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Konsultation om ersättningsränta för Stibor 
 

Inledning 
Detta är en konsultation om en möjlig rekommendation från Bankföreningen 
avseende hur en fallbacklösning ska kunna se ut för Stibor. Avsikten är att etablera 
en marknadsstandard för hur avtalsskrivningar ska kunna bygga på gemensamma 
lösningar för vad som ska gälla om någon löptid av, eller hela, Stibor skulle upphöra.  
 
Med en fallback avses här en i finansiella avtal definierad process för vad som sker 
om referensräntan, Stibor, skulle upphöra. Sådana beskrivna processer finns i avtal i 
dag. I Benchmarksförordningen regleras hur fallbacks kan se ut och i vilka fall 
lagstiftaren kräver att sådana ska finnas på plats.  Den typ av fallback som beskrivs i 
denna konsultation är en del i det globala arbete som pågår för att stärka finansiella 
avtal och gör en standardisering av vad som händer om referensräntan i avtalen 
skulle upphöra.  
 
Internationellt har ambitionen varit att avtal med referensräntor i form av 
interbankräntor (Libor, Euribor, Nibor, mfl) ska kunna ersättas med en ränta som är 
nästan riskfri (RFR). Den nya räntan RFR ska vara baserad på genomförda 
transaktioner och det har utvecklats så att den endast har ett dygns löptid (overnight, 
O/N). I Sverige har det också pågått ett arbete med att ta fram en sådan ränta och 
detta arbete har lett till den ränta som Riksbanken ansvarar för och kallas Swestr. 
Swestr är en overnight-ränta baserad på transaktioner som görs i det svenska 
banksystemet med svenska kronor.   
 
Den rekommendation som planeras kommer att bygga på de principer som här 
presenteras samt på de principer som framkommer i Riksbankens arbete med en 
justerad Swestr. Rekommendation ska vara i linje med vad som är internationella 
standards för ersättningsräntor för interbankräntor (Ibors). För att inte skada det 
stora internationella beroendet som Sverige har finns det betydande fördelar om 
avvikelser från internationella standarder är så små som möjligt.  
 
Konsultationen inleds med en kort bakgrund till arbetet och en kort presentation av 
den övergripande lösningen. Därefter preciseras de definitioner som kommer att 
användas. Sedan presenteras de triggers som är tänkta att leda till att Stibor ska 
ersättas av en annan ränta. Nästkommande avsnitt går igenom hur 
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spreadjusteringen ska beräknas. Eftersom en del av lösningen är den justerade 
Swestr som Riksbanken har konsulterat om, kommer inte den definitionen tas upp i 
denna konsultation. Eftersom Stibors kortaste löptid egentligen inte har avvikande 
löptid än Swestr, utan avser en annan tidsperiod, läggs det fram ett par förslag om 
hur Stibor T/N kan hanteras. Konsultationen avslutas med en sammanställning av de 
frågor som finns i slutet av varje avsnitt.  

Bakgrund 
Sedan 2014 har det pågått ett arbete med att förbättra hur räntor refereras i avtal. 
Detta har främst varit ett arbete som pågått i länder som använt Libor som sin 
huvudsakliga referensränta. Delar av de problem som har diskuterats om Libor har 
dock även funnits i andra länder och med de interbankräntor som där har använts 
som referensräntor. Därför kan det sägas att det är frågan om ett globalt arbete för 
att förbättra användandet av referensräntor.  
 
Internationellt har arbetet handlat om att ersätta interbankräntor (ibors) med nästan 
riskfria räntor (RFR). Det har även handlat om att etablera metoder för hur detta byte 
ska gå till. Bland annat har detta uttryckts i regleringar som innebär att vissa typer av 
avtal måste innehålla beskrivningar av vad som händer när en referensränta 
upphör.1 
 
Under åren har det utarbetats metoder för hur referensräntor ska ersättas, vilka i 
huvudsak har accepterats av marknaden. Dock finns det olika lösningar i olika länder 
samt för olika produkter och löptider. Det går därför inte att säga att det finns en 
lösning på hur en ersättningsränta för en interbankränta ska se ut.  
 
