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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. Utveckling sedan föregående möte  

Riksbanken sammanfattar vad som sades på gruppens senaste möte, som hölls den 
21 september 2022. Riksbanken informerar även om sådant som skett sedan dess 
som kan påverka gruppen, Swestr och/eller den underliggande marknaden. 
Riksbanken inbjuder även deltagarna att informera gruppen om sådana faktorer som 
de bedömer kan påverka den underliggande marknaden för Swestr.  

4. Riksbankens ramverk för Swestr 
Som en del i Riksbankens löpande arbete granskas alla av direktionen beslutade 
styrande dokument årligen, vilket inkluderar de styrande dokumenten som gäller för 
arbetet med Swestr. Mot bakgrund av detta trädde reviderade styrande dokument i 
kraft vid årsskiftet. Riksbanken presenterar och redogör för de ändringar som gjorts. 
Vissa förtydliganden har gjorts i sakfrågor, men i övrigt har ändringarna till stor del 
berört sådant som inte är relevant för externa intressenter. Som en följd av de 
reviderade styrande dokumenten har även en reviderad version av 
informationsdokumentet trätt i kraft.  
 
Riksbanken välkomnar frågor och synpunkter på de styrande dokumenten samt 
informationsdokumentet från gruppen.1 Finns det några kvarstående otydligheter i 
informationsdokumentet och/eller är det någon information som saknas? 

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.  
 
Sedan föregående möte med gruppen har Riksbankens direktion höjt nivån för 
styrräntan till 3,0 procent. Riksbanken har också ökat den erbjudna volymen av 
Riksbankscertifikat, vilket kan göra att mindre likviditet kvarstår i 
dagslånemarknaden. Riksbanken är därför intresserad av att höra från deltagare i 
gruppen om hur detta har påverkat, och kan förväntas påverka, räntebildningen i 
dagslånemarknaden, samt de räntor som olika typer av kunder möter.  

 

                                                           

1 Informationsdokumentet bifogas till agendan, medan Riksbankens Policy för transaktionsbaserad referensränta Swestr 
och Regel för administration för Swestr finns tillgängliga på Riksbankens webbplats.  

https://www.riksbank.se/globalassets/media/statistik/swestr/informationsdokument-samlad-information-om-sveriges-riksbanks-ramverk-for-swestr.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/statistik/swestr/policy-och-regel-for-swestr/policy-for-transaktionsbaserad-referensranta-swestr.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/statistik/swestr/policy-och-regel-for-swestr/regel-for-administration-av-swestr.pdf
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6. Remiss om Swestr 
Riksbanken har, genom avdelningen för marknader, den 15 februari 2023 remitterat 
förslag inom två områden som rör Swestr (dnr 2023-00261). Remissen bifogas till 
agendan. Remissvar ska ha inkommit till Riksbanken senast den 8 mars.  
 
Vid mötet redogör Riksbanken för förslagen samt svarar på eventuella frågor från 
gruppen. Eventuella synpunkter kan lämnas vid mötet, men Riksbanken uppmanar 
deltagarna att också skicka in dem i enlighet med instruktionerna i remissen.   

a. Tidigarelagd publiceringstid för Swestr 
Riksbanken föreslår att Swestr framöver ska publiceras kl. 9:00 på 
publiceringsdagen. En eventuellt korrigerad notering föreslås publiceras 
kl. 12:00 samma dag. För genomsnittsräntor och index baserade på 
Swestr föreslås motsvarande tidpunkter vara kl. 9:05 respektive kl. 12:05. 
 
För att denna tidigareläggning ska bli möjlig behöver Riksbanken även 
justera hålltiderna i den dagliga processen för att fastställa och publicera 
referensvärdena, samt genomföra olika typer av kontroller av 
transaktionsdata parallellt med varandra. 

b. Ökad transparens om transaktionsunderlaget 
Riksbanken föreslår även att den information som tillhandahålls om 
transaktionsunderlaget för Swestr utökas. Riksbanken planerar att 
dagligen offentliggöra information om räntenivåerna vid gränserna för 
trimningen av transaktionsunderlaget. Riksbanken avser även att med en 
dryg månads fördröjning tillhandahålla övergripande information om 
sammansättningen av transaktionsunderlaget.2 

7. Årsskiftet och robusthetskraven för Swestr 
Jämfört med de närmast föregående dagarna föll Swestr kraftigt den sista 
bankdagen på fjolåret och noterades till -9,038 procent den 30 december 2022. 
Swestr kunde visserligen beräknas med normal beräkningsmetod den aktuella dagen, 
men antalet rapportörer som bidrog med transaktioner var endast tre, vilket är 
minsta tillåtna antal för beräkning med normal beräkningsmetod.  
 
Riksbanken efterfrågar synpunkter och information från deltagarna om 
dagslånemarknadens funktionssätt inför årsskiftet. Riksbanken tar även gärna emot 
synpunkter på hur robusthetskraven för Swestr samspelar med 
räntebildningen/aktiviteten inför årsskiftet. 
 
En farhåga som i bilaterala samtal nått Riksbanken gäller vad som händer om 
robusthetskraven inte uppfylls, eller ett tekniskt fel inträffar, den första eller andra 
bankdagen på det nya året. Då skulle den avvikande noteringen den sista bankdagen 
föregående år påverka den Swestr-notering som behöver fastställas med alternativ 
beräkningsmetod. Riksbanken välkomnar därför även synpunkter från gruppen på 
detta tema.  

8. Övriga frågor 

9. Nästa möte 

Riksbanken vill inhämta gruppens synpunkter på när nästa möte bör hållas.  

 

                                                           

2 Informationen avses tillhandahållas genom att innehållet i Rapport om transaktionsunderlag för Swestr utökas. 

https://www.riksbank.se/sv/statistik/swestr/berakningsmetod-och-transaktionsunderlag-for-swestr/rapport-om-transaktionsunderlag-for-swestr/

