförbarhet mellan bankinstituten kan bli svår att
uppnå. 

En avgörande fråga är hur interna riskgrader-
ingsmått i praktiken ska översättas till speci-
fika kapitaltäckningskrav. En möjlighet – och
den mest troliga på kort sikt – är att en banks
kreditriskgraderingar omvandlas i termer av

de standardiserade riskklasserna, vars antal kan ökas för att ge större precision, i ett
utvidgat regelverk för kapitaltäckning. Alternativt skulle man kunna tänka sig en
mer direkt koppling mellan bankens egna kreditriskberäkningar och kapitaltäck-
ningskraven. För att nå dithän krävs emellertid att en rad metodologiska svårighe-
ter övervinns. Dit hör bland annat skattningen av sannolikhetsfördelningen för
kreditförluster, vilket inte är en särskilt enkel uppgift. 

I förlängningen av de mest avancerade kreditriskgraderingssystemen sker en
utveckling av portföljbaserade kreditriskmodeller. I stället för att bara addera individuel-
la kreditrisker tar sådana modeller hänsyn till samvariationen mellan olika ”kre-
dithändelser”. Avsikten med sådana modeller är bland annat att hjälpa bankerna
att analysera den globala risktagningen i banken. En portföljbaserad modell, som
är väl underbyggd, torde i högre grad än icke portföljbaserade modeller återspeg-
la bankens faktiska risker och är därför eftersträvansvärd både för banken och för
tillsynsmyndigheten. 

Portföljbaserade kreditriskmodeller drabbas i minst lika hög grad av problem
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liknande dem som drabbar interna riskgra-
deringssystemen. Baselkommittén har redan
tidigare accepterat användningen av avance-
rade modeller (till exempel Value at Risk) i
samband med beräkningen av kapitaltäckningskrav för marknadsrisker. Det är
dock betydligt svårare att skapa bra modeller för kreditrisker än för marknadsris-
ker. Det allvarligaste problemet är databrist. För marknadsriskerna finns prisupp-
gifter från de finansiella marknaderna, vilka publiceras dagligen eller ännu oftare.
För att veta utfallet av en lämnad kredit måste man emellertid vanligen vänta till
dess den förfaller, vilket kan ligga flera år framåt i tiden. Bristen på historiska tids-
serier, i kombination med långa tidshorisonter, försvårar både utformningen av
modellen och skattningen av viktiga parametrar. Typiskt sett krävs data som spän-
ner över flera konjunkturcykler för att skatta en kreditförlustprocess. 

Även om individuella konkurssannolikheter kan skattas godtagbart kan det
uppstå betydande svårigheter när det gäller att kombinera dessa till en portfölj,
på grund av brist på data om korrelationer mellan ett stort antal variabler.
Databristen gör att modellkonstruktörerna frestas att använda sig av förenklande
antaganden som till stor del baseras på subjektiva bedömningar. Hur sådana sub-
jektiva bedömningar påverkar modellernas noggrannhet är inte särskilt väl utfors-
kat. På samma sätt som databristen skapar problem för modellkonstruktörerna
försvårar den också valideringen av kreditriskmodellerna, alltså möjligheten att
empiriskt bekräfta att modellerna verkligen mäter vad de påstås mäta. Tidsho-
risonter på ett år eller mer innebär att ett ”opraktiskt” antal år av data behövs för
att uppnå en kvalitet motsvarande den som krävs vid valideringen av marknads-
riskmodeller.

Övergången från de enklaste interna riskgraderingssystemen till de mest
avancerade och vidare till fullfjädrade portföljbaserade kreditriskmodeller sker
gradvis, och någon riktigt skarp skiljelinje mellan metoderna går inte att dra. Var-
je metod torde behöva resultera i något sannolikhetsmått enligt någon förlust-
definition, för att slutligen översättas i konkreta kapitaltäckningskrav. Innan nå-
gon av metoderna kan användas för formella kapitaltäckningskrav, måste dock
tillsynsmyndigheterna vara övertygade om att modellerna är konceptuellt sunda
och empiriskt validerade, samt ger jämförbara kapitaltäckningskrav. 

Baselkommittén gör bedömningen att det i dagsläget återstår fler och allvar-
ligare problem att lösa för portföljbaserade kreditriskmodeller än för interna
riskgraderingssystem, innan dessa krav är uppfyllda. Kommittén anser därför att
det i ett första steg främst är de icke portföljbaserade interna riskgraderingssyste-
men som kan bli aktuella för att ligga till grund för nya kapitaltäckningskrav.
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Kommittén följer emellertid utvecklingen no-
ga och hoppas kunna engagera bankbran-
schen i en konstruktiv dialog. Bakom kom-
mitténs förslag ligger en uttalad förhoppning
om att förbättrade incitament för att förfina
de interna kreditriskhanteringssystemen ock-

så bereder vägen för en framtida övergång till mer integrerade kreditriskmodeller.
Kommittén har för avsikt att i ett senare konsultativt dokument presentera en
mer detaljerad analys av sitt förslag.

Riskreducerande tekniker, inklusive säkerheter och garantier
Baselkommitténs princip för beräkning av
krav på kapitaltäckning när riskreducerings-
metoder används är entydig: det är den fak-
tiska risk som återstår för banken efter riskre-
duceringen som ska kapitaltäckas, oavsett vil-
ka instrument eller metoder som använts för

att minska risken (nettning, derivat, värdepapperisering, säkerheter, garantier el-
ler annat). Principen kan verka självklar, men de nuvarande kapitaltäckningsreg-
lerna har inte i alla lägen följt den. Baselkommittén och dess undergrupper arbe-
tar nu intensivt med att omsätta denna princip till operativa regler. 

Marknadsrisker

Marknadsriskerna svarar bara för en liten del av en (genomsnittlig) banks totala
risker. Trots detta är de befintliga kapitaltäckningsreglerna för marknadsrisker
långt mer utförliga och delvis mer komplicerade än reglerna för kreditrisker. Ef-
tersom kapitaltäckningsreglerna för marknadsrisker är relativt nya föreslås inga
ändringar på detta område, utöver de följdändringar som kan komma av andra
delar av förslaget. Det bör observeras att riskklassificering baserad på extern rat-
ing redan förekommer i de befintliga marknadsrisksberäkningarna.

Övriga risker

Det rådande kapitaltäckningskravet på 8 pro-
cent överstiger vad som är motiverat enbart
med hänsyn till kreditriskerna. I kravet ligger
nämligen inbäddat kapitaltäckningsbehov för
andra risker. Enligt det nya förslaget kommer

kapitaltäckningskravet för kreditrisker att mer precist återspegla de faktiska risker-
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na. Detta innebär att kapitaltäckningskrav, eller andra hanteringsformer, måste
definieras för de ”övriga riskerna”. Den viktigaste av dessa, vilken dessutom un-
der 1990-talet sannolikt ökat i betydelse genom förändringarna i bankverksamhe-
ten, är den operativa risken. Den omfattar bland annat risken för kostnader och
förluster till följd av tekniska problem, till exempel datakrascher, men sträcker sig
mycket vidare än så. Brister i en banks kontrollsystem kan hänföras hit. Nick
Leeson var således en operativ risk för Barings Bank. Andra ”övriga risker” är ex-
empelvis legala risker och förtroenderisker (reputational risks).

Det är svårt att finna en objektiv metod för att beräkna kapitaltäckningskrav
för operativa risker och andra övriga risker, detta bland annat eftersom dessa ris-
ker kan vara sammansatta av olika faktorer och inte alltid är lätta att kvantifiera.
Operativa risker skiljer sig också från kredit- och marknadsrisker genom att det
normalt inte råder något mätbart samband mellan risk och avkastning. För flerta-
let av de operativa riskerna är sannolikheten för ett visst utfall, till exempel ett
fullständigt datorhaveri, mycket låg, medan de finansiella konsekvenserna för
banken, om de blir verklighet, kan vara avsevärda. En viktig uppgift för Basel-
kommittén är att ta fram mått som på ett godtagbart sätt kan återspegla den
operativa risken och övriga risker. Det är i detta samanhang väsentligt att finna
en metod som ger incitament för banken att reducera dessa risker.

En helt annan typ av ”övrig risk” är rän-
terisken i bankens låneportfölj (till skillnad
från handelslagret). Bankers resultat är mer
eller mindre relaterade till den allmänna rän-
teutvecklingen, bland annat till följd av deras
beroende av ränterelaterade intäkter och
kostnader. Det är således obalansen i räntebindningen som avses, det vill säga
bankens långfristiga utlåning till bunden ränta, samtidigt som upplåningen över-
vägande är kortfristig och sker till rörlig ränta. Baselkommittén har under många
år arbetat med att ta fram lämpliga metoder för att mäta och hantera, till exem-
pel kapitaltäcka, denna risk. Det har dock inte befunnits lämpligt att rekommen-
dera generella kapitaltäckningskrav, omfattande alla banker. Däremot föreslås
förstärkta möjligheter för nationella tillsynsmyndigheter att ålägga en individuell
bank kapitaltäckningskrav om den har ett onormalt stort ränteberoende eller ett
bristfälligt riskhanteringssystem som gör banken särskilt sårbar för den allmänna
ränteutvecklingen.
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K  ‒   
De kvantitativa kapitalkraven kan se betryggande ut, men i en krissituation erode-
ras en banks kapital mycket hastigt och 8 procents kapitaltäckning försvinner
snabbt. I Sverige erfor vi detta under bankkrisen i början av 1990-talet, när kre-
ditförlusterna steg och värdet på tillgångarna sjönk. Liknande erfarenheter i USA
ledde till regler om ”prompt corrective action”. Prompt corrective action innebär
att tillsynsmyndigheten ska – och i flertalet fall är reglerna tvingande för att säkra
att åtgärder vidtas snabbt – kräva att en bank sätter in lämpliga motåtgärder re-
dan i ett läge när kapitaltäckningen visserligen ligger över 8 procent men är i
sjunkande, eller när andra indikationer på problem visar sig. Åtgärderna är tänk-
ta att bli skarpare, ju lägre kapitaltäckningen är. I vissa länder, såsom Stor-
britannien, har tillsynsmyndigheten laglig rätt att införa högre kapitaltäcknings-
krav än 8 procent för enskilda banker. Detta görs om myndigheten bedömer att
banken tar större risker eller har sämre riskhantering än vad som är normalt för
andra banker. 

I Baseldokumentet föreslås att regler liknan-
de dem som återfinns i Storbritannien införs
i alla länder. Som en viktig princip anges i
förslaget att ”supervisors expect banks to
operate above the minimum regulatory capi-
tal ratios and should have the ability to re-
quire banks to hold capital in excess of the

minimum”. Tillsynens inriktning och intensitet, och även kapitaltäckningskraven,
ska i högre grad än hittills relateras till varje banks faktiska risker, allmänna risk-
benägenhet och riskstruktur, samt till sättet och förmågan att hantera dessa risker.
Varje bank måste ha ett system för intern kapitalallokering, som bland annat be-
aktar riskkoncentrationen samt volatiliteten på de finansiella marknader där ban-
ken uppträder. Tillsynsmyndigheten ska sätta sig in i hur banken beräknar sin
riskexponering och fördelar sitt kapital på de olika riskerna. Kapitalberedskapen
måste regelbundet ”stress-testas”, genom att den ansvariga funktionen i banken
beräknar hur kapitalsituationen påverkas vid en tänkt onormalt oförmånlig ut-
veckling för ett antal av bankens riskexponeringar. 

Det ligger i tillsynsprocessens övervägande kvalitativa karaktär att det är
omöjligt att i detalj harmonisera reglerna för dess tillämpning i skilda länder och i
skilda situationer. Icke desto mindre måste de nya Baselreglerna innehålla relativt
konkreta riktlinjer, annars är faran att tillämpningen blir alltför olikartad och där-
med undergräver målet om en harmoniserad internationell tillsyn. Baselkom-
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mittén arbetar för närvarande med att ta fram sådana riktlinjer, vilka baseras på
ett antal indikatorer för den individuella banken. Bland dem som redan föresla-
gits kan nämnas några: Bankledningens erfarenheter och skicklighet, bankens
riskbenägenhet och ”track record” inom riskhantering, kvaliteten på riskhanter-
ingssystem och kontroller, vilka marknader banken bedriver verksamhet på, in-
täkternas volatilitet, det egna kapitalets kvalitet och möjligheten till påfyllningar,
graden av stöd och kontroll från aktieägarna, graden av riskkoncentration, struk-
turen på likviditet och på skulder, bankens legala och organisatoriska struktur, i
vilken mån andra tillsynsmyndigheter utövar kontroll över banken.

Samtidigt som det är i hög grad önskvärt
att tillsynsmyndigheten har möjlighet att vid-
ta snabba åtgärder för att förebygga fortsatt
kapitalerosion i en bank, är det i första hand
bankens egen ledning som ska ta sådana ini-
tiativ. Tillsynsmyndigheter ska inte ta över
ansvaret för bankers skötsel. Baselkommittén
arbetar med att ta fram riktlinjer för ”prompt corrective action” vid kapitalminsk-
ningar. Dessa riktlinjer blir emellertid med största sannolikhet mindre omfattande
än de som gäller i USA.

G
Som nämnts förstärks marknadsdisciplinen om bankerna måste offentliggöra mer
information om sin kapital- och risksituation. 

Arbete pågår i Baselkommittén och dess undergrupper med att ta fram kon-
kreta riktlinjer för bankers rapportering och transparens i samband med kapital-
täckningskraven. Primärt kommer riktlinjerna att inriktas på information som är
direkt relaterad till bedömningen av bankernas riskexponering och kapital-
situation, samt till riskernas fördelning på olika typer och riskklasser. Även uppgifter
om reserveringar för förluster ska lämnas. Dessutom ska banken lämna besked om
vilka bokföringsprinciper den tillämpar vid värderingen av tillgångar och skulder,
vid förlustreservering och vid intäktsföring. Information ska också lämnas om
bankens generella riskstrategi och riskhantering. Givetvis får en avvägning göras, så
att kraven på genomlysning inte drivs alltför långt och även omfattar information
som av bankledningen betraktas som ”strategisk” och därmed hemlig.
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K   
De gällande kapitaltäckningsreglerna ska
tillämpas på konsoliderad nivå, det vill säga
för en bankgrupp eller för en finansiell grupp
med en bank som moderföretag. Många län-
der, såsom Sverige, tillämpar även kapital-
täckningskraven på ”solonivå”, där varje in-
dividuellt bankinstitut inom gruppen måste

uppfylla 8-procentskravet på kapitaltäckning. Genom att komplettera kravet på
kapitaltäckning på konsoliderad nivå med solokravet, säkrar myndigheten att det
sker en utjämning av kapitalet mellan de olika instituten inom en grupp, vilket
ökar skyddet för dessa.