I Sverige finns en klar uppfattning om att det vore bra om den svenska lösningen är 
så lik de internationella standarderna som möjligt. Det har därför varit en 
arbetshypotes att försöka ta fram en övergripande lösning som kommer att gälla för 
så många avtal som möjligt och som kan användas när internationella standardavtal 
ska inkludera svenska kronor. Hur denna generella lösning ska förverkligas i 
enskilda avtal måste bestämmas av parter på marknaden eller deras 
intresseorganisationer.  
 
Fråga 1: Håller respondenten med om denna bakgrundsbeskrivning eller anser 
respondenten att det finns andra aspekter som bör lyftas fram? 
 

 
1 För Sveriges del är detta reglerat i Benchmarkförordningens artikel 28.2. 
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Övergripande lösning 
Den övergripande lösningen som föreslås är baserad på den lösning som ISDA har 
utvecklat. Lösningen bygger på att det anges ett antal triggers, angivna händelser, 
som ska kunna generera ett byte av referensränta i avtal från en interbankränta 
(Stibor i vårt fall) till en ersättningsränta som är baserad på en nästan riskfri ränta 
(Swestr i vårt fall).  
 
Det som ska utlösa ett byte handlar om ett uttalande av tillsynsmyndighet, 
administratör eller dess konkursförvaltare om att Stibor har slutat publiceras eller 
kommer att sluta publiceras. En trigger kan även vara att tillsynsmyndigheten uttalar 
att Stibor inte lever upp till gällande regelverk. Det kan även finnas andra triggers 
beroende på vad som avtalas.  
 
Ersättningsräntan ska beräknas genom att använda den justerade (compounded) 
Swestr för samma löptid som Stibor plus en spreadjustering. Den justerade Swestr 
ska beräknas på konventionellt sätt som Riksbanken beskriver. I Sverige kommer 
denna beräkning att ske i enlighet med de principer som ISDA har slagits fast. 
Spreadjusteringen kommer också att beräknas på samma sätt som ISDA har slagit 
fast. Det handlar om att beräkna medianen av daglig skillnad mellan Stibor och 
justerad Swestr under de senaste fem åren. Spreadjusteringen är till för att på ett 
standardiserat sätt försöka utjämna skillnaderna mellan Stibor och den justerade 
Swestr. Detta för att minska risken för värdeöverföringar mellan parterna på grund av 
bytet av referensränta.  
 

 
 
Ambitionen är att få den övergripande rekommendationen att bli så lik internationella 
standards som möjligt. Det kan dock vara så att den svenska marknaden på vissa 
sätt avviker från de större marknaderna, vilka har satt dagens standards, och att 
vissa produktområden kan behöva vissa avvikelser i sina avtal.  
  
I det följande kommer delarna att beskrivas mer i detalj.  
 

Fråga 2: Är den övergripande lösningen begriplig och i linje med internationella 
standarder eller finns det förslag om en annan lösning?  

Definitioner 
Bytestidpunkt: Den tidpunkt då Stibor ersätts med en ny ränta i avtalet.  

Stibor Triggers
Justerad 
Swestr + Spread- 

justering = Ersättings- 
räntaTriggers
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Cashprodukter: Avser finansiella produkter med underliggande saldo såsom ett lån, 
leasingavtal, obligation eller liknande som inte kan ses som en derivatprodukt. 
 
Fallbacklösning: En övergripande struktur över vad som ska ske om referensräntan i 
avtalet i form av en Stiborränta upphör. De tre beståndsdelarna i den övergripande 
fallbacklösningen är triggers, justerad RFR och spreadjustering.  
 
Fallbackskrivning: Skrivningen i avtalet som beskriver fallbacklösningen.  
 
Triggerhändelse: Den händelse som leder till att avtalsparterna ska byta 
referensränta.  
 
Justerad Swestr-ränta: En ränta baserad på Swestr men med ränta-på-ränta 
uppräknad till en löptid motsvarande 1w, 1m, 2m 3m eller 6m.  
 
