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Arbetsgruppen för alternativa räntor mötesanteckningar 
2019-04-29 
 

Deltagare 
Johan Bergström, Riksgälden 
Ola Bladholm, Nordea 
Kåre Boström, LF 
Christer Frestadius, SBAB 
Joakim Henriks, SwB 
Magnus Karlsmyr, SHB 
Sara Lindahl, Danske 
Fredrik Magnusson, Danske 
Mathias Magnusson, Riksbanken 
Maria Nyberg, SEB 
Christian Perers, Nordea 
Daniel Sillén, SHB 
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  
Sekretariatet redogjorde för vilka remissvar som kommit in och vad som 
huvudsakligen framkommit i dessa. Den stora kritiken rör att det finns en vilja att 
använda transaktioner på valutaswapmarknaden för en referensränta. Detta 
diskuterades på mötet och slutsatsen var att det inte är en lämplig grund för en 
referensränta för SEK men att detta måste bemötas på ett välgrundat sätt i officiella 
dokument.  
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4. Rapporter från kontakter  
- 

5. Fortsatt arbete med Kontraktsanalysen 
Internationellt har andra arbetsgrupper diskuterat hur behovet av en längre, 
framåtblickande ränta ska kunna hanteras. Det har dragits slutsatser om att det kan 
vara möjligt att ta fram en sådan ränta som också lever upp till kravet om att den ska 
vara baserad på genomförda transaktioner om den härleds från en OIS-swap-
marknad eller en futures-marknad. Dessa marknader ska då också referera till den 
nya RFR. Sedan förra mötet hade några banker undersökt hur detta skulle kunna 
lösas för SEK. Sammantaget för detta kräver att RFR har etablerats och att de 
underliggande marknaderna har uppnått en godtagbar likviditet. Om så är fallet är 
det arbetsgruppens uppfattning att en OIS-marknad bäst lämpar sig som grund för 
en längre, framåtblickande referensränta. Främst för att likviditeten förväntas vara 
bättre för OIS-swappar än för futures och för att dess metod kommer vare mer 
begriplig.  

6. Operationalisering av RFR 
För att få den definierade räntan att fungera som en referensränta måste ett 
regelverk för hur själva fixingen sker tas fram. Det måste även tas fram instruktioner 
för hur transaktionerna ska samlas in och det måste utses en administratör för den 
nya räntan. Detta är ett arbete som rent organisatoriskt hamnar under det sjätte 
delprojektet inom Agar: Överlämningen. Sekretariatet redogjorde för ett utkast om 
vad det är för regler som kan behövas för en framtida RFR.  
 

7. Övriga frågor 
En bank meddelade att de varit i kontakt med LCH. LCH berättade att de planerade 
att införa diskontering med hjälp av Stina. När de såg att arbetsgruppens 
konsultation så hade de blivit tveksamma till sitt projekt. LCH hade ställt många 
frågor om arbetet med en ny referensränta.  

8. Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 7 maj kl 14.00 i Bankföreningens lokaler.  
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