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Kort om Bo Lundgren

Bo Lundgren, 64 år, civilekonom. 
Tidigare finansminister, partiledare för 
Moderaterna och sedan 2004 chef för 
Riksgälden. 
Om de egna lånen: ”Jag är ganska nöjd 
med att jag för ett och ett halvt år sedan 
band räntan på sju år till lite över  
3 procents ränta.”
Aktuellt: I februari emitterade Riksgäl-
den 1,5 miljarder euro i ett nytt treårigt 
benchmarklån. Räntan blev 0,725 pro-
cent. I mars gav Riksgälden ut 11 miljarder 
kronor i en 20-årig statsobligation till 
2,275 procents ränta. 

”Det är bekymmersamt. Man känner 
att investerarna inte får tillräckligt med 
pengar”, säger Riksgäldsdirektören om 
att låna 1,5 miljarder euro för under 
1 procents ränta. Han skämtar. 

L  
yckans 90-talister. De minns inte 1980-talets  
hyperinflation och krisen i början av 1990-talet. De 
bara njuter av att Sverige lärt sig läxan.

Bo Lundgren, Sveriges Riksgäldsdirektör, minns. 
Och njuter. Han reser framgångsrikt världen runt och 

berättar för hugade spekulanter av säkra placeringar om svens-
ka statspappers ypperlighet. 

Vi andra − vi som är äldre – får försöka inse att förändring-
arna som Sverige har genomgått sedan 1990-talet, under både 
socialdemokratiska och borgerliga regeringar, har tagit oss från 
varnande exempel till nästan bäst i klassen på det där med stats-
finanser. Vi är så pålitliga som nation att vi kan låna pengar till 
0,725 procents ränta. 
 

svenska statspapper är populära över hela världen. För 
några månader sedan var Bo Lundgren på turné i Latinamerika. 
Det har redan gett resultat. En icke namngiven riksbank har 
nappat och köpt svenska statsobligationer. Häromdagen talade 

han och Göran Persson i Wien om hur vi klarade 90-talskrisen. 
På konferensen presenterades en rankning över världens mest 
solida statsfinanser. Sverige kom fyra.

− Det sprids en allmänt positiv bild av Sverige i världen. Det 
finns politisk konsensus i Sverige om hur statens finanser ska 
skötas. Sådant gillar investerarna. Det gör att vi även kan sälja 
papper med långa löptider till bra ränta. 
 
Hur länge kommer det att vara?

– Politikerna i eurozonen hanterar inte krisen särskilt väl, så vi 
kan räkna med låga räntor ett antal år framöver. Det handlar 
inte bara om att Sverige har genuint goda statsfinanser, vi är 
helt enkelt bättre än de andra. Det är viktigt att ränta kopplas 
till risk: hade det tidigare varit dyrare för Grekland att låna, 
kanske de inte varit där de är i dag, säger Bo Lundgren. 
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