De hittillsvarande kapitaltäckningsreglerna har inte varit entydiga beträffan-
de vad som menas med ”konsoliderad nivå”, exempelvis huruvida ”bank holding
companies” ska inkluderas. I Baselförslaget innefattas även holdingbolag, och reg-
lerna för konsolidering för kapitaltäckningsändamål är också klarare uttryckta.
Dessutom föreslås att de nationella tillsynsmyndigheterna ska tillse att bankerna
även har tillräcklig kapitaltäckning på individuell basis (solonivå). De nya reglerna
förväntas leda till ökad likformighet i kapitaltäckningskraven mellan olika bank-
strukturer och mindre risk för svagheter i kapitaltäckningen inom delar av en
bankgrupp. Det är dock enbart bankinstituten inom ett finansiellt konglomerat
som omfattas av Baselkraven. 

V  
Som nämnts ska kommentarerna till Basel-
kommitténs förslag inlämnas senast i mars år
2000. Fram till dess fortsätter arbetet i kom-
mittén inom flera av de sakområden där för-

slagets allmänna tankar måste omsättas i operativa riktlinjer. Också på bransch-
sidan pågår utvecklingsarbete, exempelvis när det gäller interna graderingssystem
och kreditriskmodeller. Kommentarerna till Baselförslaget, samt resultaten av det
pågående arbetet, kommer att ligga till grund för omarbetningen av förslaget till
en slutlig version. Baselkommitténs målsättning är att de slutliga reglerna ska va-
ra presenterade före utgången av år 2000. Därefter tillkommer den tid som krävs
för att omsätta reglerna i nationell lagstiftning, vilket inom EU betyder att denna
måste föregås av EU-lagstiftning. 

Även inom EU pågår ett intensivt arbete kring kapitaltäckningsreglerna. De
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EU-direktiv som för närvarande reglerar kapitaltäckningen följer i stort Basel-
överenskommelsen 1988. Inom vissa delar av direktiven finns dock betydande
skillnader, som till exempel att reglerna gäller alla ”credit institutions”, det vill sä-
ga såväl banker som vissa andra kreditmarknadsinstitut och värdepappersföretag.
EU-länderna8 deltar aktivt i processen för att påverka Baselreglerna, bland annat
för att säkra att dessa tillräckligt beaktar speciella europeiska strukturfrågor och
företeelser inom bankområdet. 

Det pågående utredningsarbetet inom EU täcker ett stort antal områden in-
om kapitalöversynen. Syftet är att före mars år 2000 kunna presentera väl förank-
rade och underbyggda kommentarer och reaktioner (och motförslag, om sådana
skulle bli aktuella) för Baselkommittén. EU-arbetet utgör också en viktig förbere-
delse för de ändringar i direktiven som kommer att bli nödvändiga. Trots dessa
förberedelser torde det komma att krävas flera år från ett slutligt Baselförslag till
dess att motsvarande lagstiftning trätt i kraft i EU och i medlemsländerna. 

V    
De förväntade effekterna av de i Basel föreslagna förändringarna i regelverket för
kapitaltäckning kan sammanfattas i tre punkter:

• En bredare tillsynsprocess. Kvantitativa och kvalitativa krav, samt bättre ge-
nomlysning.

• Kapitaltäckningskrav som bättre återspeglar de faktiska riskerna, vilket leder
till sundare kreditgivning och riskhantering.

• En mer anpassad tillsyn av varje bank, beroende på dess storlek, struktur,
riskbenägenhet och riskhantering.

Förväntningarna på de nya kapitalreglerna
bör emellertid hållas på en realistisk nivå.
Även om det nya förslaget innebär ett steg i
rätt riktning, lär det knappast utmynna i per-
fekt riskanpassade kapitaltäckningskrav. Det-
ta hänger samman med två förhållanden:
dels är många av de frågor som Baselkommittén har att besluta om mycket svåra,
där ideala lösningar, åtminstone i dagsläget, helt enkelt inte står att finna, dels
kommer även det slutliga förslaget att vara resultatet av en politisk kompromiss
mellan länder med vitt skilda strukturer på sina finansiella system.
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Likheter och skillnader mellan
Banklagskommitténs förslag och

Baselkommitténs förslag
Banklagskommitténs och Baselkommitténs
förslag utgör svar på brister i befintliga regel-
verk för bankrörelser. Trots skilda utgångs-
punkter och angreppssätt har de båda försla-
gen några påfallande likheter, och i många

avseenden kan förslagen ses som viktiga komplement till varandra. Den bärande
principen för Baselförslaget, de tre pelarna med kvantitativa kapitaltäckningsreg-
ler, riskbaserad tillsyn och krav på genomlysbarhet, har sina direkta motsvarig-
heter i Banklagskommitténs tre så kallade portalparagrafer om soliditet, riskhan-
tering och genomlysning. Något av grundfilosofin bakom Baselkommitténs för-
slag till en förstärkt riskbaserad tillsyn återfinns också i Banklagskommitténs
förslag till utvidgat ansvar för Finansinspektionen. För att vara effektiva måste
kvantitativa regler kombineras med riktad tillsyn samt transparens, vilken låter
marknaden disciplinera bankledningarna. En skillnad i utgångspunkterna är att
Baselförslaget begränsas till krav på kapitalområdet, medan Banklagskommitténs
förslag avser hela bankverksamheten. 

Liksom Banklagskommittén är också Baselkommittén starkt medveten om
systemriskerna. I det senare fallet gäller det systemriskerna på internationell nivå,
alltså faran för att problem i en bank får internationell spridning. Baselförslaget
gäller därför i första hand internationellt aktiva banker, men förslaget är skrivet så
att det ska kunna tillämpas även för andra finansiella institut (jämför Banklags-
kommitténs mål att begränsa antalet särbestämmelser inom lagstiftningen). 

Det går dock att se en skillnad i angreppssättet: medan Banklagskommittén
utgår ifrån att en finansiell funktion ska regleras lika, oavsett inom vilken typ av
finansiellt institut den utförs, inriktas Baselkraven primärt på banker. Detta inne-
bär inte nödvändigtvis olika synsätt i grunden, utan är en följd av att Baselkom-
mitténs mandat endast omfattar banker. Ett exempel på att även Baselkommittén,
trots sitt begränsade mandat, också tänker i funktionstermer, finns inom området
för riskreducerande tekniker. Som nämnts har kommittén som mål för reglerna
satt att kapitaltäckningskraven ska vara lika för lika risker, oavsett hur riskredu-
ceringen ägt rum.
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I både Stockholm och Basel har man
dragit samma slutsats av den snabba utveck-
lingen inom finansiell verksamhet. Det är inte
meningsfullt att ha en detaljerad lagstiftning,
eftersom den riskerar att snabbt bli överspelad. I stället gäller det att formulera
ramlagar som kan hantera utvecklingen på det finansiella området, men som
samtidigt är tillräckligt vägledande för att ge nödvändiga underlag för tolkningar,
tillämpningsföreskrifter och liknande. 

Sammanfattningsvis är således både Banklagskommitténs och Baselkommit-
téns förslag exempel på den moderna inriktningen av reglering och tillsyn av
finansiell verksamhet. Denna är i sin tur en produkt av utvecklingen inom den
finansiella sektorn, där skillnaderna mellan olika typer av institut, transaktioner
och instrument blir allt mindre tydliga.
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Riksbanken förvaltar en valutareserv motsvarande cirka 136 miljarder kronor.2

Förvaltningen innebär ett betydande ansvar. Mot bakgrund av Riksbankens mer

självständiga ställning är det viktigt att på ett klart och tydligt sätt redogöra för

hur denna förvaltning bedrivs. Syftet med denna artikel är att förklara vilken

ränterisk Riksbanken valt att exponera valutareserven för, varför banken gör det,

samt vilka implikationer detta har för Riksbankens totala resultat.

Därför förvaltar Riksbanken en valutareserv
Riksbanken har fått till uppgift att förvalta
Sveriges valutareserv. Anledningen till att en
valutareserv behövs är att den kan vara nöd-
vändig för att genomföra penning- och valu-

tapolitiken. Beroende på valutapolitisk regim kan det uppstå behov av att interve-
nera på valutamarknaden. Vid interventioner köper eller säljer Riksbanken sven-
ska kronor mot utländsk valuta i syfte att påverka kronans relativa värde. Behovet
av att ha utländsk valuta tillgänglig för interventioner är störst vid ett fastkurs-
åtagande och minst vid en flytande växelkurs. Sedan den 19 november 1992 har
Sverige en flytande växelkurs. Med nuvarande penningpolitiska regim är kronans
värde endast en av flera variabler som påverkar Riksbankens politik. Behovet av
en valutareserv är därför i dagsläget förhållandevis litet.3 Anledningen till att
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A C R
Christian Ragnartz är verksam vid penning- och valutapolitiska avdelningen.

1 Denna artikel är resultatet av en längre tids process inom Riksbankens förvaltningsverksamhet. Därför har givetvis
många personer varit delaktiga i processen, och bland dem bör Paul Klinkert och Marcus Söderberg särskilt näm-
nas. Jag är också mycket tacksam för den hjälp JP Morgan givit mig när det gäller att ta fram data till artikeln.

2 Per den 31 december 1998. Guld samt fordringar på IMF är inkluderade.
3 Vad som kan anses vara lämplig storlek på valutareserven behandlas inte närmare i denna artikel.
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Riksbanken trots det bibehåller en förhållandevis hög interventionsberedskap är
att den valutapolitiska regimen kan komma att förändras, med en åtföljande
snabb förändring av interventionsbehovet.4

Interventionsberedskapen ställer höga krav på likviditet i de tillgångar som
valutareserven investeras i. Likviditetskravet begränsar inte bara valet av möjliga
tillgångar, utan även möjliga valutor och fördelningen mellan dessa. När hänsyn
tagits till dessa förutsättningar ska förvaltningen av valutareserven karakteriseras
av såväl en affärsmässighet som en riskhantering som ligger väl i linje med vad
som kan anses vara ”best practice”. Detta innebär bland annat att förvaltningen,
inom de mandat för risktagande som givits och med en eventuell framtida inter-
vention i åtanke, ska försöka uppnå högsta möjliga avkastning. 

Så kan Riksbanken påverka sitt resultat
Riksbanken kan inte fritt påverka sin balans-
räkning i syfte att undvika ofördelaktiga re-
sultat. Flera poster i balansräkningen är näm-
ligen penningpolitiskt betingade och kan där-
för inte förändras enbart i syfte att påverka bankens resultat. Valutareserven är
däremot en post som i vissa avseenden kan påverkas resultatmässigt, givetvis utan
att interventionsberedskapen åsidosätts, och som samtidigt har störst inverkan på
resultatet. Det är således valet av valutareservens ränterisk som i stor utsträckning
avgör Riksbankens totala resultat. Hela valutareserven kan dock inte påverkas.

Reserven är uppdelad i två portföljer, en investerings- och en likviditetsportfölj. 

I ‒ R
 

I dagsläget utgör investeringsportföljen hu-
vuddelen av valutareserven. Investeringsport-
följen är Riksbankens långsiktiga innehav av
utländska statsobligationer och den del av valutareserven som kan hanteras mer
systematiskt i vinstsyfte. Resten av valutareserven, i huvudsak likviditetsportfölj-
en5, är avsedd att klara det kortsiktiga behovet av interventionsmedel, samt andra
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5 Riksbanken förvaltar även en portfölj bestående av guld. Denna hanteras emellertid inte på samma sätt som inve-

sterings- och likviditetsportföljerna och behandlas därför inte här.
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åtaganden som Riksbanken har i egenskap av ”valutabank” för övriga statliga
myndigheters skilda valutatransaktioner.6

Både investerings- och likviditetsportföljen är i sin tur uppdelade i fyra olika
valutaportföljer. Dessa portföljer återspeglar de valutor som Riksbanken investerar
valutareserven i. I dagsläget är dessa euro, amerikanska dollar, yen och brittiska
pund.7 Fördelningen mellan de olika valutorna ligger fast och förvaltas således inte
aktivt.8 Anledningen till att valutarisken inte förvaltas aktivt är att Riksbanken är en
centralbank bland många andra och som stor förvaltare skulle Riksbanken kunna
störa andra centralbankers penning- och valutapolitik. Vidare skulle interventions-
beredskapen kunna påverkas negativt om valutafördelningen förvaltades aktivt. 

V   
Värdet på investeringsportföljen påverkas i huvudsak av tre faktorer: hur valuta-
kurserna utvecklas, graden av kreditrisk och vilken ränterisk som valutareserven
exponeras för. Av dessa tre övergripande riskfaktorer förvaltas enbart ränterisken
aktivt. Kreditrisken har Riksbanken valt att i möjligaste mån minimera, medan
valutarisken endast förvaltas passivt.

Ränterisk uppkommer genom oförutsedda
förändringar i avkastningskurvan. Dessa rän-
teförändringar påverkar värdet på Riksban-
kens investeringsportfölj. Rörelser i avkast-

ningskurvan fångas normalt upp av några enkla faktorer. Den klart viktigaste fak-
torn är parallellförskjutningar av avkastningskurvan.9 Den risk som parallell-
förskjutningarna medför kan mätas och styras genom valet av portföljens så kalla-
de modifierade duration10. Frågan om vilken ränterisk som Riksbanken vill att
valutareserven ska vara exponerad för, handlar med andra ord främst om vilken
modifierad duration som ska väljas för investeringsportföljen. Anledningen till att
Riksbanken valt att styra risken med modifierad duration är inte bara det faktum
att måttet fångar upp den klart viktigaste riskfaktorn, parallellförskjutningarna,
utan även måttets enkelhet. Det är okomplicerat att använda såväl vid implemen-
tering som vid utvärdering av riskhanteringen.
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6 De största transaktionerna härrör från Sveriges utlandsskuld.
7 Fördelningen är i dagsläget 35 procent EUR, 35 procent USD, 15 procent JPY och 15 procent GBP.
8 Förvaltningen av valutarisken sker i samband med de periodiska översynerna av valutafördelningen, även om

störst hänsyn tas till interventionsberedskapen.
9 Andra faktorer av betydelse är till exempel avkastningskurvans lutning och kurvatur.

10 Modifierad duration mäter hur portföljens värde påverkas av en generell ränteförändring, en parallellförflyttning
av avkastningskurvan, om 1 procentenhet. Ju högre duration, desto större påverkan på portföljens värde av en rän-
teförändring.
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Utgångspunkter vid val av durationsnivå
Valet av duration11 för en portfölj är enklast
om investeraren har en klar placeringshori-
sont. Genom att matcha durationen på till-
gångar och skulder kan marknadsrisken im-

muniseras, det vill säga tillgångar och skulder får samma räntekänslighet. Där-
med kommer en ränteförändring som leder till ökat värde på skulderna att
neutraliseras av motsvarande ökning av värdet på tillgångarna. Med en klar pla-
ceringshorisont blir valet av duration således tämligen enkelt. Uppgiften blir där-
emot svårare om en investerare ska frångå den naturliga placeringshorisont som
balansräkningens skuldsida kan utgöra, eller om naturlig placeringshorisont sak-
nas. 

