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Rådgivande grupp för Swestr 

1. Ordföranden hälsar välkomna 

2. Avslutad testperiod för Swestr 
Riksbanken har genomfört en testperiod för Swestr, i syfte att utvärdera processer, 
rutiner och system. Under perioden utvärderades även själva räntan. 
Utvärderingarna resulterade i viktiga lärdomar som använts i Riksbankens arbete 
med Swestr samt i en teknisk justering av beräkningsmetoden. Riksbanken 
presenterar kortfattade slutsatser från testperioden och tar gärna emot återkoppling 
från gruppen.  

a. Riksbanken presenterar kortfattat erfarenheterna 
från testperioden 

b. Frågor och synpunkter från gruppen avseende 
testperioden 

3. Information om Riksbankens ramverk för Swestr 
Riksbanken har publicerat ett samlat informationsdokument om Swestr, som finns 
tillgängligt på Riksbankens webbplats. Informationsdokumentet bifogas även till 
denna agenda. Riksbanken tar gärna emot frågor och synpunkter på dokumentet 
från gruppen. Finns det otydligheter i dokumentet och/eller är det någon information 
som saknas?    

a. Riksbanken presenterar informationsdokumentet 

b. Återkoppling från gruppen  

4. Diskussioner om Swestr i andra forum 

Riksbanken välkomnar information från gruppen angående i vilka andra 
branschforum som Swestr diskuteras. Om möjligt ser Riksbanken gärna att gruppens 
medlemmar återkopplar från dessa diskussioner ifall det är något som Riksbanken 
eller gruppens medlemmar bör känna till.  

5. Användning av Swestr 

Riksbanken är mån om att marknadsaktörer i närtid påbörjar arbetet som möjliggör 
faktisk användning av Swestr som referensränta i olika typer av finansiella kontrakt. 
Riksbanken kommer stötta detta arbete, men betonar att det är marknadsaktörerna 
som behöver leda arbetet.  
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På mötet med Rådgivande grupp för Swestr vill Riksbanken veta vad gruppen anser 
om vilka frågeställningar och vilka steg som blir viktiga i en process där Swestr blir 
den dominerande referensräntan i svenska kronor. Fokus ligger i nuläget på hur 
Swestr kan ersätta Stibor T/N.  

Riksbanken kommer vid mötet i första hand att inhämta information från gruppen 
och uppmuntrar därför att såväl övergripande som tekniska synpunkter lämnas. 
Under hösten kommer Riksbanken även att genomföra en enkätundersökning 
angående en övergång till att använda Swestr.     

6. Övriga frågor 

7. Nästa möte 

Riksbanken vill inhämta gruppens synpunkter på när nästa möte bör hållas. Enligt 
gruppens uppdragsbeskrivning ska gruppen mötas åtminstone två gånger på år, men 
ordförande kan även kalla till ytterligare möten.  
 
Riksbanken vill också höra hur gruppen ställer sig till att ha tematiska diskussioner på 
dessa möten, där även utomstående aktörer kan bjudas in att hålla presentationer 
för gruppen om relevanta ämnen.  

 


