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Referensräntor – en fråga om förtroende

• Referensräntor fyller en viktig funktion i 
det finansiella systemet

• Används i Sverige bland annat i 
prissättning av företagslån, obligationer 
med rörlig kupong och räntederivat 



Interbankräntor vilar på svag grund

Antal transaktioner mellan panelbankerna under perioden jan-aug 2021*:

0

*Avser icke-säkerställda transaktioner i SEK T/N, d v s transaktioner som ska ligga till grund för Stibors kortaste löptid



Swestr en del av en global reform
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Transaktionsbaserade referensräntor 
är vägen framåt

• Riksbanken bedömer att 
budbaserade Stibor inte inger 
förtroende

• Internationell övergång till 
transaktionsbaserade räntor för 
högre förtroende Swestr:

0,325%



Transaktioner mellan penningpolitiska 
motparter och en bred motpartskrets

• Nio banker rapporterar transaktioner

• I transaktionsunderlaget ingår bankernas transaktioner med en 

bred motpartskrets:

• Banker

• Finansiella bolag

• Icke-finansiella bolag

• Riksgäldskontoret

• Transaktionsunderlaget utgörs av transaktioner som leder till icke-

säkerställd inlåning på löptid overnight (O/N) hos rapportörerna
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Swestr baseras på inlåningsräntor i SEK

Swestr Stibor

Transaktionsbaserad Baserad främst på 
bedömningar

Inlåningsränta Utlåningsränta

Baserad på transaktioner 
i SEK

Baserad på transaktioner 
i olika valutor

I genomsnitt har transaktionsunderlaget 
för Swestr varit 33 miljarder SEK
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Swestr bör i närtid ersätta Stibor på dess 
kortaste löptid

• Marknadsaktörerna bör sluta 
använda Stibor och i stället 
använda transaktionsbaserade 
Swestr – så snart som möjligt

• Nu finns Swestr tillgänglig på 
den kortaste löptiden –
overnight (O/N)

• På längre sikt bör Stibor 
upphöra på samtliga löptider

Swestr har tenderat vara marginellt 
lägre än Stibor T/N
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Genomsnittsräntor baserat på Swestr ökar   
användningsmöjligheterna

Swestr
3 månader

0,337%



Riksbanken anser att Swestr i närtid bör ersätta Stibor på 

dess kortaste löptid – övergång för längre löptider i nästa steg
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