Problemet är just att Riksbanken saknar en
klar placeringshorisont. Därmed är valet av
duration inte självklart. Att försöka immuni-

sera Riksbankens marknadsrisk är svårt. Anledningen är att Riksbanken inte har
några räntebärande skulder att direkt matcha tillgångarna mot, vilket skulle ge
den ”naturliga” placeringshorisonten. Statens skuldförvaltning sköts i stället av
Riksgäldskontoret.12 När behov av likvida medel ur valutareserven uppstår är
heller inte känt på förhand, utan uppstår i samband med interventioner och
finansiell turbulens, men knappast i samband med skuldbetalningar. 

Riksbanken saknar helt enkelt en naturlig
placeringshorisont, varför alternativa ut-
gångspunkter måste sökas vid valet av dura-
tion. Förhållandet mellan risk och avkastning,
det vill säga avkastningskurvans utseende,

blir då en naturlig utgångspunkt. 

Oklar placeringshorisont och förhållandet
mellan risk och avkastning

Den så kallade likviditetspreferenshypotesen är en vanlig förklaring till varför av-
kastningskurvan normalt är positivt lutande. Innebörden är att obligationer med
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11 Durationen mäter en portföljs genomsnittliga återstående löptid. Detta mått är mycket nära relaterat till den mo-
difierade durationen, som mäter portföljens räntekänslighet.

12 Att försöka immunisera ränterisken skulle därför innebära praktiska problem i samband med såväl riskstyrning
som riskuppföljning och utvärdering.
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lång löptid har en positiv riskpremie i syfte att kompensera för ökad volatilitet i
avkastningen. Bakgrunden skulle vara att de flesta investerare ogillar kortsiktiga
variationer i resultatet på grund av en relativt kort utvärderings- och/eller placer-
ingshorisont. 

En kompletterande förklaring till likviditetspreferenshypotesen skulle kunna
vara att många investerare saknar klara placeringshorisonter.13 Är placeringshori-
sonten så oklar att den inte kan användas som beslutsunderlag, finns det risk för
att investerare i mindre utsträckning accepterar prisrisk14 jämfört med återinve-
steringsrisk.15 Detta innebär ökad sannolikhet för att förvaltare väljer en placer-
ingshorisont som svarar mot redovisningsperioden. Denna placeringshorisont –
som överensstämmer med portföljens duration – är vanligtvis relativt kort. Om
till exempel en investerare redovisar sitt resultat kvartalsvis, tenderar han således
att välja ränteinstrument med motsvarande löptid. Genom att välja en sådan löp-
tid kommer det faktiska resultatet alltid att ligga nära det prognostiserade. Förval-
taren minimerar alltså prisrisken. Denna strategi kan i någon kortsiktig mening
kallas för en ”riskfri” strategi. Strategins nackdel är att förvaltaren exponeras för
en stor återinvesteringsrisk, det vill säga det är svårt att förutse till vilken ränta
återinvesteringarna kan göras. Vidare innebär strategin en alternativkostnad,
med tanke på avkastningskurvans normalt sett positiva lutning, eftersom man väl-
jer en placeringshorisont som över tiden inte maximerar avkastningen. 

Förvaltare utan klara placeringshorisonter ställs således inför valet att anting-
en investera enligt den strategi som över tiden förväntas maximera resultatet, det
vill säga förvaltaren accepterar större prisrisk (lång duration), eller att investera
enligt en strategi som ger ett stabilare resultat att redovisa, det vill säga förvalta-
ren accepterar större återinvesteringsrisk (kort duration). En utvärdering eller re-
dovisning av resultatet på kort sikt innebär en tendens bland förvaltare att välja
en kort placeringshorisont av rädsla för större variationer i resultatet. Denna ten-
dens kan mycket väl stärka likviditetshypotesens mekanismer och bidra till att av-
kastningskurvans lutning blir brantare än den annars skulle ha varit.
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13 Se Anti Ilmanen (1996), ”Does duration extension enhance long-term expected returns?”
14 Risken för att räntorna, och därmed obligationers pris, utvecklas ofördelaktigt och direkt slår igenom på resultat.

Om räntan stiger betyder det ju att kassaflödena ska diskonteras med en högre ränta, varvid värdet minskar. Ju
längre fram i tiden ett kassaflöde ligger, desto större påverkan har den högre räntan på marknadsvärdet. En port-
följs risk ökar alltså med längre genomsnittlig löptid, duration.

15 Återinvesteringsrisken uppstår när kapital ska placeras över flera perioder, eftersom återinvesteringsräntan under
de senare perioderna inte är känd i dag. Genom att placera sina tillgångar med samma löptid som redovisningspe-
rioden exponeras man endast för återinvesteringsrisken, och det årliga resultatet kommer att vara känt redan vid
årets början. 
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Vilka avkastningskrav kan
ställas på Riksbanken?

Vilken duration är lämpligast för Riksban-
kens investeringsportfölj? En logisk utgångs-
punkt är ägarnas – statens – perspektiv. Ett
rimligt antagande är att staten, om någon,
har ett långsiktigt perspektiv på sin verksamhet och sina tillgångar. Därmed ser
staten till det långsiktiga resultatet och bekymrar sig i mindre utsträckning över
kortsiktiga variationer i redovisat resultat. Förutsättningen är givetvis att det lång-
siktiga styrda resultatet över tiden kan förväntas överstiga ett kortsiktigt styrt re-
sultat. Med utgångspunkt från detta antagande skulle Riksbanken inte vara
tvungen att placera enligt redovisningsperioden. Det finns därför ingen anledning
för Riksbanken att betala de extra likviditetspremier som marknadsaktörerna på
grund av ovanstående resonemang tycks vara villiga att betala för räntepapper
med kort löptid. Eftersom en rimligt lång duration förväntas bidra positivt till
Riksbankens genomsnittliga resultat bör möjligheten tillvaratas, även om detta
sker på bekostnad av att volatiliteten vad gäller den kortsiktiga resultatutveckling-
en förväntas öka.

I Riksbankens fall torde detta resone-
mang ytterligare förstärkas vid beaktande av
de principer som gäller för leverans av Riks-
bankens vinster till staten. Enligt dem ska
Riksbanken årligen betala in 80 procent av
det genomsnittliga resultatet för den senaste
femårsperioden. Variationerna i det årliga resultatet torde alltså vara av under-
ordnat intresse, och staten kan i stället förväntas vilja maximera sina intäkter på
sikt. För Riksbanken är det således värt att ta en större prisrisk, jämfört med åter-
investeringsrisken, eftersom endast liten hänsyn behöver tas till den kortsiktiga ut-
värderingen. Riksbanken har bestämt sig för denna utgångspunkt vid valet av du-
ration för investeringsportföljen och därmed inriktat sig på en förhållandevis lång
duration (två år eller längre).16
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16 Det positiva sambandet mellan risk och avkastning är tydligast på den kortare delen av avkastningskurvan, för att
gradvis avta och till och med ibland bli negativt på den längre delen av avkastningskurvan. Givetvis varierar för-
hållandet, såväl över tiden som från marknad till marknad. Se bland annat Ilmanen (1996) eller Domian, Maness
och Reichenstein, ”Rewards to Extending Maturity” (1998). 
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P  ‒   
När det gäller valet av duration är det svårt,
om inte omöjligt, att fastställa någon exakt
nivå som ger högst avkastning. Sambandet
mellan risk och avkastning avtar ju, ju längre
ut på avkastningskurvan man kommer.17

Detta innebär att om en klar placeringshorisont saknas så kommer valet av dura-
tion alltid att vara förknippat med en viss grad av godtycke. Mot denna bakgrund
är det därför naturligt att väga in praktiska aspekter. I dag utvärderas Riksban-
kens investeringsportfölj med hjälp av externt konstruerade benchmarkportföljer.
Anledningen till att man har sådana är självklart just att en förvaltning bör kunna
utvärderas och följas upp mot någon form av riktvärde/benchmark. Detta gäller
oavsett om man har en passiv eller en aktiv förvaltning

Som benchmark bör man välja en konkret portfölj, vars avkastning utgör
jämförelsegrund. Det är inte möjligt att endast utgå från en specifik durationsni-
vå, eftersom det i princip går att uppnå en given duration med ett oändligt antal
olika portföljkombinationer. Detta är en viktig aspekt och utgör en av grunderna
vid Riksbankens val av durationsintervall. 

Durationsintervall och aktiv förvaltning
Hittills har denna artikel fokuserat på att förklara varför Riksbankens invester-
ingsportfölj har en relativt lång genomsnittlig löptid och vilken utgångspunkt in-
om det längre durationsspannet som används för att bestämma ränteriskexponer-
ingen. 

En annan viktig fråga är huruvida investeringsportföljen ska förvaltas aktivt
eller passivt. En passiv förvaltning innebär att benchmarkportföljen inte bara ut-
gör en utgångspunkt för att bestämma ränterisken. Strävan ska också vara att
portföljen så långt möjligt replikerar benchmarkportföljens utseende och innehav. 

En aktiv förvaltning innebär att man ger
mandat så att portföljens innehav kan avvika
från benchmarkportföljens, vilken i stället
blir riktmärke för utvärdering av den aktiva

förvaltningen. Riksbankens direktion har valt att investeringsportföljen ska förval-
tas aktivt. För att möjliggöra en aktiv förvaltning behöver därför ett durations-
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17 Det avtagande sambandet kan möjligen förklaras av segmenteringshypotesen.
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intervall anges, inom vilket investeringsportföljens duration tillåts variera. 
En aktiv förvaltning ökar investeringsmöjligheterna och flexibiliteten i riskta-

gandet: 

• Investeringsmöjligheterna ökar med aktiv förvaltning. En passiv förvaltning
skulle innebära att många investeringsalternativ riskerade att gå förlorade, ef-
tersom det är mycket svårt att konstruera benchmarkportföljer som inkluderar
alla potentiella investeringsmöjligheter. I Riksbankens förvaltningsverksamhet
används till exempel derivatinstrument och så kallade internationella utgåvor18

i förvaltningen, vilka inte inkluderas i benchmarkportföljen. 
• En aktiv förvaltning ökar flexibiliteten, vil-

ket innebär att risktagandet kan påverkas i
högre utsträckning. Detta innebär en möj-
lighet att förutse och parera förändringar i
avkastningskurvan. Om stigande räntor
förväntas, förändras portföljens riskexponering genom att man minskar portföl-
jens duration, och vice versa. Motsvarande möjligheter finns även för att parera
övriga riskfaktorer, såsom förändringar i avkastningskurvans lutning och/eller
kurvatur. 

• En aktiv förvaltning är också en god förutsättning för att kunna rekrytera kom-
petenta förvaltare (som dock behövs även vid en passiv förvaltning).

P   
De benchmarkportföljer som Riksbanken i dag använder är konstruerade av JP
Morgan. De är konstruerade som ett genomsnitt av ett stort antal likvida utgåvor
och representerar, för var och en av de i investeringsportföljen ingående valutor-
na, ett genomsnitt av respektive marknad. Motivet för att använda externt kon-
struerade benchmarkportföljer är att arbetsinsatserna för att konstruera, imple-
mentera och framför allt underhålla dessa benchmarkportföljer är betydande. 

En svaghet hos globala benchmarkport-
följer, av den typ som Riksbanken använder,
som ibland brukar framhållas är att deras du-
ration förändras över tiden. Eftersom de är
byggda som ett genomsnitt av ett flertal av de på en given marknad utestående
statsobligationerna är benchmarkportföljernas riskexponering i viss mening exo-
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18 Internationella utgåvor, så kallade euro-utgåvor, är ”offshore”-utgåvor, det vill säga obligationer emitterade i en
annan valuta. 
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gent given. I Riksbankens fall blir benchmarkportföljernas risknivå en följd av de
i valutareserven ingående ländernas statsskuldsstruktur. Detta innebär att en
benchmarkportfölj aldrig kommer att representera en konstant risknivå, eftersom
emissions- och skuldstrukturen på de olika marknaderna kontinuerligt förändras
och ger upphov till en durationsdrift, det vill säga durationen förändras allt efter-
som obligationer förfaller och nya emitteras i enlighet med de aktuella staternas
finansieringsbehov.19

Detta problem bör dock inte överdrivas, eftersom de flesta länders struktur
på statsskulden, på kort sikt, vanligen förändras i ganska marginell utsträckning.
Skulle emellertid en förändring resultera i kraftigt förändrad duration på bench-
markportföljen kan, i värsta fall, durationsdriften bli så stor att de som beslutar
om durationen inte längre anser att benchmarkportföljen avspeglar inställningen
till risk och förväntad avkastning. Den japanska marknaden är ett aktuellt exem-
pel där det statsfinansiella läget kan komma att få betydande återverkningar på
marknadens storlek och struktur, och därmed också på benchmarkportföljerna.
Mot denna bakgrund kan det vara intressant att se hur durationen för invester-
ingsportföljens valutor, separat och sammanvägt enligt dagens valutafördelning,
har utvecklats sedan slutet av 1987 (diagram 1). 

Diagram 1. Modifierad duration för investeringsportföljens olika benchmarkportföljer och
sammanvägt enligt dagens valutafördelning under perioden december 1987–februari 1999
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19 För mer läsning om benchmark/ränteindex hänvisas till ”Varför ska man använda ränteindex”,  Penning- och va-
lutapolitik nummer 4 1998.
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Det kan konstateras att durationen kan variera för respektive valutaportfölj, me-
dan utvecklingen för investeringsportföljen som helhet är relativt stabil. Det är
även intressant att notera att skillnaden i duration mellan olika valutor kan vara
relativt stor. 

Problemen med denna durationsdrift
bör dock inte överdrivas. Benchmarkportföl-
jernas huvudsakliga syfte är ändå att fungera
som instrument för att utvärdera förvaltning-
ens resultat. Om något är durationsdriften
alltså ett problem för utvärderingen av den aktiva förvaltningen, men knappast
för riskstyrningen. Även om valet av riskexponering utgår från den genomsnittli-
ga modifierade durationen på dagens benchmarkportföljer så avgörs investerings-
portföljens riskexponering av absoluta durationsnivåer, och inte av en bench-
markportfölj. Det är alltid de av direktionen beslutade riktlinjerna vad gäller in-
vesteringsportföljens duration som gäller, oavsett hur benchmarkportföljernas
duration utvecklas. 