Korresponderande period: Spreadjusteringen ska beräknas för att fånga skillnaden i 
kreditrisk. Stibor och justerad Swestr ska avse samma tidsperiod vid varje 
beräkningstillfälle. Stibor har en eftersläpning på två dagar från publiceringsdagen 
tills dagen då räntan ska gälla2. Den aktuella perioden för Stibor blir därför från och 
med två dagar efter publiceringsdag och en löptid framåt. Dess korresponderande 
period för en justerad Swestr är den publicerade justerade Swestr den sista dagen i 
Stibors löptid.3  
 
Referensränta: Avser en ränta som används i ett avtal mellan minst två parter. I det 
avtal där en fallbackskrivning används är referensräntan åtminstone en Stiborränta. 
Räntan behöver inte användas för att beräkna kassaflöden som ska betalas mellan 
parterna. Referensräntan kan vara en del i framtida kassaflöden, villkorade 
kassaflöden med mera.  
 
Spreadjustering: Det tillägg som ska adderas till den justerade Swestr för att uppnå 
en ersättningsränta som har minsta möjliga skillnad mot Stibor. En spreadjustering 
för varje löptid för Stibor, förutom för T/N, ska tas fram. Internationellt har det 
framlagts att skillnaden mellan Ibors och RFR innehåller en skillnad i tid och en 
skillnad i kreditrisk. Det har internationellt antagits att skillnaden i tid omhändertas 
med hjälp av att RFR beräknas fram på en korresponderande löptid med hjälp av 
ränta-på-ränta beräkning. Spreadjusteringen ska motsvara skillnaden i kreditrisk i 
räntan.  
 

 
2 Detta gäller för löptiderna 1w, 1m, 2m, 3m och 6m. T/N är O/N men med en dags lagg.  
3 Om även Swestr har någon form av lagg så måste hänsyn tas till det. Likaså det faktum att 
Swestr publiceras en dag efter den dag som räntan avser. Hänsyn till detta måste också tas i 
etablering av Korresponderande period.  
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Stibor: avser hela familjen av räntor som följer samma grund för framtagande och 
administreras av samma administratör.  
 
Stiborbanker: De panelbanker som rapporterar in data för beräkning av Stibor (SHB, 
SEB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, SBAB, LF Bank). 
 
Stiborränta: En ränta som i avtal benämns Stibor och som har en löptid definierad 
som 1w, 1m, 2m, 3m eller 6m. Om ett avtal innefattar fler referenser till flera löptider 
så måste avtalsskrivningen utformas så att hänsyn tas till en situation då endast en 
av löptiderna upphör. Därför kommer begreppet Stiborränta användas för en enskild 
löptid.  
 
Triggerhändelsen: är ett uttalande om att något har hänt eller ska ske i framtiden och 
därför är det viktigt att i avtalet ha möjlighet att definiera själva verkställandet av 
händelsen. Exempelvis kan triggerhändelsen vara att en myndighet kommunicerar 
att Stibor ska upphöra. Men det är först när Stibor upphör som händelsen verkställs. 
Bytet av referensränta ska då helst ha skett. 
 
Triggertidpunkt: Den tidpunkt då triggerhändelsen inträffar.  
 
Verkställande av händelse: Den tidpunkt då en händelse verkställs.  
 
Fråga 3: Behöver något begrepp förklaras ytterligare? Ge gärna förslag på hur det 
kan förbättras.  
 
Fråga 4: Saknas något begrepp i denna definitionsdel?  

Triggers 
Nedanstående triggerhändelser kan föranleda ett byte av referensränta. Alla 
triggerhändelser är inte relevanta för alla produkter eller i alla marknader. Det finns 
även andra triggerhändelser som parterna kan komma överens om. Det är dock de 
nedanstående triggerhändelserna som med automatik leder till att ersättningsräntan 
används i stället för Stiborräntan. En triggerhändelse ska därmed inte leda till en 
förhandling om vad som ska gälla. Det är de fem första triggers som kommer att 
rekommenderas att finnas i ett finansiellt avtal som följer Bankföreningens 
rekommendation. De två sista kan användas om de anses behövas.  
 
