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Rådgivande grupp för Swestr 

1. Ordföranden hälsar välkomna 

2. Deltagarna presenterar sig 
Riksbanken ber deltagarna i gruppen att kortfattat presentera sig. 

3. Riksbankens ramverk för Swestr 
Riksbanken har sedan föregående möte med Rådgivande grupp för Swestr publicerat 
en lätt reviderad version av det samlade informationsdokumentet om Swestr. Även 
Riksbankens Regel för administration av Swestr har av samma anledning reviderats 
lätt. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Riksbankens webbplats och bifogas 
även till denna agenda.  
 
Riksbanken tar gärna emot frågor och synpunkter på informationsdokumentet från 
gruppen. Finns det några kvarstående otydligheter i dokumentet och/eller är det 
någon information som saknas?    

a. Riksbanken presenterar det reviderade 
informationsdokumentet 

b. Återkoppling från gruppen 

4. Frågor relaterat till publicering av Swestr 
Riksbanken publicerar idag Swestr kl. 11:00 bankdagen efter värdedagen för 
noteringen. Vid behov publiceras en korrigerad Swestr-notering kl. 14:00. Swestr 
tillhandahålls via ett API samt via Riksbankens webbplats. Utöver själva Swestr-
noteringen publiceras information om transaktionsunderlaget i form av total 
transaktionsvolym samt antal transaktioner och antal rapportörer. Dessutom 
framgår vilken beräkningsmetod som använts för att fastställa Swestr-noteringen. 
När en alternativ beräkningsmetod använts anges också anledningen till detta. 
 
Som en del av den löpande utvärderingen av Swestr kommer Riksbanken se över hur 
vi publicerar Swestr. Riksbanken önskar därför deltagarnas synpunkter på hur och 
när Swestr publiceras, samt på vilken information som tillhandahålls om noteringen.  
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5. Den underliggande marknaden för Swestr 

Den underliggande marknaden för Swestr är definierad som dagslånemarknaden i 
svenska kronor. Riksbanken bjuder in deltagarna att dela information och synpunkter 
om denna marknad och dess funktionssätt.  

6. Årsskiftet 
Swestr ställdes ned kraftigt inför årsskiftet och noterades till -2,97 % värdedagen den 
30 december 2021. Denna notering kan jämföras med -0,122 % värdedagen 
dessförinnan och med en genomsnittlig Swestr på -0,11453 % under den närmast 
föregående månaden.1I de historiska skattningarna för Swestr som Riksbanken 
publicerade i november 2021 framgår att liknande mönster också har setts inför 
tidigare årsskiften.  
 
Riksbanken önskar inhämta synpunkter och information från deltagarna avseende 
räntebildningen i dagslånemarknaden inför årsskiftet, samt vilken påverkan 
årsskifteseffekten kan få på användningen av Swestr.  

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

Riksbanken vill inhämta gruppens synpunkter på när nästa möte bör hållas. Enligt 
gruppens uppdragsbeskrivning ska gruppen mötas åtminstone två gånger per år, 
men ordförande kan även kalla till ytterligare möten. Bör ett möte hållas före 
sommaren? 
 

 

                                                           

1 Genomsnittsräntan för Swestr 1 månad för värdedag 2021-12-30 (avser tidsperioden 2021-11-30 – 2021-12-30).  