Durationsintervallet
Svårigheten att fastställa vilken duration som
är bäst inom det längre spannet gör det såle-
des lämpligt att ta hänsyn till praktiska aspek-
ter – en förvaltning bör kunna utvärderas
mot en konkret benchmarkportfölj. Denna aspekt innebär att den ungefärliga
ränterisk som Riksbankens benchmarkportföljer hade vid tidpunkten för bestäm-
mandet av ränterisken användes som utgångspunkt för beslut om investerings-
portföljens ränteriskexponering. Den genomsnittliga ränterisken, uttryckt i modi-
fierad duration, var cirka 5,5 procent, vilket således blev riktlinje för investerings-
portföljen. Kring denna risknivå sattes så ett intervall för att möjliggöra en aktiv
förvaltning. För att denna skulle bli meningsfull bedömdes den aktiva förvaltning-
en behöva mandat att kunna förändra investeringsportföljens modifierade dura-
tion inom ett intervall om 2,5 procentenheter, således ett durationsintervall för
hela investeringsportföljen på 4,0–6,5 procentenheter (diagram 2).20 Intervallets
storlek baserades mer på erfarenhet än på exakta kriterier.
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20 Avvikelsemandaten är asymmetriska för att förvaltningsverksamheten ska kunna reducera riskexponeringen något
mer, relativt benchmarkportföljers snitt på 5,5 procent, än vad den ska kunna öka riskexponeringen.
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Diagram 2. Utvecklingen av Riksbankens benchmarkportföljers sammanvägda21 modifierade
duration samt durationsintervall för investeringsportföljen

Hela mandatet utnyttjas emellertid endast i undantagsfall och då i samband med
mycket starka uppfattningar och bedömningar om räntornas utveckling. Vid så-
dana större positioneringar görs, förutom analyser av den reala ekonomin och
marknadsförhållandena, scenarioanalyser med portföljoptimeringar, för att i möj-
ligaste mån försöka förutse konsekvensen av olika ränteutfall. De större och något
långsiktigare investeringsbesluten tas av en investeringskommitté, medan mindre
beslut tas av de enskilda förvaltarna (figur 1, organisationsschema). Investerings-
kommittén har således mandat att förändra investeringsportföljens ränteriskexpo-
nering inom det av direktionen fastställda durationsintervallet, medan enskilda
investerare har individuella mandat att ytterligare förändra ränterisken, dock i
linje med de av investeringskommittén fattade besluten. 

Figur 1. Ansvarsfördelning för investerings- och riskkontrollverksamheten 
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21 Enligt dagens valutafördelning.
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Den totala investeringsportföljens ränteriskexponering får emellertid aldrig avvika
från det av direktionen beslutade durationsintervallet. Utvärderingen görs, åtskild
från förvaltningsverksamheten, med hjälp av JP Morgans benchmarkportföljer.

Sammanfattning
En portföljs duration är den klart viktigaste
faktorn för att bestämma risk och förväntad
avkastning. Riksbanken saknar emellertid en
naturlig placeringshorisont, vilket i någon
mån gör valet av durationsintervall för investeringsportföljen godtyckligt. Det kan
dock hävdas att staten, om någon, bör ha ett långsiktigt perspektiv på sin verk-
samhet och därmed inte vara känslig för den synligare prisrisken, jämfört med
den alternativkostnad som det skulle innebära att placera investeringsportföljen
med en kort duration. Detta säger emellertid inget om vilken duration som är
bäst för investeringsportföljen inom det längre spannet. Svårigheten att fastställa
den duration som ger högst avkastning inom det längre spannet gjorde att det vid
detta val var lämpligt att även ta hänsyn till praktiska aspekter. Ett genomsnitt av
den risk som Riksbankens benchmarkportföljer avspeglar ansågs därmed vara en
lämplig utgångspunkt. Anledningen till att investeringsportföljens risk styrs med
ett intervall är att direktionen beslutat att investeringsportföljen ska förvaltas ak-
tivt. Förvaltningens mandat ska rymmas in-
om de av direktionen beslutade riktlinjerna.
Sammantaget resulterar resonemangen i ett
durationsintervall för hela investeringsport-
följen på 4,0–6,5 procent.22

Det huvudsakliga motivet till att direktionen fastställt detta durationsintervall
är att det genomsnittliga förväntade resultatet med en längre duration blir högre.
Med högre förväntad avkastning följer också större förväntade variationer i resul-
tatet – men Riksbankens och statens långsiktiga syn på sina verksamheter gör att
den alternativkostnad som skulle uppstå vid en kort duration inte kan motiveras.
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22 Beslutet gäller för hela investeringsportföljen, det vill säga investeringsportföljens aggregerade, modifierade dura-
tion, och inte enskilda portföljers.
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In this article key points in the development of the present Swedish inflation

targeting strategy are analysed. Since the implementation of the inflation target

strategy began in 1993, three different phases are distinguished: the establish-

ment of the inflation target, the communication of explicit inflation forecasts, and,

finally, the introduction of distribution forecast targeting.

In practice, distribution forecast targeting in-
volves presenting a main scenario for future
inflation, and assessments of both the degree
of uncertainty in the forecast and the magni-
tude of the upside and downside risks in the
main scenario in quarterly inflation reports. While inflation targeting in Sweden
has been successful in reducing both inflation and private sector inflation expec-
tations, aggregate demand as well as supply shocks and temporary factors have
also exerted a downward influence on inflation in the 1990s. It is likely that the
increased credibility of the inflation target has resulted in both a lower average in-
flation level and a lower inflation variability.

1. Introduction
In the long run, the inflation rate is the most important macroeconomic variable
that monetary policy can affect. During recent years a broad consensus therefore
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has been established that price stability
should be the overriding goal for monetary
policy. When monetary policy is used to ad-
dress short-run stabilization objectives, the long-run objective of price stability
should not be compromised. Monetary policy therefore needs a nominal anchor.
An inflation target can serve as such a nominal anchor, aiming at coordinating in-
flation expectations. As a nominal anchor an inflation target will also provide a
commitment mechanism and will increase the accountability of the monetary
policy authority. The inflation target communicates to the public the inflation
rate the central bank is aiming at in the future. It will thus serve as a reference
point against which the central bank can be judged.1 The purpose of this paper is
to illuminate and discuss the experience of implementing the Swedish inflation
target since 1993.2

The article is organized as follows. Section 2 considers the reasons for an in-
flation target regime. Section 3 discusses the main principles in the implementa-
tion of such a policy regime. The role of the inflation forecast and the way to deal
with forecast uncertainty and transitory effects are analysed. The respective roles
of the Staff and the Executive Board in the decision making process are discussed.
Section 4 presents the new central bank act and its requirements on accountabili-
ty and the role of the tolerance interval. Section 5 gives an overview of the imple-
mentation of monetary policy since 1993 and describes the development from
implicit inflation forecast targeting (1993–1995) to explicit inflation forecasting
(1996–1997) and finally distribution forecast targeting (1998 and onwards).3 Sec-
tion 6 discusses some preliminary results regarding the effect of inflation targeting
on the economy. Section 7 concludes.

2. Why inflation target regime?
The fundamental reason why long-term price stability is desirable is that inflation
is detrimental economically and socially.4 Price stability facilitates the role of the
payment system, reduces uncertainty in firms and households investment deci-
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1 Bernanke et al (1999).
2 The evolution of the Swedish inflation target strategy is also analysed in Andersson and Berg (1995), Berg and

Gröttheim (1997), Bäckström (1998), Heikensten and Vredin (1998) and Svensson (1997). The Swedish experiment
of price level targeting in the 1930s is analysed in Berg and Jonung (1999).

3 The term “distribution forecast targeting” was introduced in Svensson (1999d), which gives a theoretical and co-
herent foundation of monetary policy with price stability as the primary objective.

4 A more detailed review of inflation’s negative effects lies outside the scope of this memorandum; the reader is re-
ferred, for example, to Fischer (1994).
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sions and prevents arbitrary redistribution of
income and wealth. The central bank is in a
unique position to pursue the objective of
price stability in that it has the exclusive right

to create assets, such as notes, coins and bank reserves, that can be used for final
payments. To a limited extent, moreover, the central bank can contribute to the
stabilization of real economic activity.

In January 1993 the Riksbank specified that the objective of monetary policy
is to limit the annual increase in the consumer price index in 1995 and onwards
to 2 per cent, with a degree of tolerance of ±1 per cent. This objective corre-
sponded to the so called underlying rate of inflation when the target was an-
nounced. In 1993 as well as in 1994, monetary policy aimed at preventing the in-
flationary impulse which was deemed unavoidable, due to the large depreciation
of the krona and changes in indirect taxes, from causing a persistent increase in
inflation, that is, an increase in the underlying rate of inflation. 

There is no clear evidence that the optimal
level for an inflation target is exactly 2 per
cent. There are grounds, however, for not

having an inflation target that is too low. For one thing, there are indications that
in many countries the CPI tends to overestimate inflation, e.g. the measurement
bias. For another, an excessively low inflation target may cause problems if, as is
often the case, nominal wages display downward rigidity. In the absence of any
inflation, adjustments to shocks then occur to an unnecessarily large degree via
labour shedding because that is the only way of cutting the total wage bill.5 A fi-
nal argument in favour of a positive inflation target is the fact that nominal inter-
est rates are non-negative.6

Sweden is a member of the European Union since 1995. The primary policy
objective of the new European Central Bank (ECB), which assumed responsibility
for monetary policy in the euro area from the beginning of 1999, is the mainte-
nance of price stability. Until further notice Sweden has chosen not to join the eu-
ro area. The difference between the target formulations of the ECB, with its im-
plicit price norm of 1.5 per cent, and the Riksbank target of 2 per cent is proba-
bly small in practice and it has not led to a revision of the level of the Swedish
inflation target.
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5 Two per cent is the borderline in Akerlof, Dickens and Perry (1996), who study the effects of downward rigidity of
nominal wages.

6 One per cent is the borderline in Orphanides and Wieland (1998), who examine the consequences of non-negative
nominal interest rates.
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The Swedish inflation target is expressed
as the change in the official consumer price
index. The CPI is meant to measure the price
changes for total private consumption in the
domestic market. The advantages of the CPI
are well understood: it is widely used and recognized as a measure of inflation
among economic agents and the general public, published monthly with a short
time lag, and rarely subject to revision. Using the CPI eases communication with
the general public and politicians and has educational value. 

A drawback, when using headline CPI as a target variable for monetary poli-
cy, is that it contains prices that are outside the control of the Riksbank (indirect
taxes and subsidies) and prices that have perverse effects on monetary policy
(mortgage interest costs). Another potential problem with the use of a convention-
al price index is that transitory price movements in the market prices of particular
goods may mask a different development of the general price level. There are
commodities that historically have given rise to such one-off effects on the price
level, for example oil products, food products, etc. The current role of a measure
of underlying inflation, UND1X, in the conduct of monetary policy and the issue
of how to deal with transitory effects will be discussed in section 3.4 below.

When proposals have been presented by the CPI Inquiry appointed by the
Swedish Government, which is scheduled to be published in the autumn of 1999,
there may be occasion to consider which index of inflation should guide policy.
One alternative to the CPI could be the HICP, which is being constructed under
EU auspices. There may also be cause for a future assessment of monetary poli-
cy’s formulation and target in the light of the move to Stage Three of EMU and
the monetary policy of the European Central Bank.

3. The principles of an inflation target regime
. T  

The considerable lag before monetary measures affect inflation means that policy
has to be forward-looking. Forecasts of central macro variables, inflation in partic-
ular, therefore play an important part. In practice, the part played by the Riks-
bank’s inflation forecast is so vital that it resembles an intermediate target. 

The main principle for implementing an inflation target regime can be for-
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7 For a more technical presentation see Svensson (1999b).
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mulated as a simple rule of thumb: if the inflation forecast, based on an un-
changed repo rate, is in line with the target at the time horizon of twelve to twen-
ty-four months, then the monetary stance is appropriate; if the forecast is above
(below) the inflation target, then the monetary stance is too expansionary (restric-
tive), and the repo rate should be raised (lowered) immediately or in the near fu-
ture. As this rule of thumb refers to an inflation forecast with the instrumental
rate unchanged, it is natural for the Riksbank to present its forecasts accordingly.

. T  
In order to construct the inflation forecast
various econometric models are used. There
is also a rule for additional extra-model infor-
mation and judgemental adjustment, given

the uncertainty about modelling the transmission mechanism. The inflation fore-
casting framework imposes discipline on judgemental adjustments, as convincing
cases must be presented why pieces of extra-model information will affect infla-
tion at the time horizon which is relevant for monetary policy.

A main scenario, and several alternative scenarios, are presented by the Staff
to the Executive Board. The factors that, in addition to monetary policy, essen-
tially determine the development of inflation are international activity and infla-
tion, demand relative to supply, other cost shocks (effects of indirect taxes and in-
terest expenditure) and inflation expectations.

The forecasting round at the Riksbank cul-
minates in a main scenario that is published
in the Inflation Report8. It should be stressed
that the main scenario is viewed as the most
likely outcome under the assumption that the

repo rate is held constant over the forecast horizon. The assumption of an un-
changed repo rate is made primarily for pedagogic reasons in order to show
whether or not the repo rate needs to be changed to bring inflation in line with
the target. One consequence of this assumption is that the Riksbank’s forecast is
not directly comparable to other forecasts that typically assume some response
from monetary policy.
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8 See for example the Inflation Report 1998:4 for a discussion of the framework for the forecast.
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. D   

However, monetary policy is not only guided by the most likely outcome, e.g. the
main scenario, based on an unchanged repo rate over the forecast horizon. An
assessment of the risk spectrum is also important, and in practice the mean fore-
cast of future inflation is therefore taken into consideration, when deciding on the
appropriate monetary policy stance.10 In recent Inflation Reports, confidence in-
tervals for the forecasts have been published. The Executive Board may take the
properties of the whole distribution into account when setting the repo rate. This
implies that monetary policy can be described as being guided by “distribution
forecast” targeting. Since this is a fairly new component in the implementation of
inflation targeting, there is reason to present the approach in some detail.

As indicated above, the assessment in
the main scenario is the path of future infla-
tion that is deemed to be most likely over the
forecast horizon. It is based on assessments of
the factors that are deemed to be important
for how inflation will develop, such as total demand and supply in the economy,
import prices and wages. Such assessments are of course associated with uncer-
tainty. The uncertainty analysis is based on two types of assessments for each fac-
tor that is deemed to affect inflation. First, an assessment is made whether the un-
certainty in the forecast is larger or smaller than the uncertainty that historically
has been associated with the factor. Second, there might also be reasons to believe
that the probability of outcomes above the main scenario is larger than the prob-
ability of outcomes below. This would then constitute an “upward” risk in the
forecast. Correspondingly, there would be a downward risk if the probability of
outcomes below the main scenario is judged to be larger than the probability of
outcomes above the main scenario. In other words, it is possible for the risks to be
asymmetrically distributed around the main scenario. The resulting distributions
are then weighed together to an inflation-forecast distribution with weights that
reflect each factor’s relative importance for future inflation.

How are these assessments made in the forecasting round? The economists
at the Economics Department of the Riksbank make forecasts one and two years
ahead for the factors that they are responsible for. For each assessment and fore-
cast horizon they make a subjective judgement whether the uncertainty is the
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9 This section is based on Blix and Sellin (1999).
10 By focusing on the mean forecast, the use of econometric models is facilitated, as such models normally produce

forecasts of the mean.
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same as or larger or smaller than the average
historical uncertainty. A subjective assess-
ment that departs from the historical has to
be accompanied by a clear explanation – for
example in the form of some indicator – that
justifies it. Likewise, if the risks around the

main scenario are deemed to be asymmetric, this also has to be motivated.

The inflation forecast distribution

When there is a forecast in the main scenario as well as an assessment of uncer-
tainty and risk for each factor deemed to be important for inflation this informa-
tion must be weighed together in some way to determine what it implies for the
inflation-forecast distribution.

