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1. Ordföranden hälsar välkomna



2. Avslutad testperiod för Swestr (1/3)

• Testperiod 26 januari 2021 – 31 augusti 2021

• Utvärdering av rutiner, processer och system. 

• Själva räntan var också föremål för utvärdering. 



2. Avslutad testperiod för Swestr (2/3)

• Processer, rutiner och system på Riksbanken fungerade överlag väl

• Justeringar jämfört med plan har främst rört detaljer i det interna arbetssättet

• Lärdomar omhändertogs i löpande arbete med bl.a. system samt styrning och kontroll

• Implementering av ny systemlösning för validering

• En ”lärperiod” även för våra rapportörer, men har mestadels fungerat väl

• Vi upplever att även rapportörerna har gjort framsteg under testperioden

• Vissa incidenter gällande inrapporteringen följs upp



2. Avslutad testperiod för Swestr (3/3)

• Swestrs definition utvärderades under testperioden

• Ny granskning av vår tidigare analys och de synpunkter som samlats in under 
remissrundan ifjol

• Förenkling av den trimningsmetod som används i beräkningen av Swestr

• Analys under testperioden visade bl.a. att uppdelningen av motpartsgrupper var mindre 
lämplig, vilket försvagade argumenten för trimning på motpartsgruppsnivå

• Harmonisering med internationell praxis

• Till följd av förändrad definition publicerades omräknade värden för testperioden

• ”Ren” omräkning med oförändrat transaktionsunderlag 

• Omräkning baserat på alla, per 8 juli 2021, kända förändringar av transaktionsunderlaget



3. Information om ramverket för Swestr (1/2)

Policy för 
transaktionsbaserad 
referensränta Swestr

Regel för 
administration av 

Swestr

Regel om 
administration av 

Swestr  (AFM)

Rutiner AFM/MO

Rutiner AFM/EMS

Rutiner AFM 
Regel för övervaknings-
kommittén för Swestr 

Instruktion för 
Sveriges Riksbank

Delegationsordning 
AFM

Informations-
dokument

Användar-
handledning för 

rapportörer

Uppdrags-
beskrivning 

Rådgivande grupp 

+ Riksbankens övriga interna regelverk

*

* Beslut av stabschefen att inrätta kommittén

Villkor för 
användning och för 
vidarepublicering



3. Information om ramverket för Swestr (2/2)

Informationsdokumentet finns tillgängligt 
på Riksbankens webbplats

https://www.riksbank.se/globalassets/media/statistik/swestr/informationsdokument-samlad-information-om-sveriges-riksbanks-ramverk-for-swestr.pdf


4. Diskussioner om Swestr i andra forum



5. Användning av Swestr



6. Övriga frågor



7. Nästa möte


