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Arbetsgruppen för alternativa räntor mötesanteckningar  
2019-04-16 
 

Deltagare 
Joakim Anjou, Danske 
Johan Bergström, Riksgälden 
Christer Frestadius, SBAB 
Joakim Henriks, SwB 
Magnus Karlsmyr, SHB 
William Kellerman, Danske 
Mathias Magnusson, Riksbanken 
Maria Nyberg, SEB 
Christian Perers, Nordea 
Tomas Renger, Danske 
Amelie Stierna, Riksbanken 
Johan Svensson, SHB 
Jonny Sylvén, Bankföreningen 

1. Godkännande av agenda 
Agendan godkändes 

2. Godkännande av tidigare protokoll 
Protokollet från tidigare möte godkändes  

3. Konsultationen  
Konsultationen publicerades enligt plan den 8 april. Sekretariatet har tagit kontakt 
med samtliga referensgrupper, Arbetsgrupper för alternativa räntor i närliggande 
länder och de standardsättande internationella organisationerna för att meddela att 
konsultationen nu är ute och att vi skulle uppskatta åsikter och svar från dem. Till 
referensgrupperna har även en inbjudan gått ut om att sekretariatet kan komma att 
besöka dem. 12 referensgrupper har besökt, 4 till möten är inplanerade. 
 
Intrycket från mötena med referensgrupperna är att det inte finns många synpunkter 
på de frågor som har ställts. Vissa konkreta förslag har lämnats från 
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referensgrupperna under mötena med dessa och ett skriftligt svar har redan 
inkommit.  

4. Rapporter från kontakter  
Sekretariatet fortsätter att ha dialog med arbetsgruppen för alternativa räntor bland 
annat i Norge.  

5. Fortsatt arbete med Kontraktsanalysen 
Det har i arbetet konstaterats att det finns behov av en längre referensränta om inte 
Stibor kan fortsätta som referensränta. Alla typer av produkter som idag använder 
Stibor som referens kommer inte kunna klara sig med en O/N-ränta eller 
bakåtblickande längre räntor. Därför behöver det undersökas vad det finns för 
förutsättningar att ta fram längre referensräntor baserade på likvida marknader i 
Sverige. De metoder som har diskuterats i andra valutaområden har varit räntor 
baserade på transaktioner i OIS-swapmarknader eller räntor baserade i Futures- 
eller FRA-marknader. Uppgifter delades ut till medlemmarna att titta på dessa 
alternativ samt att se över möjligheterna om det kan finnas någon annan möjlighet i 
Sverige.  

6. Operationalisering av RFR 
För att få till en nästan riskfri ränta som ska kunna fungera som referensränta för 
SEK räcker det inte med att definiera vilka transaktioner som ska ligga till grund för 
denna ränta. En metod för fixingen med alla delar från transaktionsinsamling till 
publicering ska tas fram. Det beslutades på mötet att detta är ett arbete som 
Arbetsgruppen ska göra.  

7. Övriga frågor 
- 

8. Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 29 april kl. 13.00 i Bankföreningens lokaler. 
Observera att detta är avvikande dag och tid.  
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