The inflation forecasts from the main scenario that are published in the In-
flation Reports (since 1998:2) are presented with surrounding uncertainty bands
that are derived using the inflation-forecast distributions discussed here. The
bands are constructed such that the probability of outcomes below the lower
band and outcomes above the upper band are equal. A 5 per cent chance of be-
ing below and 5 per cent chance of being above, for example, define the 90 per
cent interval.11

The respective role of the Staff and the Executive Board

in the decision making process

The work with these assessments is initiated
at the Economics Department concurrently
with the main scenario. It seems natural that
the forecasters of a certain factor also make

an uncertainty and risk assessment for the factor. But in order to make the assess-
ments consistent with one another, all economists involved in the forecast meet to
discuss and potentially adjust their assessments so that the overall risks are con-
gruent.

The Executive Board takes a preliminary main scenario and the picture of
risk from the Economics Department’s analysis as the starting point for its assess-
ment at an early stage of the process.12 The initial assessment from the Economics
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11 Wallis (1999) criticizes the Bank of England for not having equal tail probabilities. See also the Economist (1999).
It should be stressed that the Riksbank’s uncertainty bands have equal tail probabilities.

12 As the present management structure has been in place for a short period of time, the interaction between the Ex-
ecutive Board and the Staff is still developing. See section 4 below.
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Department thereby provides a concrete basis for the Executive Board’s discus-
sion. The Executive Board’s conclusions may imply that the main scenario and
the distribution for the inflation forecast are revised. This final assessment is pre-
sented in the Riksbank’s Inflation Report, enabling the Riksbank to pedagogically
communicate its view on uncertainty and (a)symmetric risk for the inflation fore-
cast in the main scenario.

. P      
As mentioned above, there is a limit to the
ability of monetary measures immediately to
counter price movements arising from some
kind of shock, for instance changes in the ex-
change rate, indirect taxes and subsidies, raw
materials prices, etc. Given a credible monetary policy, moreover, countering the
direct effects of shocks in full is not necessarily desirable if their impact on infla-
tion is only transitory. Such countermeasures might destabilize real economic ac-
tivity. It is important, on the other hand, to try to counter – and thus to obtain in-
formation about – shocks that affect prices more permanently, and hence influ-
ence inflation expectations.

The problem of temporary influences can be managed in different ways.
One possibility is to specify in advance which deviations from the CPI are accept-
able. This is the method used in New Zealand. A closely related alternative is to
use a measure of the underlying inflation as the target. Another possibility is to
supplement the CPI by one or several measures of the underlying inflation. In
Canada the objective is expressed in terms of the CPI, whereas a measure of the
underlying inflation – which descibes the process of inflation better – is the opera-
tional target. A “softer” variety on the same theme is to clarify how the practical
policy is influenced by various measures of the underlying inflation, since it can
often give a clearer picture of the process of inflation.

When the Swedish inflation target was clarified in 1999 it was modified in
two respects.

The first respect concerns situations
when CPI inflation in the relevant time per-
spective is being affected by specific factors
that are judged to have no substantial perma-
nent impact on inflation or the inflation process. A repo rate adjustment, up or
down, affects house mortgage interest expenditure, which is a sizeable component
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of the CPI. This is evidently not an effect on the CPI that the Riksbank ought to
counter. Monetary policy effects of indirect taxes and subsidies can be analysed in
a similar way.13 Although supply shocks are more difficult to analyse, they also de-
serve special mention. Price movements for petroleum and other imported goods,
for example, that are judged to have only transitory effects on domestic inflation,
ought not to elicit monetary policy countermeasures. When policy is formulated
in these situations, there may be grounds for explaining in advance that a deviation
from the CPI target is warranted.14

In the Inflation Reports published in June and in October 1999, changes in
indirect taxes, subsidies and house mortgage interest expenditure were judged to
have no permanent effect on inflation. They were therefore disregarded in the
formulation of monetary policy. In practice, monetary policy is currently based
on an assessment of underlying inflation as measured by UND1X.

Target horizon 

The second respect which required a clarification in the formulation of the infla-
tion target is when inflation for some reason has deviated markedly from the tar-
get. This raises the question of how quickly inflation should be returned to the
target rate of 2 per cent. With an inflation target strategy, it is the Riksbank’s duty
to construct monetary policy so that forecasted inflation at an appropriate hori-
zon is in line with the inflation target. This target horizon is a forward-looking con-
cept for how far ahead monetary policy is calibrated to fulfil the inflation target. 

Attempts to fulfil the inflation target in the
short run may prove difficult and require
sharp interest rate adjustments and abrupt
shifts in the monetary stance. There are sev-
eral grounds for preferring a longer horizon

and a gradual adjustment of the monetary stance. Very pronounced changes in
interest rates and the monetary stance are liable to generate instability in real
variables, such as output, employment and the real exchange rate. With a longer
horizon and a gradual policy realignment, the inflation target can be fulfilled
along with some stabilization of these real variables.
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13 It should be noted, however, that even taxes and charges contain important information about the inflation
process. Political decisions affect administered prices, e.g. for medical care; increased fees or indirect taxes may be
a sign of growing pressure from public sector costs.

14 It should be underscored that the question of what constitutes a transitory effect is complex. This is particularly evi-
dent in the case of supply shocks. To what extent do import price movements, for example, reflect transitory fac-
tors rather than international competition’s more long-term consequences? This suggests that supply shocks may
need to be analysed particularly closely and cited selectively as an argument for departing from the CPI target.
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The choice of target horizon is very contingent on the lag with which mone-
tary policy affects inflation, and the length of this lag is generally difficult to speci-
fy. Experience in Sweden as well as international studies suggest that the lag be-
fore monetary policy elicits its main effect is 1–2 years.15

This horizon for the main effect of monetary policy implies that policy is
guided by inflation forecasts 5–8 quarters ahead. The target horizon, however, is
not necessarily the same as the horizon for the main effect of monetary policy.
The target horizon for meeting the inflation target normally is 5–8 quarters ahead.
However, in the event of a sizeable deviation from target, there are always
grounds for weighing the ambition to achieve a rapid return to target against its
consequences for the real economy.16

4. Accountability
. T    

The amendments to the Riksbank act which
came into force 1 January 1999 were de-
signed to ratify the Swedish central bank´s
independence from political influence, estab-
lish a primary objective for monetary policy
(price stability) with a legal backing and en-
sure accountability on the part of the Riksbank for achievement of its policy ob-
jective.17,18

The responsibility for monetary and exchange rate policies was transferred
to a new body, an Executive Board. The Executive Board has six full-time mem-
bers of which one is chairman and Governor of the Riksbank.19 Their term of of-
fice is six years, and they will be up for election on a rolling basis. The Governing
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15 For references, see Bernanke and Gertler (1995) and Gerlach and Smets (1994).
16 See Heikensten and Vredin (1998) for a discussion of flexible inflation targeting.
17 With regard to exchange rate policy, the Government will have the authority to decide, after consultation with the

Riksbank, on the choice of exchange rate regime. The Riksbank will have responsibility for the implementation of
the exchange rate regime adopted by the Government. This means, for example, that the Riksbank will decide on
the central rate and the band width in a fixed exchange rate system and on the practical application of policies in
a floating rate system. 

18 The first step towards making the Riksbank more independent was taken already in 1988. For a discussion of the
Swedish debate, see Heikensten and Vredin (1998).

19 Also having constitutional status is a provision to the effect that no public authority will be allowed to issue instruc-
tions to the Riksbank in matters relating to monetary policy. A corresponding provision is included in the Riks-
bank Act. No member of the Executive Board is allowed to seek or accept instructions in monetary policy matters.
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Board retains general, supervisory functions and appoints the members of the Ex-
ecutive Board.20

Proposals aiming to ensure transparency and
Riksbank accountability were also laid down
in law. The Riksbank is required to make a
written report on monetary policy to the Par-
liamentary Standing Committee on Finance

at least twice a year (Riksbank Act, Ch. 6, Art. 4). The Riksbank considers that
these reports should coincide with its Governor’s appearance before the Standing
Committee. After the legislation went into force the Riksbank has clarified the
role of the tolerance bands in this context. It also started the publication of the
minutes of the Executive Boards monetary policy meetings, with a publication lag
of 6–8 weeks. This publication lag will be reduced during the second half of 1999.

. T     
As monetary policy cannot control future in-
flation exactly, inflation will fluctuate around
the targeted rate. There are several grounds

for a tolerance interval. A tolerance interval may be useful in the assessment of
monetary policy by the body to which the central bank is accountable. It can also
be seen as a way for the Riksbank to explain that it is not capable of keeping in-
flation exactly on target. The width of the tolerance interval can also be regarded
as an indicator of inflation’s presumed variability. In other words, the degree of
tolerance can be interpreted as a confidence interval in the statistical sense, im-
plying that inflation may lie outside the interval for a certain percentage of time.

Two measures have been taken recently aiming at clarifying the role of the
tolerance band. First, after the new central bank legislation went into force 1 Jan-
uary 1999, the assessment of monetary policy by the Riksdag has been clarified.
Certain routines have been prescribed when inflation moves outside the tolerance
interval. In connection with the Governor´s first appearance before the Riksdag
each year the Riksbank intends to account for results of its policy. In this context
the tolerance interval will have an operational function. The Riksbank has an-
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20 It is not possible to separate a member of the Executive Board from his position unless he no longer fulfils the con-
ditions required for the performance of his duties or if he has been guilty of serious misconduct. 
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nounced that whenever CPI inflation is outside the tolerance interval, it will pre-
sent an explanation of the reasons.21

Second, in order to specify the statistical
uncertainties in the inflation forecasts, the In-
flation Report, since mid-1998, includes a
table showing the probabilities of inflation of
being inside the tolerance interval inflation
twelve and twenty-four months ahead, as-
suming unchanged monetary policy stance. In March 1999, for example, the
probability of the twelve-month CPI inflation being inside the tolerance band in
March 2001 was calculated at 50 per cent, while there was a 41 per cent proba-
bility of inflation being below 1 per cent and a 9 per cent probability of inflation
being above 3 per cent. It should be noted that the assumption of unchanged in-
terest rates results in a wider confidence interval than if an endogenous response
of monetary policy is assumed.

Since the inflation target came into force at the beginning of 1995, the annu-
al increase in consumer prices has averaged 1.1 per cent. This average outcome is
below the targeted figure but inside the tolerance interval. In the same period the
average underlying rate of inflation has been somewhat higher: 1.7 per cent in
terms of UND1X and 2.3 per cent in terms of UNDINHX (diagram 1). This
shows that during these four years, transitory downward effects on inflation have
been stronger on the whole than the upward effects. 
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21 This clarification has been inspired by the rule requiring the Bank of England, as soon as inflation is outside a tol-
erance interval, to write an open letter explaining why inflation is not on target. It was suggested by Heikensten
and Vredin (1998).
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. T   
Evaluation of monetary policy decisions re-
quires knowledge about the analysis and dis-
cussion preceding the decisions. One way to
facilitate effective monitoring of the central
bank is to publish the minutes of the decision

making body. 
Moreover, a brief account of the grounds for decisions are presented in a

communiqué on the day after the meeting.
There may be situations in which members of the Executive Board reach di-

vergent conclusions. That will necessitate a more formal voting procedure. The
outcome will be recorded in the minutes. No mention of a vote indicates that the
Board agreed unanimously; otherwise, members with dissenting opinions will be
named.

The first minutes from a monetary policy meeting (the meeting on 12 Febru-
ary were published on 6 April.22 The outline of the minutes is similar to the struc-
ture of the Inflation Report. The first section covers international activity, interest
rates and exchange rates, monetary aggregates, demand and supply, prices, tran-
sitory factors and inflation expectations. The second section gives the Executive
Board’s assessment of inflation prospects in the main scenario and the risk spec-
trum for the formation of monetary policy. The third section presents the discus-
sion and assessment of the monetary policy situation. The decision is finally pre-
sented in the fourth section.

5. The implementation of 
monetary policy in Sweden since 1993

. I
The implementation and communication of
monetary policy since 1993 can be divided
into three phases. In the first phase,
1993–1995, the inflation target strategy was
announced and established. During the first

two years of this period the objective was to prevent the underlying rate of infla-
tion to increase. The publication of a report “Inflation and inflation expectations
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in Sweden” began. During this phase bond investors’ long-term (five-year) infla-
tion expectations fell from above 4 per cent to 3 per cent, that is to the upper
bound of the tolerance interval (diagram 2). At the end of this phase the credibili-
ty of fiscal consolidation increased. In the second phase, 1996–1997, inflation
forecast targeting was introduced. The Riksbank´s own inflation forecasts were
given more weight in communication of monetary policy. Forecasts for future in-
flation were gradually introduced in the reports which changed names to “Infla-
tion Reports”. During this phase bond investors’ inflation expectations five years
ahead fell from 3 per cent to around 2 per cent, implying that the inflation target
gained credibility. In the third phase, 1998, “distribution forecast” targeting was
introduced and explicit paths for future inflation were published, surrounded by
uncertainty intervals. Uncertainty bands around the inflation serve to illustrate
that the inflation forecast is inherently uncertain. Long-term inflation expecta-
tions during this period were slightly below 2 per cent, signalling the credibility of
the inflation target strategy.

. E    
   

The move to a flexible exchange rate in November 1992 did not entail any
change in the principal objective of monetary policy, price stability. This was
made clear by the Riksbank when announcing the inflation target in January
1993. 
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Since monetary policy measures show their full effect on the economic activ-
ity and price developments only after a year or two, monetary policies must be far
sighted in their direction. The Riksbank started to employ a number of indicators
of economic activity and anticipated future inflation. The publication “Monetary
Policy Indicators” in June 1993 summarized the work during the first six months
of inflation targeting. The first publication of a report providing an account of the
Riksbank’s analysis of current inflationary pressure and inflation expectations oc-
curred in October 1993.

The Riksbank lowered the instrumental rate
from November 1992 to June 1994 by more
than 5 percentage points, to 6.92 per cent

(diagram 2). This was done mostly in small steps; as the Riksbank considered
that, with the new framework, excessively large steps might cause inflation expec-
tations to rise or lead to the market misunderstanding the Riksbank’s intentions.

Inflationary pressure grew during the spring and summer of 1994. This
prompted the Riksbank to start raising the repo rate in August 1994; a series of
increases, totalling 2 percentage points, brought the rate up to 8.91 per cent in
the summer of 1995. The Riksbank was forward-looking and based its monetary
policy on inflation forecasts. In August 1994, the internal inflation forecast for the
annual increase of CPI inflation in 1995 was 3.8 per cent, given a constant weak
exchange rate. In order to bring inflation down to 3 per cent an appreciation of
the krona of around 2–4 per cent per quarter was deemed necessary.

However, during this period the Riksbank
did not publish inflation forecasts. In the re-
ports “Inflation and Inflation Expectations in
Sweden”, published three times a year, mon-
etary policy adjustments were motivated in a

more general way. In October 1994, for example, the Riksbank stated that mone-
tary policy indicators showed that the inflation target would be threatened. It was
pointed out that firms’ and investors’ inflation expectations were not in line with
the target and that inflation forecasts by outside observers indicated that they did
not expect the inflation target to be met.