Ett uttalande från tillsynsmyndigheten ska gå före ett uttalande från administratören 
eller dess konkurs/resolutionsförvaltare.  
 
Triggerhändelser: 
1. Ett offentligt uttalande alternativt en publicering av information från 

tillsynsmyndigheten för Stibors administratör om att administratören inte längre 
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tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla en eller flera Stiborräntor.  
 
Händelsen förutsätter en publicering av ett uttalande/information om att en eller 
flera Stiborräntor permanent kommer att upphöra. Uttalandet kan avse att 
publicering har upphört eller upphör omedelbart eller vid ett senare tillfälle. 
Händelsen förutsätter även att ingen annan administratör har utsetts eller kan 
förväntas utses för Stiborräntan. 
 
Ett uttalande från annan myndighet än administratörens tillsynsmyndighet 
(annat än vad som anges i punkten 3 nedan) om att Stiborräntan ska upphöra 
ska inte ha någon inverkan och ska således inte framkalla en triggerhändelse. 
 

2. Ett offentligt uttalande alternativt en publicering av information från 
Stiborräntans administratör om att en eller flera Stiborräntor inte kommer att 
tillhandahållas längre.   
 
Händelsen förutsätter en publicering av ett uttalande/information om att en eller 
flera Stiborräntor permanent kommer att upphöra. Uttalandet kan avse att 
publicering har upphört eller upphör omedelbart eller vid ett senare tillfälle. 
Händelsen förutsätter även att ingen annan administratör har utsetts eller kan 
förväntas utses för Stiborräntan. 
 

3. Ett offentligt uttalande från konkurs- eller resolutionsförvaltaren för Stiborräntans 
administratör om att administratören inte längre kommer att tillhandahålla Stibor.  
 
Händelsen förutsätter en publicering av ett uttalande/information om att 
Stiborräntan permanent kommer att upphöra. Uttalandet kan avse att 
publicering har upphört eller upphör omedelbart eller vid ett senare tillfälle. 
Händelsen förutsätter även att ingen annan administratör har utsetts eller kan 
förväntas utses för Stiborräntan.  
 

4. Ett offentligt uttalande alternativt en publicering av information från 
Stiborräntans administratör eller administratörs tillsynsmyndighet om att 
Stiborräntan inte längre är eller inte längre kommer att vara representativ för 
den underliggande marknad som Stiborräntan är avsedd att representera.  
 
Händelsen förutsätter en publicering av ett uttalande/information om att en eller 
flera Stiborräntor permanent kommer att upphöra. Uttalandet kan avse att 
publicering har upphört eller upphör omedelbart eller vid ett senare tillfälle. En 
förändring i den underliggande marknaden, alternativt en justerad metod för att 
få Stiborräntan representativ, anses ej möjlig.  
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5. Ett offentligt uttalande alternativt en publicering av information från 
Stiborräntans administratör eller administratörs tillsynsmyndighet om att det är 
eller att det kommer att vara olagligt att använda en eller flera Stiborräntor, eller 
att det av annan orsak har blivit olagligt att använda en eller flera Stiborräntor. 
 
 

6. Ett offentligt uttalande alternativt en publicering av information från 
Stiborräntans administratör eller administratörs tillsynsmyndighet om att en eller 
flera Stiborräntor inte längre [bör/får] användas.  
 
Uttalandet kan följas av ett förtydligande av anledningen till uttalandet.  
Händelsen förutsätter publicering av ett uttalande/information om att en eller 
flera Stiborräntor permanent kommer att upphöra eller inte längre får användas. 
Uttalandet kan avse att en eller flera Stiborräntor med omedelbar verkan inte 
längre får användas, eller att detta kommer att ske vid ett senare tillfälle. 
 

7. En eller flera Stiborräntor publiceras ej längre, utan föregående information eller 
utlåtande i punkterna 1-3 ovan. 
 
Händelsen förutsätter att Stiborräntan permanent upphör (bör alltså inte 
sammanblandas med situationer där Stibor tillfälligt inte publiceras). 

