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Den svenska statsskulden
2009
OE0202
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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A

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Offentlig ekonomi

Statlig upplåning och statsskuld

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella
statistiken (2001:100)
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

A.5

Statistikproducent

Riksgäldskontoret (Riksgälden)
103 74 Stockholm
Norrlandsgatan 15
Erik Andersson
08-613 47 11
08-21 21 63
riksgalden@riksgalden.se
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Riksgäldskontoret (Riksgälden)
103 74 Stockholm
Norrlandsgatan 15
Erik Andersson
08-613 47 11
08-21 21 63
riksgalden@riksgalden.se

Uppgiftsskyldighet

–
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad
behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).
På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
A.8

Gallringsföreskrifter

–
A.9

EU-reglering

–
A.10

Syfte och historik

Syftet med statistiken är att visa statsskuldens förändring m.a.p. storlek och
sammansättning samt över tid.
A.11

Statistikanvändning

–
A.12

Uppläggning och genomförande

–
A.13

Internationell rapportering

–
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

–

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning
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Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population
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Riksgälden tar upp lån för statens räkning. Statsskulden är samtliga lån och
finansiella instrument som Riksgälden har utestående. Publicering av statsskulden, storlek och sammansättning sker månatligen. Statsskulden som Riksgälden
redovisar är okonsoliderad.
1.1.2

Variabler

De viktigaste låneformerna för Riksgälden är statsobligationer, statsskuldsväxlar, dagslån, repor och obligationer i utländsk valuta. Därtill har Riksgälden en
stor mängd andra finansiella instrument, främst swappar och terminer.
1.1.3

Statistiska mått

Det statistiska mått som används är summa.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Uppgifterna redovisas på riksnivå.
1.1.5

Referenstider

Månatliga uppgifter som avspeglar läget vid månadens slut.
1.2.

Fullständighet

–
B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

God.
2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

–
2.2.2

Ramtäckning

–
2.2.3

Mätning

Statsskulden mäts som summan av alla lån och derivat. Värderingen sker till
nominellt slutvärde. Skuld i utländsk valuta värderas till aktuella valutakurser
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och realobligationer värderas till aktuellt konsumentprisindex.
2.2.4

Svarsbortfall

–
2.2.5

Bearbetning

–
2.2.6

Modellantaganden

–
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Månatliga uppgifter som avspeglar läget vid månadens slut.
3.2

Framställningstid

Uppgifterna publiceras på Riksgäldens webbplats, www.riksgalden.se den femte
arbetsdagen efter månadsskifte förutom decemberutfallet som publiceras 6
arbetsdagar efter, och i Statistikdatabasen, www.scb.se inom tio dagar efter
månadsskifte.
3.3

Punktlighet

God.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

God.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

Ej relevant.
4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Riksgäldens månatliga beräkning bygger på en definition av statsskulden som
heter statens okonsoliderade statsskuld. Där ingår alla lån och andra finansiella
instrument som Riksgälden tagit för statens räkning.
Ekonomistyrningsverket (ESV) beräknar årligen statens konsoliderade statsskuld. Skillnaden mellan okonsoliderad och konsoliderad statsskuld är att några
statliga myndigheter innehar statspapper. I den konsoliderade statsskulden
räknas dessa bort, eftersom det är fråga om ett internstatligt ägande. Uppgifter
om den konsoliderade statsskulden redovisas i den årsredovisning för staten som
regeringen lämnar till riksdagen i form av en skrivelse, se vidare
www.regeringen.se eller www.riksdagen.se
Ett tredje skuldmått som ofta används i internationella jämförelser är den
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offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld. I den ingår hela den offentliga
sektorn: stat, kommuner, landsting och pensionssystemet. Beräkningsreglerna –
som är gemensamma för EU – baseras på villkor i Maastrichtfördraget från år
1992. Skulden är konsoliderad såtillvida att internt ägande inom den offentliga
sektorn inte ingår. I Sverige beräknas den offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld av SCB. Rapporteringen till EU:s statistikbyrå Eurostat redovisas på
SCB:s webbplats under adress http://www.scb.se/NR0108
Mer att läsa om statsskulden kan man också hitta i SCB:s årsbok för offentlig
ekonomi, senaste utgåva Offentlig ekonomi 2009, se http://www.scb.se/OE0903
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Rapport som publiceras på Riksgäldens webbplats, www.riksgalden.se
Månatliga uppgifter på riksnivå i Statistikdatabasen för åren från och med 1970.
Statistikdatabasen finns på SCB:s webbplats, www.scb.se
5.2

Presentation

–
5.3

Dokumentation

–
5.4

Tillgång till primärmaterial

–
5.5

Upplysningstjänster

Upplysningar lämnas av Riksgälden, se A.4-5. Åtskillig information om
statsskulden m.m. finns även att tillgå på Riksgäldens webbplats,
www.riksgalden.se