. E I F T
CPI inflation in 1995 turned out to be just under 3 per cent, and estimates of the
underlying rates were about 2 per cent. The difference mainly reflected tax
changes but also had to do with increased house mortgage interest costs. The re-
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po rate increases, however, were of little consequence for mortgage interest costs,
which largely rose in connection with the upward shift in bond rates.

Slackening economic activity in central
Europe led to a slowdown in Sweden in the
second half of 1995. Partly for this reason,
the Riksbank successively adjusted the infla-
tion forecast down. The Riksbank saw a possibility of lowering the repo rate in
January 1996. The internal inflation forecast for 1996 and 1997 was somewhat
above 2 per cent in terms of headline CPI. Indirect taxes were assumed to con-
tribute around 0.2–0.4 percentage points to the annual increase in CPI. However,
this internal forecast was based on a growth assumption on the high side for 1996
(around 2 per cent), and it became more and more clear that domestic and inter-
national demand were becoming weaker than expected. Therefore the internal
discussion focused on the probabilities for alternative growth and inflation sce-
narios, giving more weight to a scenario in which the economy would grow at less
than its potential rate in 1996. Increased confidence in the economic policy dur-
ing 1996 was evident from an appreciation of the krona and falling market inter-
est rates. 

By December 1996 the repo rate had been lowered from 8.91 to 4.1 per
cent. The monetary policy easening was motivated in the reports. The report
changed name to “Inflation Report” in March 1996. From March 1996 and on-
wards the Riksbank publishes four “Inflation Reports” per year. Inflation fore-
casts were gradually introduced in the reports.

Inflation turned upwards again during
the autumn of 1997. A marked economic re-
covery was evident in more and more sectors. 

Considering that activity was becoming
stronger and the monetary stance still was expansionary, inflation was expected to
rise in the years ahead. In the Inflation Report published in December 1997,
graphs showing forecasts for future inflation and uncertainty margins were pub-
lished for the first time. CPI inflation by the end of 1999 was expected to be
around 2.5 per cent, while the underlying rate of inflation (UND1) was expected
to be above 2.5 per cent. It was concluded that monetary policy had to be given a
less expansionary stance. The repo rate was increased by 0.25 percentage points
to 4.35 per cent. The report was published when wage negotiations were held in
Sweden and it was felt important to stick to the inflation target regime in a credi-
ble way.

55
P E N N I N G- O C H  V A L U T A P O L I T I K  3 / 1 9 9 9

ab

Increased confidence in the

economic policy during 1996

was evident.

During the autumn of 1997, a

marked economic recovery was

evident in more and more sectors. 



ab

Diagram 3. Distribution forecast targeting

1. At the end of the forecast horizon.
2. UND1 in June 1998 and September 1998. UND1X in December 1998 and March
1999. (UND1 was calculated by the Riksbank, whereas UND1X is calculated by Statistics
Sweden.)

. D  
As mentioned above, distribution forecast targeting involves presenting a main sce-
nario for future inflation, and assessments of both the degree of uncertainty in the
forecast and the magnitude of the upside and downside risks in the main scenario. 

In the June 1999 Report a construction of
the uncertainty interval, based on the two-
piece normal distribution, was introduced,
showing the perceived probability of infla-
tion being inside a particular interval in

some future period. The overall inflation assessment accordingly pointed to a rate
of inflation that was somewhat lower than in the main scenario. This was reflect-
ed in the uncertainty interval, which, instead of being symmetric around project-
ed inflation, was somewhat broader on the downside, reflecting uncertainty re-
garding the effects of the Asian crisis (diagram 3). It was concluded that the mon-
etary conditions could be moved in a somewhat more stimulatory direction. The
repo rate was cut by 0.25 percentage points to 4.1 per cent.

In the September 1998 Report the main scenario presupposed that the
weakening of the krona by almost 4 per cent since the June report was temporary
and mainly a consequence of short-term market reactions generated by the stock
exchange unrest. 

There were still considerable downside risks in the international picture,
above all in the form of a weaker than expected outcome in Japan and the United
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States. But there were also upside risks in the form of a permanently weakened
Swedish exchange rate and the strong upward trend in Sweden´s economy. All in
all, the downside and upside risks were judged to be equally large. The equal
magnitude of the upside and downside risks was represented by the uncertainty
interval being symmetric around the main inflation forecast. The uncertainty in
the inflation assessment was appreciably greater than usual on account of the fi-
nancial market unrest and the consequences it and other factors may have had
for international economic developments. The greater uncertainty in the inflation
assessment was reflected in a broader uncertainty interval compared with the
June Report (diagram 3). It was also reflected in the monetary policy conclusion
not to change interest rates at the publication of the September Report.

In November, the real economic conse-
quences of the global financial crisis were
judged to be greater than expected earlier.
There were grounds for a downward revision
of growth and inflation forecasts for the
OECD area. Therefore, the repo rate was cut twice by 0.25 percentage points in
November, lowering it from 4.10 to 3.60 per cent.

In the December 1998 Report growth prospects in Sweden seemed to be
somewhat poorer than at the time of the September Report. All in all the balance
of risks in the inflation assessment seemed to be somewhat on the downside, as
was evident from the probability distribution published in the Report (diagram 3).
This picture differed from the assessment in the September Report in that the
balance of risks at the time was judged to be symmetrical. However, the financial
unrest had tended to subside since September, and the general uncertainty in the
inflation assessment had decreased since the September Report. Therefore the
uncertainty interval was narrower in the December Report. The repo rate was
cut by 0.20 percentage points to 3.40 per cent in mid-December. 

In February 1999, immediate inflationary pressure in Sweden once again
had proved to be somewhat lower, compared with the Riksbank’s most recent in-
flation assessment in December 1998. The newly elected Executive Board of the
Riksbank decided to lower the repo rate by 0.25 percentage points, from 3.40 to
3.15 per cent.

In the March 1999 Inflation Report, it
was noted that the consumer price tendency
since the December Report had been weaker
than expected. A price fall for petroleum-re-
lated products that exceeded expectations
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contributed to this. Moreover, since the beginning of December the lowering of
repo rates had had a downward effect on household interest expenditure. 

All in all, the inflation assessment carried a downside risk stemming from the
risk of weaker international activity than in the main scenario. The downside risk
for inflation was accordingly somewhat larger than the upside risk. The larger
downside risk was represented by the uncertainty interval being somewhat broad-
er below the forecast path than above it (diagram 4). In that downside risks pre-
dominated, the mean assessment of inflation in March 2001 was almost 0.2 per-
centage points below the mode, e.g. the main scenario´s forecast. The width of
the uncertainty interval, reflecting the uncertainty in the inflation assessment, was
slightly above normal. 

The Report concluded, that after adjust-
ments for transitory effects from indirect tax-
es, subsidies and interest rates, the rate of in-
flation twelve to twenty-four months ahead
would be somewhat below the Riksbank’s

target. On the basis of this conclusion, the Executive Board decided to lower the
repo rate by 0.25 percentage points to 2.90 per cent.

6. What effect does inflation targeting
have on the economy?

In this section some preliminary results regarding the effect of inflation targeting
on the real economy are discussed. Has the adoption of the inflation targeting
framework affected inflation, growth and the inflation-output trade-off ? Did the
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adoption of inflation targeting alter the private sector’s inflation expectations?
Did the pass-through of exchange rate movements to CPI inflation change after
the introduction of the inflation target? Some of these questions are difficult to
answer, since Sweden has not been through a complete business cycle since adop-
tion of the inflation target. 

I- - 
  

Inflation in Sweden since 1992 has been low,
accompanied by declining inflation expecta-
tions and rising credibility in monetary poli-
cy. Moreover, the sharp fall in households’ in-
flation expectations is a clear sign of increased
credibility for the inflation target. In the 1980s, these expectations of inflation in the
coming twelve months averaged 6.5 per cent, while average inflation expectations
since the beginning of 1992 have been slightly below 2 per cent. The clear break in
households’ inflation expectations in 1992 can be interpreted as an initial sign of a
downward shift in the inflation process.23 Diagram 5 also shows that households
have been quite successful in forecasting future inflation. In particular, households in
Sweden appear to have foreseen the disinflation in the early 1990s surprisingly well.
The adoption of the inflation target, however, involves a process of learning for all
actors in the economy, which means that there
is some time lag before long-term inflation ex-
pectations move down, as is evident from bond
investors´ inflation expectations (diagram 2).24

Using Phillips type equations, it is possi-
ble to analyse whether the inflation process
has changed since the introduction of the in-
flation target. The inflation process is affect-
ed by inflation expectations, the trade-off between the output gap (or unemploy-
ment) and inflation, and transitory or supply effects. A more permanent change
in the inflation process may arise because of institutional changes and affect the
way in which inflation expectations are generated as well as the trade-off between
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the supply and demand situation and the rate of inflation. In a Riksbank study, it
was found that when demand was represented by indicators of an output gap, in-
flation tended to be overpredicted for the years immediately after the introduc-
tion of the inflation target in 1993.25 Thus, the inflation-output trade-off seems to
have improved in Sweden. However, when the output gap was replaced by unem-
ployment, the Phillips curve relationship no longer overestimated inflation in the
period after 1993. In another Riksbank study the analysis starts from the follow-
ing decomposition of registered inflation:

π
t
= πLS

t
+ πE

t
+ πT

t
, (1)

where p
t

is the measured inflation rate, p
t
LS long-run inflation (expected), p

t
E the

component of inflation generated by cyclical fluctuations in the economy (often
regarded in turn as an indicator of variations in aggregate demand), and p

t
T the

component of inflation generated by various types of transitory effects and supply
shocks, for example changes in indirect taxes, subsidies and oil prices.26

The picture of the inflation process conveyed by the model agrees in impor-
tant respects with other analytical approaches (used by the Riksbank as well as
other observers) and with the overall picture outlined in recent Inflation Reports.
The most notable finding is perhaps, as shown in diagram 6, the marked decline
of expected inflation in the 1990s.
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Another conclusion from diagram 6 is
that the level of demand has had an appre-
ciable downward effect on inflation almost
continuously in the 1990s but that supply ef-
fects and transitory factors of various types
have exerted an appreciable downward influence as well.27 This picture of infla-
tion’s path can be said to indicate that monetary policy in the 1990s has been
rather successful in bringing expected inflation down to a more favourable level
but that overall measured inflation has also been lower as a result of a weak de-
mand trend and various other transitory factors. Given the chosen specification,
in 1998 Q4 the contribution from the latter type of effects was as much as –1.6
per cent (–2.1 per cent including the contribution from supply shocks).

The dominance of falling expected inflation in the 1990s makes it difficult to
analyse the partial relationship between demand and inflation. There are some
indications of a change in this relationship. While the reduction of expected infla-
tion does indicate that the average level of measured inflation will be lower in the
future, it is not certain that inflation’s fluctuations related to the business cycle have
decreased. It is conceivable, however, that the development of inflation expecta-
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tions also plays some part in inflation’s short-run fluctuations, in which case the
result could be a lower average level as well as a lower variability.28,29

T  
The Riksbank´s view on the exchange rate has altered in some respects since
1992. Gradually more emphasis has been placed on the krona´s forecast path,
while occasional fluctuations have been played down.30

When the flexible exchange rate regime was
introduced, the krona depreciated markedly;
in the first six months it weakened about 20
per cent, measured by the TCW index. A ma-

jor factor behind the krona´s initial depreciation was no doubt uncertainty about
the Swedish economy and economic policy. In the first years with a flexible ex-
change rate the path of the krona was not strongly related to current inflation or de-
mand. A simple regression analysis shows that the confidence of market agents in
Swedish economic policy – measured as the long-term interest rate differential

against Germany (diagram 7) – can explain
almost a third of the nominal exchange rate´s
variability since 1992. In the period from
1994 to 1996 the swings in credibility, mea-
sured in this way, actually explain almost two-

thirds of the exchange rate movements.
In the period thereafter, the exchange rate has been relatively more stable,

except during the widespread turbulence in connection with the international fi-
nancial crisis in the autumn of 1998. But even with relatively strong Government
finances and low inflation, a flexible exchange rate does seem to entail exchange
rate fluctuations that are greater than what was believed when the krona fell in
the autumn of 1992. This experience is shared with other inflation targeting
countries, like the UK and Canada, and may not be related to credibility prob-
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targeting countries. They also find evidence in favour of a an improved inflation-output trade-off in Sweden since
the introduction of the inflation target. Bernanke et al find that the sacrifice ratio in Sweden is lower than in
Canada, New Zealand and the United Kingdom during the disinflation process. This result, however, may partly
be a consequence of the method they use to calculate the output gap. In their VAR model, lower than expected in-
flation rates in Canada, New Zealand and the United Kingdom, but not in Sweden, are accompanied by substan-
tial shortfalls of GDP over the two years following target adoption of the target. Thereafter, GDP growth rates in
all four countries exceed the projections, while inflation and short-term interest rates remain at levels below the
forecasted levels. 

30 See “Monetary Policy and the Exchange Rate”, speech held by Lars Heikensten, April 1999.
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lems regarding economic policy in Sweden, as is evident from bond market devel-
opments. Although the long-term interest rate differential with Germany in-
creased somewhat during the financial turmoil in 1998, it stayed on a very low
level (below 1 percentage point), compared to the levels at the beginning of the
floating exchange regime.

The exchange rate normally affects inflation through import prices as well as
via foreign trade and resource utilization. The relationship is complicated, how-
ever, in that the average pass-through from exchange rate movements to import
prices seems to be incomplete. In the short run and particularly if the exhange
rate movement is judged to be temporary, this is a consequence of price rigidities
and other adjustment costs. In the longer run the pass-through is also dependent
on other market conditions.

Since the introduction of the inflation
target, the pass-through of exchange rate
movements to CPI inflation seems to have
weakened. One important explanation is
probably that the move to a flexible exchange
rate has altered pricing behaviour. When the krona was devalued during the last
decades of the fixed exchange rate regime, the new exchange rate was perceived
as permanent, and prices were set in relation to its weaker level. Since 1992, de-
preciations of the krona have probably been perceived as temporary and there-
fore resulted in more limited price adjustments. Another factor may be down-
ward price pressure from increased international competition. It is reasonable to
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suppose that increased competition has the primary effect of depressing inflation
temporarily. It is a matter of a one-off effect – albeit a protracted one on the price

level, in that firms are obliged to adjust prices downwards as long as competition is
intense. In an inflationary environment this shows up as lower inflation.

7. Conclusions
In this article key points in the design of the present Swedish inflation targeting
strategy have been described and analysed. According to the Riksbank act, the
primary objective of monetary policy is price stability. A numerical target value of
2 per cent for inflation, with a tolerance band of ±1 percentage point, serves as a
target for monetary policy and as a nominal anchor for inflation expectations. In
practice, monetary policy is currently based on an assessment of underlying infla-
tion as measured by UND1X.