 
 
 

Allmänna kommentarer avseende ovanstående triggerhändelser 
Parter som önskar ta med dessa som triggerhändelse ska komma överens om under 
vilka förutsättningar det kan konstateras att det är frågan om att Stibors publicering 
permanent har upphört. Denna precisering ska inte sammanblandas med klausuler 
om ersättningsräntor när Stibor tillfälligt inte publiceras. 
 
Uttalandet eller informationen om att Stibor har upphört eller kommer att upphöra 
ska vara ett publikt uttalande alternativt en publikt publicerad information. Uttalandet 
ska tillkännages på aktuell organisations hemsida men kan också återges av media 
och av de aktörer som publicerar Stibor för marknaden (Vendors).  
 
Om budskapet är att Stibor ska upphöra i framtiden ska utformningen av 
fallbacksskrivningen vara sådan att bytet av referensränta sker senast i samband 
med verkställande av händelsen. Bytestidpunkten ska ligga någonstans mellan 
triggerhändelsen och verkställandet av händelsen.  
 
Om budskapet är sådant att Stibor har upphört ska utformningen av 
fallbacksskrivningen vara sådan att bytet av referensränta sker omedelbart. 
Bytestidpunkten blir densamma som triggertidpunkten.  
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Fråga 5: Saknas någon trigger eller är någon trigger onödig i den övergripande 
lösningen? Observera att den övergripande lösningen är tänkt för alla typer av 
kontrakt och alla parter. Att ha med mer precisa triggers i enskilda avtalsskrivningar 
är inte frågan.  
 
Fråga 6: Är detta triggers som kommer att accepteras av marknadens parter? Om 
inte, vad skulle krävas för att marknaden skulle acceptera dessa triggers?  
 
Fråga 7: Är detta triggers som kommer att accepteras av tillsynsmyndigheter? Om 
inte, vad skulle krävas för att dessa myndigheter, och i förlängningen lagen, skulle 
acceptera dessa triggers? 
 

Spreadjustering 
En spreadjustering ska användas för att minska risken för värdeöverföring i samband 
med byte av referensränta. Hur denna ska utformas har diskuterats i många år 
internationellt eftersom det inte finns någon enkel lösning som reducerar alla risker 
för värdeöverföring. Den metod som nu har valts internationellt innebär att medianen 
av spreaden på relevanta löptider beräknas på de senaste fem åren. Orsaken till 
varför fem år valdes för att inkludera en teoretisk konjunkturcykel. Ambitionen var 
först tio år men många länder har saknat data för sådana tidsserier.  
 
En spreadjustering ska beräknas per löptid för Stibor. Spreadjusteringen ska i 
enlighet med internationell standard vara medianen av de senaste fem årens skillnad 
mellan relevant Stiborränta och en justerad Swestr-ränta. Perioden för beräkning av 
median avslutas denna dag och inleds exakt fem kalenderår tidigare.  
 
Detta innebär att för en given dag så räknas differensen mellan Stibor och Swestr ut 
för den korresponderande perioden. Exempel: om differensen ska beräknas den 3 
juli för Stibor två månader så är den korresponderande perioden från och med den 5 
juli (två dagars eftersläpning) och två månader framåt till den 5 september. Den 
korresponderande Swestr är den som avläses den 5 september och är beräknad 
ränta på ränta för perioden 5 juli till 5 september.  
 
Så länge Stibor och justerad Swestr publiceras så beräknas en ny spreadjustering 
varje handelsdag. Varje dag beräknas spreadjusteringen, för respektive löptid, som 
medianen av differensen mellan Stiborräntan och justerad Swestr för 
korresponderande period. Om Stibor upphör så låses spreadjusteringen på det 
senast publicerade värdet den dag som ses som triggerhändelse (jämför med 5 
mars i år för Libor).  
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Mot bakgrund av att Swestr inte har publicerats före 2021 finns ingen historisk 
utfallsdata avseende Swestr. För att ändå få till en beräkning av en median beräknad 
med hjälp av utfall fem år tillbaka i tiden, kommer en rekonstruktion av Swestrs utfall 
under de fem senaste åren att tas fram. Den metod som kommer att användas för att 
rekonstruera historisk Swestr motsvarar den metod som Riksbanken idag använder, 
för att samla in transaktionsdata från bankerna och beräkna Swestr. Denna 
uppskattade, historiska Swestr kommer inte att kunna beräknas förrän Riksbanken 
har fattat beslut om vilken definition som ska gälla för den verkligt publicerade 
Swestr. Än så länge är det endast en test-Swestr som publiceras. Den uppskattade 
historiska Swestr ska tas fram med samma definition och metod som den 
publicerade och beslutade Swestr.  
 