The target horizon for meeting the inflation
target normally is 5–8 quarters ahead. How-
ever, in the event of a sizeable deviation from
target, there may be scope for adjusting the

target horizon, allowing for stabilization of real variables. The publication of in-
flation forecasts in the Riksbank’s Inflation Reports for both headline CPI and
underlying inflation as well as uncertainty assessments is used to motivate mone-
tary policy decisions. The publication of the forecast is thereby an important fea-
ture of the Riksbank’s accountability to the public and to the Parliament on
achieving the inflation target. When inflation is outside the tolerance band, the
Riksbank has to present the reasons for this and show how inflation can be
brought in line with the target. 

Since the implementation of the inflation target strategy began in 1993,
three different phases have been distinguished: the establishment of the inflation
target, the communication of explicit inflation forecasts, and, finally, the introduc-
tion of distribution forecast targeting. 

In practice, distribution forecast targeting involves presenting a main sce-
nario for future inflation, and assessments of both the degree of uncertainty in the
forecast and the magnitude of the upside and downside risks to the main sce-
nario. The probabilities of inflation twelve and twenty-four months ahead being
inside certain intervals are published in the Inflation Reports. When the Execu-
tive Board sets the interest rate (the repo rate), both the main scenario, that is the
mode of the forecast, and the risk spectrum surrounding the main scenario, are
taken into account.

64
P E N N I N G- O C H  V A L U T A P O L I T I K  3 / 1 9 9 9

ab

The target horizon for meeting the

inflation target normally is 5–8

quarters ahead.



While inflation targeting in Sweden has been successful in reducing both in-
flation and private sector inflation expectations, aggregate demand as well as sup-
ply shocks and temporary factors have also exerted a downward influence on in-
flation in the 1990s. It is therefore difficult to distinguish any improvements in the
inflation-output trade-off after the announcement of the inflation target in 1993.
It is likely, however, that the increased credibility of the inflation target has result-
ed in both a lower average inflation level and a lower inflation variability.
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PSAB tar över sedeldistributionen
I juni inledde Riksbanken verksamheten i det helägda dotterbolaget PSAB Peng-
ar i Sverige AB.

”Vi kommer att erbjuda tjänster och produkter inom kontanthanteringen,
exempelvis sortering och äkthetskontroll av sedlar, dagskasseuppräkning och ban-
komattjänster. Tillsammans med banker, post och andra aktörer avser vi att skapa
bättre förutsättningar för säkrare och effektivare hantering av kontanter”, berät-
tar Hans Krook, VD för PSAB Pengar i Sverige AB. 

PSAB kommer även att utveckla nya tjänster och produkter inom kontant-
hanteringen.

Motiven till förändringarna är bland annat att renodla Riksbankens myndig-
hetsroll och sänka samhällets kostnader för kontanthanteringen.

År 2000-tester av RIX-systemet 
Riksbankens clearing- och interbanksystem RIX avvecklar samtliga betalningar
mellan bankerna, vilka dagligen uppgår till ett värde av 350–400 miljarder kro-
nor.

Med början hösten 1998 har systemet testats, och vid halvårsskiftet hade de
RIX-deltagande bankerna genomfört samtliga prov. Testerna omfattar bland
annat årsskiftes- och skottårstester, tester av S.W.I.F.T.-system och ”online-kom-
munikation”.

I början av juni slutfördes också test av RIX-systemets eurodel, ERIX, och
anslutningen till Target-systemet. 

År 2000-testerna av RIX-systemets krondel respektive eurodel har visat att
systemet och kopplingarna mellan deltagarna fungerar. Testerna kommer också
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att avslutas planenligt. Härefter råder i princip stopp fram till den 1 mars år 2000
för all ändring av och nyutveckling i systemet.

För dagarna kring tusenårsskiftet kommer dock en särskild detaljplan att
upprättas över hur betalningar i RIX-systemet ska kunna genomföras om stör-
ningar trots allt skulle uppkomma.

Primary dealer-avtal med Den Danske Bank 
Riksbanken har tecknat primary dealer-avtal på valutamarknaden med Den
Danske Bank A/S, Köpenhamn. Avtalet trädde i kraft den 11 juni 1999.

Riksbankens primary dealers är:
På valutamarknaden 12 st: ABN AMRO Bank N.V., Chase Manhattan Bank

NA, Citibank N.A., Crédit Agricole Indosuez, Den Danske Bank A/S, Förenings-
Sparbanken AB, HSBC Midland, MeritaNordbanken, SEB, Svenska Handels-
banken, UBS AG och Unibank.

På penningmarknaden 8 st: ABN AMRO Bank N.V., Danske Bank Consen-
sus, E. Öhman J:or Fondkommission AB, FöreningsSparbanken AB, MeritaNord-
banken, SEB, Svenska Handelsbanken och Unibank.

Riksbanken lanserar ny webbplats 
Den 22 juni lanserades Riksbankens nya webbplats på adressen www.riksbank.se

Journalister och forskare har fått egna ingångar från förstasidan, vilket är en
påbörjad målgruppsanpassning av webbplatsen. I slutet av 1999 kommer även
specialanpassad information för skolungdomar/studenter att finnas. Sedan tidi-
gare finns det penningpolitiska dataspelet ”Stargold” tillgängligt för att lära ung-
domar mer om inflation.

Webbplatsen är i stort sett strukturerad som tidigare. Några huvudrubriker
har dock tillkommit, bland annat prisstabilitet och finansiell stabilitet. 

Designen är i linje med Riksbankens grafiska profil och har utvecklats i sam-
arbete med corporate communications-byrån Intellecta och webbteknikföretaget
ElektroPost.
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1997-01-02 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till 2,5 procent
med verkan fr.o.m. den 3 januari 1997.

1997-04-01 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till oförändrat
2,5 procent.

1997-07-01 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till oförändrat
2,5 procent.

1997-10-01 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till oförändrat
2,5 procent.

1997-12-11 Riksbankschefen beslutar höja den fasta reporäntan från 4,10 procent
till 4,35 procent att gälla fr.o.m. den 17 december 1997. Den repa som läggs den
16 december kommer, till följd av jul- och nyårshelgerna, att löpa i fyra veckor
t.o.m. 14 januari 1998.

1998-01-02 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till oförändrat
2,5 procent.

1998-04-01 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till oförändrat
2,5 procent.

1998-06-04 Riksbankschefen beslutar sänka den fasta reporäntan från 4,35 procent
till 4,10 procent att gälla fr.o.m. den 9 juni 1998.

Kalendarium



1998-07-01 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till 2,0 procent
med verkan fr.o.m. den 2 juli 1998.

1998-11-03 Riksbankschefen beslutar sänka den fasta reporäntan från 4,10 pro-
cent till 3,85 procent att gälla fr.o.m. den 4 november 1998. 

1998-11-12 Riksbanken beslutar sänka in- och utlåningsräntan med 0,5 procenten-
heter vardera. Inlåningsräntan sätts till 3,25 procent och utlåningsräntan till 4,75
procent. Beslutet träder i kraft den 18 november 1998.

1998-11-24 Riksbankschefen beslutar sänka den fasta reporäntan från 3,85 pro-
cent till 3,60 procent att gälla fr.o.m. den 25 november 1998.

1998-12-15 Riksbankschefen beslutar sänka den fasta reporäntan från 3,60 procent
till 3,40 procent att gälla fr.o.m. den 16 december 1998.

1999-01-04 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till 1,5 procent
med verkan fr.o.m. den 5 januari 1999.

1999-01-15 Riksbankschefen fastställer den fasta reporäntan till 3,40 procent. Be-
slutet förnyas den 29 januari att gälla t.o.m. den 17 februari.

1999-02-12 Riksbankschefen beslutar sänka den fasta reporäntan från 3,40 till 3,15
procent att gälla fr.o.m. den 17 februari 1999.

1999-02-12 Riksbanken beslutar sänka in- och utlåningsräntan med 0,5 procent-
enheter vardera. Inlåningsräntan sätts till 2,75 procent och utlåningsräntan till
4,25 procent. Beslutet träder i kraft den 17 februari 1998.

1999-03-25 Riksbankschefen beslutar sänka den fasta reporäntan från 3,15 till 2,90
procent att gälla fr.o.m. den 31 mars 1999.

1999-04-01 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till 1,0 procent
med verkan fr.o.m. den 6 april 1999.
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Avgivna yttranden
Riksbankens fullmäktige har under 1997 och 1998 avgivit yttranden över betän-

kanden, utredningar och skrivelser. Fr o m den 1 januari 1999 är det direktionen

som avger dessa.

1997-02-06 Betänkandet Sverige och EMU (SOU 1996:58). Avgivet till Finansdepar-
tementet.

02-06 Rättschefspromemorian Riksbankens ställning, analys av behovet av grund-
lagsändringar. Avgivet till Finansdepartementet.

03-06 Betänkandet Bostadspolitik 2000 (SOU 1996:156). Avgivet till Inrikesdeparte-
mentet.

03-20 Betänkandet Ansvaret för valutapolitiken (SOU 1997:10). Avgivet till Finans-
departementet.

03-20 Remiss angående JAK Medlemsbanks oktrojansökan. Avgivet till Finansde-
partementet.

04-24 Slutbetänkande Översyn av redovisningslagstiftningen (SOU 1996:157). Av-
givet till Justitiedepartementet.

08-14 Departementspromemorian Riksbankens ställning (Ds 1997:50). Avgivet till
Finansdepartementet.

Riksbanken yttrar sig



08-14 Betänkandet Statsskuldspolitiken (SOU 1997:66). Avgivet till Finansde-
partementet.

10-02 Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan mellan Sparbanken Sveri-
ge AB och Föreningsbanken AB. Avgivet till Finansdepartementet.

1998-01-15 Departementspromemorian Lag om kontoföring av finansiella in-
strument (Ds 1997:76). Avgivet till Finansdepartementet.

02-05 Betänkandet Redovisning och aktiekapital i euro och annan utländsk va-
luta (SOU 1997:181). Avgivet till Justitiedepartementet.

02-19 Betänkandet Säkrare obligationer (SOU 1997:110). Avgivet till Finansde-
partementet.

03-05 Departementspromemorian AP-fonden och det reformerade ålderspen-
sionssystemet (Ds 1998:7). Avgivet till Finansdepartementet.

03-19 Promemorian om ny beslutsordning på bank- och försäkringsområdet.
Avgivet till Finansdepartementet.

03-19 Departementspromemorian om ändringar i lagen om Sveriges riksbank.
Avgivet till Finansdepartementet.

10-15 Betänkandet Kommunala finansförbund (SOU 1998:72). Avgivet till Fi-
nansdepartementet.

10-29 Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldsförvaltning för 1999.
Avgivet till Finansdepartementet.

1999-02-25 Slutbetänkandet Redovisning och aktiekapital i euro (SOU
1998:136). Avgivet till Justitiedepartementet.

03-11 Betänkandet Medling och lönebildning (SOU 1998:141). Avgivet till Ar-
betsmarknadsdepartementet.

03-24 Promemorian Förbättrade förutsättningar för värdepapperisering (Ds
1998:71). Avgivet till Finansdepartementet.
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06-02 Banklagskommitténs delbetänkande (SOU 1998:160). Avgivet till Finans-
departementet.
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Tabeller

Aktuell statistik från Riksbanken redovisas även på Internet (http://www.riksbank.se). Tid-
punkter för publicering av statistik över Riksbankens balansräkning och valutareserv samt
finansmarknads- och betalningsbalansstatistik tillkännages på Internationella valutafon-
dens, IMF:s, hemsida (http://dsbb.imf.org). Publiceringstidpunkter kan även erhållas från
Information Riksbanken.
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1 Riksbankens tillgångar och skulder

Tillgångar

Valuta- Inhemska Utlåning Anläggnings- Övriga Summa
reserv statspapper till banker tillgångar tillgångar

1998 Jan 92 654 54 081 3 464 1 245 35 780 187 224
Feb 78 329 53 672 192 1 182 54 429 190 265
Mars 82 954 43 335 9 1 186 58 587 188 532

April 103 679 35 651 102 1 193 50 208 193 294
Maj 107 781 36 828 1 504 1 199 41 432 191 205
Juni 106 248 35 808 4 1 207 45 601 191 205

Juli 110 112 36 052 1 014 1 215 39 078 190 274
Aug 115 613 37 526 71 1 222 32 992 189 885
Sept 130 597 34 885 19 1 230 21 222 190 414

Okt 127 619 35 118 756 1 237 26 450 193 641
Nov 124 234 34 784 4 664 1 248 28 015 195 406
Dec 113 464 35 576 2 265 1 151 43 594 198 614

1999 Jan 113 875 36 086 1 1 162 44 617 195 757
Feb 142 998 32 862 730 1 094 38 977 216 678
Mars 130 172 33 376 1 997 1 104 52 872 219 538

April 133 770 34 152 229 1 089 47 483 216 732
Maj 140 671 33 279 98 1 090 42 424 217 568
Juni 137 691 33 163 2 412 1 140 39 344 213 756

Juli 141 359 32 712 65 1 140 36 802 212 085
Aug 152 249 32 660 117 1 138 32 869 219 042

Skulder

Utelöpande Riksbanks- Bankernas Eget Övriga Summa
sedlar och certifikat inlåning i kapital skulder
mynt Riksbanken

1998 Jan 77 559 – 114 32 239 77 312 187 224
Feb 76 621 – 925 32 211 66 257 190 265
Mars 76 680 – 392 32 211 65 998 188 532

April 76 417 – 220 32 211 70 195 193 294
Maj 77 096 – 1 460 37 162 75 487 191 205
Juni 77 669 – 951 37 162 75 547 191 205

Juli 78 002 – 66 37 162 75 044 190 274
Aug 79 203 – 1 665 37 162 73 175 189 885
Sept 78 275 – 3 377 37 162 71 600 190 414

Okt 78 991 – 120 37 162 77 368 193 641
Nov 79 633 – 50 37 162 78 561 195 406
Dec 86 268 – 1 679 37 162 73 505 198 614

1999 Jan 81 539 – 653 37 162 76 403 195 747
Feb 80 470 – 95 49 848 86 265 216 678
Mars 81 609 – 1 188 49 848 86 893 219 538

April 81 738 – 1 007 49 848 84 139 216 732
Maj 82 652 – 808 49 848 84 260 217 568
Juni 83 024 – 2 301 60 487 67 944 213 756

Juli 83 950 – 145 60 487 67 503 212 085
Aug 84 525 – 3 792 60 487 70 238 219 042
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Penningmängd. Stockuppgifter ultimo

Miljoner kronor

Tolv månaders procentuell förändring

M0 M3 M0 M3

1997
Jan 67 503 791 513 Jan 5,3 7,4
Feb 67 490 783 635 Feb 5,8 7,4
Mars 68 683 807 482 Mars 7,4 6,5
April 67 473 788 247 April 5,4 4,3
Maj 67 527 794 077 Maj 5,1 4,1
Juni 68 101 807 112 Juni 4,7 5,3
Juli 66 763 791 753 Juli 5,0 3,2
Aug 68 623 804 033 Aug 4,0 4,6
Sep 68 118 799 854 Sep 3,7 2,1
Okt 68 556 799 604 Okt 5,7 3,4
Nov 69 762 807 415 Nov 4,6 1,3
Dec 74 380 826 242 Dec 3,0 1,3

1998
Jan 70 751 821 712 Jan 4,8 3,8
Feb 70 434 806 800 Feb 4,4 3,0
Mars 69 560 802 877 Mars 1,3 –0,6
April 70 181 807 368 April 4,0 2,4
Maj 70 783 814 796 Majl 4,8 2,6
Juni 71 118 829 968 Juni 4,4 2,8
Juli 71 369 835 079 Juli 6,9 5,5
Aug 73 042 835 199 Aug 6,4 3,9
Sep 71 954 838 568 Sep 5,6 4,8
Okt 73 041 846 579 Okt 6,5 5,9
Nov 73 929 852 805 Nov 6,0 5,6
Dec 78 139 843 416 Dec 5,1 2,1

1999
Jan 74 940 855 180 Jan 5,9 4,1
Feb 74 621 853 298 Feb 5,9 5,8
Mars 75 302 853 557 Mars 8,3 6,3
April 75 533 861 790 April 7,6 6,7
Maj 76 532 868 965 Maj 8,1 6,6
Juni 76 413 879 325 Juni 7,4 5,9
Juli 77 050 872 482 Juli 8,0 4,5

2
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Av Riksbanken bestämda räntesatser
Procent

Datum Reporänta Inlåningsränta Utlåningsränta Datum Diskonto

1996 08-14 5,40 1993 01-05 9,00
08-21 4,75 6,25 04-02 7,00
08-28 5,25 07-02 6,00
09-11 5,15 10-08 5,00
09-25 5,05 1994 01-04 4,50
10-09 4,95 07-04 5,50
10-23 4,80 10-04 7,00
10-30 4,60 4,25 5,75 1995 07-04 7,50
11-27 4,30 10-06 7,00
12-11 3,75 5,25 1996 01-03 6,00
12-18 4,10 04-02 5,50

1997 12-17 4,35 07-02 4,50
1998 06-10 4,10 10-02 3,50

11-04 3,85 1997 01-03 2,50
11-18 3,25 4,75 1998 07-02 2,00
11-25 3,60 1999 01-05 1,50
12-16 3,40 04-06 1,0

1999 02-17 3,15 2,75 4,25
03-31 2,90

Kapitalmarknadsräntor
Effektiva årsräntor till säljkurs. Månadsgenomsnitt, procent

Obligationer emitterade av

Staten Bostadsinstitut (Caisse)

3 år 5 år 7 år 9–10 år 2 år 5 å r

1997 Aug 5,33 5,82 6,00 6,53 5,24 6,27
Sep 5,26 5,70 5,86 6,38 5,15 6,13
Okt 5,42 5,76 5,86 6,22 5,36 6,19
Nov 5,57 5,88 5,98 6,30 5,56 6,42
Dec 5,46 5,71 5,77 6,03 5,55 6,29

1998 Jan 5,15 5,33 5,49 5,65 5,56 5,81
Feb 5,02 5,19 5,36 5,53 5,37 5,63
Mars 4,95 5,06 5,18 5,35 5,27 5,44
April 4,88 4,99 5,05 5,21 5,16 5,31
Maj 4,83 4,98 5,04 5,20 5,08 5,25
Juni 4,46 4,70 4,79 4,97 4,70 4,96
Juli 4,36 4,61 4,71 4,88 4,58 4,88
Aug 4,39 4,60 4,66 4,80 4,68 4,99
Sept 4,37 4,56 4,63 4,79 4,72 5,15

Okt 4,35 4,53 4,68 4,75 4,71 5,30
Nov 3,94 4,19 4,47 4,59 4,18 4,79
Dec 3,64 3,86 4,12 4,25 3,89 4,46

1999 Jan 3,38 3,59 3,87 4,02 3,59 4,14
Feb 3,36 3,67 4,01 4,18 3,52 4,13
Mars 3,39 3,80 4,25 4,44 3,55 4,29

April 3,12 3,53 3,99 4,24 3,26 3,99
Maj 3,30 3,80 4,26 4,50 3,47 4,54
Juni 3,72 4,28 4,67 4,87 3,82 5,09

Juli 4,17 4,81 5,12 5,26 4,14 5,75
Aug 4,43 5,09 5,39 5,49 4,42 6,15
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Dagslåne- och penningmarknadsräntor

Månadsgenomsnitt, procent

Repo- Dags- SSVX Företagscertifikat
ränta låne-

ränta 3 mån 6 mån 12 mån 3 mån 6 mån

1997 Jan 4,10 4,20 3,76 3,81 3,90 3,95 4,00
Feb 4,10 4,20 3,93 4,00 4,11 4,13 4,20
Mars 4,10 4,20 4,13 4,23 4,42 4,34 4,43

April 4,10 4,20 4,03 4,15 4,52 4,24 4,35
Maj 4,10 4,20 4,09 4,20 4,57 4,30 4,40
Juni 4,10 4,20 4,05 4,15 4,44 4,28 4,37

Juli 4,10 4,20 4,06 4,21 4,40 4,36 4,46
Aug 4,10 4,20 4,17 4,33 4,40 4,45 4,60
Sep 4,10 4,20 4,11 4,25 4,63 4,37 4,53

Okt 4,10 4,20 4,23 4,41 4,78 4,49 4,68
Nov 4,10 4,20 4,31 4,51 5,13 4,59 4,79
Dec 4,19 4,29 4,42 4,70 5,06 4,70 4,99

1998 Jan 4,35 4,45 4,41 4,55 4,82 4,67 4,59
Feb 4,35 4,45 4,33 4,51 4,71 4,56 4,73
Mars 4,35 4,45 4,48 4,56 4,72 4,68 4,76

April 4,35 4,45 4,47 4,58 4,66 4,76
Maj 4,35 4,45 4,49 4,51 4,67 4,23
Juni 4,18 4,28 4,20 4,20 4,26 4,39 4,38

Juli 4,10 4,20 4,11 4,11 4,29 4,30
Aug 4,10 4,20 4,19 4,23 4,37 4,39
Sept 4,10 4,20 4,19 4,18 4,26 4,36 4,36

Okt 4,10 4,20 4,20 4,18 4,36 4,34
Nov 3,83 3,93 3,82 3,75 4,00 3,96
Dec 3,51 3,61 3,45 3,51 3,53 3,65 3,69

1999 Jan 3,40 3,50 3,27 3,25 3,45 3,46
Feb 3,30 3,40 3,14 3,16 3,31 3,35
Mars 3,14 3,24 3,13 3,18 3,17 3,30 3,33

April 2,90 3,00 2,87 2,90 3,04 3,07
Maj 2,90 3,00 2,92 2,96 3,26 3,11 3,15
Juni 2,90 3,00 2,97 3,03 3,37 3,18 3,22

Juli 2,90 3,00 3,01 3,16 3,30 3,57
Aug 2,90 3,00 3,00 3,20 3,83 3,32 3,77
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Internationella räntor och ränta på statsskuldväxlar

Enkel årsränta. Månadsgenomsnitt, procent

3-månadersplaceringar 6-månadersplaceringar

USD DEM EUR GBP SSVX USD DEM EUR GBP SSVX

1997 Jan 5,58 3,13 6,47 3,76 5,67 3,14 6,66 3,81
Feb 5,50 3,19 6,35 3,93 5,60 3,19 6,49 4,00
Mars 5,62 3,29 6,42 4,13 5,79 3,30 6,54 4,23

April 5,81 3,25 6,48 4,03 5,99 3,29 6,74 4,15
Maj 5,80 3,20 6,54 4,09 5,97 3,26 6,72 4,20
Juni 5,77 3,16 6,77 4,05 5,89 3,22 6,91 4,15

Juli 5,72 3,16 7,05 4,06 5,81 3,23 7,24 4,21
Aug 5,69 3,28 7,25 4,17 5,82 3,42 7,37 4,33
Sep 5,67 3,34 7,29 4,11 5,80 3,48 7,43 4,25

Okt 5,73 3,65 7,36 4,23 5,80 3,78 7,46 4,41
Nov 5,83 3,78 7,71 4,31 5,87 3.89 7,77 4,51
Dec 5,89 3,76 7,69 4,42 5,94 3,84 7,77 4,70

1998 Jan 5,62 3,57 7,57 4,41 5,67 3,67 7,57 4,55
Feb 5,61 3,53 7,53 4,33 5,63 3,62 7,52 4,50
Mars 5,63 3,54 7,53 4,48 5,67 3,72 7,55 4,56

April 5,66 3,63 7,47 4,47 5,71 3,73 7,46 4,58
Maj 5,66 3,61 7,47 4,49 5,73 3,72 7,45 4,51
Juni 5,67 3,56 7,70 4,20 5,72 3,66 7,74 4,20

Juli 5,64 3,55 7,77 4,11 5,72 3,63 7,83 4,11
Aug 5,63 3,51 7,70 4,19 5,68 3,59 7,69 4,23
Sept 5,47 3,50 7,45 4,19 5,39 3,56 7,33 4,18

Okt 5,18 3,48 7,05 4,20 4,97 3,45 6,83 4,18
Nov 5,24 3,56 6,79 3,82 5,06 3,51 6,55 3,75
Dec 5,14 3,26 6,27 3,45 5,00 3,22 5,97 3,51

1999 Jan 4,88 3,04 5,74 3,27 4,89 2,99 5,52 3,25
Feb 4,87 3,02 5,38 3,14 4,93 2,97 5,25 3,16
Mars 4,89 2,98 5,26 3,13 4,97 2,93 5,17 3,18

April 4,87 2,63 5,17 2,87 4,94 2,62 5,12 2,90
Maj 4,90 2,51 5,20 2,92 5,01 2,51 5,18 2,96
Juni 5,09 2,57 5,08 2,97 5,28 2,63 5,09 3,03

Juli 5,22 2,61 5,03 3,01 5,53 2,81 5,21 3,16
Aug 5,37 2,64 5,13 3,00 5,78 2,97 5,43 3,20
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Kronans kurs mot teoretisk ECU, TCW-vägt index och MERM-vägt index samt vissa
valutakurser

Månadsgenomsnitt

SEK per USD per

ECU-index TCW-index MERM-index USD 100 DEM 100 JPY DEM JPY

1997 Jan 115,93 118,02 117,84 7,06 440,02 5,99 1,60 117,83
Feb 116,63 119,55 120,15 7,40 442,22 6,02 1,67 122,93
Mars 119,00 122,20 123,07 7,65 450,95 6,25 1,70 122,57

April 118,83 121,85 122,56 7,68 449,31 6,12 1,71 125,56
Maj 119,17 122,40 123,29 7,67 450,73 6,46 1,70 118,61
Juni 119,02 122,79 124,05 7,74 448,77 6,78 1,73 114,29

Juli 116,60 121,06 122,82 7,81 436,41 6,78 1,79 115,24
Aug 115,74 120,63 123,09 8,00 433,89 6,78 1,84 117,88
Sept 114,49 118,62 120,47 7,70 430,56 6,38 1,79 120,73

Okt 114,58 118,36 119,78 7,57 430,99 6,26 1,76 120,96
Nov 116,47 119,62 120,29 7,56 436,58 6,04 1,73 125,18
Dec 116,99 120,44 121,51 7,78 438,03 6,01 1,78 129,49

1998 Jan 117,79 121,66 123,30 8,01 441,26 6,20 1,82 129,50
Feb 118,84 122,89 124,62 8,08 445,30 6,43 1,81 125,69
Mars 116,74 120,65 122,35 7,97 436,38 6,18 1,83 129,00

April 115,32 118,81 120,23 7,82 431,37 5,93 1,81 132,13
Maj 115,33 118,17 119,21 7,69 433,42 5,70 1,77 134,96
Juni 117,73 120,47 121,38 7,91 441,36 5,62 1,79 140,15

Juli 118,46 121,22 122,20 7,98 444,30 5,68 1,80 140,63
Aug 121,04 123,41 124,08 8,13 447,30 5,48 1,79 144,68
Sept 123,25 124,88 124,68 7,91 464,26 5,88 1,70 134,57

Okt 126,56 128,03 127,40 7,85 479,02 6,49 1,64 120,78
Nov 125,74 127,97 128,06 7,99 475,49 6,64 1,68 120,35
Dec 127,70 129,83 129,79 8,05 482,79 6,86 1,67 117,24

1999 Jan 122,57 125,46 125,95 7,82 464,45 6,92 1,69 113,16
Feb 120,37 124,00 125,18 7,95 455,54 6,82 1,75 116,72
Mars 120,81 125,43 127,09 8,22 457,34 6,87 1,80 119,64

April 120,49 125,75 127,91 8,32 455,88 6,97 1,83 119,72
Maj 121,24 126,87 129,16 8,44 458,97 6,93 1,84 122,05
Juni 119,34 125,69 128,56 8,51 451,67 7,05 1,88 120,76

Juli 118,16 124,40 127,41 8,46 447,31 7,07 1,89 119,54
Aug 118,26 124,17 126,77 8,26 447,81 7,29 1,84 113,25

Anmärkning. Bas för ECU-index är centralkursen mot ecun per den 17 maj 1991. Bas för MERM-vägt och TCW-vägt index är
den 18 november 1992.
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Terminsmarknad för utländsk valuta

Terminsposition, netto mot auktoriserad valutahandlare i utländsk valuta. Miljoner kronor, ultimo för
perioden

Allmänhet Utländsk bank Riksbanken Totalt

Svensk (1) Utländsk (2) Netto (3) Netto (4) (1+2+3+4)

1998 Jan –212 998 –22 001 140 364 – 262 – 94 897
Feb –186 583 –18 304 119 476 1 382 – 84 029
Mars –192 115 –19 175 142 227 5 – 69 058

April –186 239 –17 669 122 320 397 – 81 191
Maj –174 575 –47 495 133 608 0 – 88 462
Juni –220 387 –23 274 112 675 0 –130 986

Juli –218 997 –22 052 129 587 0 –111 462
Aug –284 131 –27 586 201 845 0 –109 872
Sept –239 370 –26 312 178 740 0 – 86 942

Okt –283 253 –29 446 157 158 0 –155 541
Nov –304 235 –26 910 158 008 0 –173 137
Dec –274 469 –16 164 129 535 0 –161 098

1999 Jan –251 675 –11 774 117 395 0 –146 054
Feb –252 950 –12 878 93 133 0 –172 695
Mars –272 142 –11 752 131 858 0 –152 036

April –274 127 – 9 540 127 642 0 –156 025
Maj –289 324 – 4 744 150 131 0 –143 937

ECU TCW MERM

Effektiv nominell växelkurs

Anmärkning. Bas för ECU-index är centralkursen mot ecun per den 17 maj 1991. Bas för 
MERM-vägt och TCW-vägt index är den 18 november 1992.

Index

1994                     1995                        1996     
112

116

120
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128

132

136

199919981997 
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