Differensen mellan Stibor och justerad Swestr beräknas för varje dag med avseende 
på respektive löptid. Differensen beräknas på räntorna så att de belyser 
korresponderande tidsperioder. Eftersom spreadjusteringen ska belysa den 
ekonomiska skillnaden mellan de två räntorna är detta den relevanta differensen.  
 
Spreadjusteringen för en enskild löptid är medianen av differensen mellan 
Stiborräntan och justerad Swestr för korresponderande period för den aktuella 
löptiden.  
 
 
Medianen beräknas på de senaste fem årens observationer. Fram till och med det 
sist publicerade ränteparet (Swestr och Stibor) som är möjligt för en differens för den 
korresponderande tidsperiod. Det innebär den justerade Swestr för samma dag som 
Spreadjusteringen ska publiceras och Stiborräntan en löptid tillbaka i tiden, plus två 
dagar. 
 
Differenser räknas bara fram för dagar då det finns historiska observationer för 
bägge räntorna. 
 
Spreadjusteringen beräknas varje dag fram till den dag då en triggerhändelse för en 
eller flera Stiborräntor inträffar. Därefter är spreadjusteringen fast på det värde som 
sist publicerades. 
 
Fråga 8: Finns det några andra idéer kring hur en spreadjustering skulle kunna 
beräknas utan att avvika från internationella standard?  
 
Fråga 9: Kan det tänkas en annan uppfattning om hur korresponderade 
observationstider skulle kunna hanteras?  
 
Fråga 10: Är det möjligt att beräkna spreadjusteringen på något annat än den av 
Riksbanken beslutade definitionen av Swestr när väl publiceringen sker?  
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Hantering av Stibor T/N 
Idag finns Stibor T/N som den kortaste referensräntan. Den räntan används för vissa 
typer av transaktioner och som det rörliga benet i Stina-swappar. Stina-räntan (det 
fasta benet) används i sin tur som diskonteringsfaktor för att beräkna hur stora 
säkerheter som CCP:n behöver för motpartsrisken i derivat i SEK. På detta sätt har 
T/N en relativt stor betydelse i den svenska marknaden.  
 
I den övergripande lösningen för fallback så anses ersättningsräntan för Stibor vara 
justerad Swestr plus en spreadjustering. Enkelt uttryckt så är tanken med detta att 
justeringen används för att få med skillnaden i löptid medan spreaden ska ta hand 
om skillnaden i kreditrisk. Eftersom tekniken med en ränta-på-ränta (för löptiden) inte 
tar med faktorer som förväntningar på ändringar av styrränta med mera, så är inte 
denna uppdelning helt konsekvent.  
 
Eftersom det egentligen inte är någon skillnad på löptiden mellan O/N och T/N, utan 
endast när ränteräkningen börjar, så behövs endast en spreadjustering för att få 
fram en ersättningsränta för Stibor T/N. En spreadjustering mellan Stibor T/N och 
Swestr skulle kunna tas fram på tre olika sätt. Här kommer dessa att beskrivas som 
förslag 1, 2 och 3:  
 
Förslag 1 
Eftersom det måste återskapas en tidsserie av Swestr för att få fram 
spreadjusteringen för de längre löptiderna kan denna databas även användas för att 
ta fram en spreadjustering mellan Stibor T/N och Swestr. Med liknande metod som 
används för att ta fram spreadjusteringen för de längre löptiderna så skulle det gå att 
göra på samma sätt för T/N. Spreaden mellan Stibor T/N och Swestr beräknas för 
korresponderande tider under fem år och medianen för detta tas fram.  
 
Stibor T/N dag t avser räntan som är dag t+1. Swestr som publiceras dag t avser 
räntan dag t-1. Om dessa räntor skulle avse korresponderande tider skulle spreaden 
(So) för dag t vara  
 
 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑜𝑜 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡+1 
 
För att räkna fram en femårig median på denna spread så kan det räknas från dagen 
innan den aktuella dagen och fem år bakåt i tiden. Ersättningsräntan för Stibor T/N 
skulle alltså på detta sätt bli Swestr plus medianen för spreaden (𝑆𝑆𝑡𝑡𝑜𝑜) över de 
senaste fem årens observationer. Swestr ersätter alltså justerad Swestr i den 
generella lösningen. Detta blir en lösning som är i linje med den generella lösningen 
förutom att det inte behövs någon justering.  
 
Förslag 2 
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Samma som förslag 1 men beräknat på endast beräknat på en observationsperiod 
på ett år. Ett sådant förslag skulle bli enklare att ta fram men det skulle inte stämma 
överens med de internationella standards som ISDA har satt.  
 
Förslag 3 
Ett alternativt sätt skulle vara att detta görs mer pragmatiskt och en allmänt 
accepterad spread bara antas. Detta skulle vara likt vad som gjordes vid ändringen 
av hur Eonia bestämdes ligga 8,5 punkter över €str. Med hjälp av de 50 spreadar 
som hittills kan beräknas mellan Stibor T/N och Swestr erhålls en snittspread på 3,7 
punkter. Dock varierar den mellan 7 och 0 punkter. En liknande metod skulle kunna 
användas för att bestämma vad som vore en lämplig ”spreadjustering”. Alternativt 
skulle en approximation kunna användas från internationella spreadar mellan RFR 
och Ibor T/N. Eftersom det inte finns några Ibor T/N som har publicerade 
spreadjusteringar är detta svårt. För Libor USD och GBP finns spreadjusteringar för 
Libor O/N och dessa är nu låsta på -0,002%, GBP och 0,006% för USD. Detta 
förslag följer inte heller ISDAs principer.  
 
Fråga 11: Vilken metod för att finna en ersättningsränta för Stibor T/N verkar 
lämpligast?  
 
Fråga 12: Anser ni att det kan finnas  ytterligare förslag?  
 

Summerade frågor 
Fråga 1: Håller respondenten med om denna bakgrundsbeskrivning eller anser 
respondenten att det finns andra aspekter som bör lyftas fram? 
 
Fråga 2: Är den övergripande lösningen begriplig och i linje med internationella 
standarder eller finns det förslag om en annan lösning?  
 
Fråga 3: Behöver något begrepp förklaras ytterligare? Ge gärna förslag på hur det 
kan förbättras.  
 
Fråga 4: Saknas något begrepp i denna definitionsdel?  
 
Fråga 5: Saknas någon trigger eller är någon trigger onödig i den övergripande 
lösningen? Observera att den övergripande lösningen är tänkt för alla typer av 
kontrakt och alla parter. Att ha med mer precisa triggers i enskilda avtalsskrivningar 
är inte frågan.  
 
Fråga 6: Är detta triggers som kommer att accepteras av marknadens parter? Om 
inte, vad skulle krävas för att marknaden skulle acceptera dessa triggers?  
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Fråga 7: Är detta triggers som kommer att accepteras av tillsynsmyndigheter? Om 
inte, vad skulle krävas för att dessa myndigheter, och i förlängningen lagen, skulle 
acceptera dessa triggers? 
 
Fråga 8: Finns det några andra idéer kring hur en spreadjustering skulle kunna 
beräknas utan att avvika från internationella standard?  
 
Fråga 9: Kan det tänkas en annan uppfattning om hur korresponderade 
observationstider skulle kunna hanteras?  
 
Fråga 10: Är det möjligt att beräkna spreadjusteringen på något annat än den av 
Riksbanken beslutade definitionen av Swestr när väl publiceringen sker?  
 
Fråga 11: Vilken metod för att finna en ersättningsränta för Stibor T/N verkar 
lämpligast?  
 
Fråga 12: Anser ni att det kan finnas ytterligare förslag?  
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