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Kommentar rörande svar på konsultation om fallbacks för 
Stibor 

Inledning 
Sedan lång tid tillbaka har det pågått ett intensivt arbete med att förbättra 
förutsättningarna för att använda referensräntor i finansiella kontrakt. Det har främst 
handlat om att klargöra och förbättra metoder för att beräkna interbankräntor (Ibors) 
samt att finna alternativa referensräntor, nästan riskfria räntor (RFR). Dessutom har 
det pågått ett internationellt arbete med att förstärka avtalen där referensräntor 
används. Bland annat har det pågått mycket arbete för att få till avtalsskrivningar 
som förklarar vad som händer om referensräntan upphör, fallbacks. 
 
I valutaområden där referensräntor planeras upphöra, främst Libor, har dessa 
fallbacks ansetts vara direkt nödvändiga för att referensräntorna ska kunna upphöra. 
I länder där de vanliga referensräntorna inte planeras att fasas ut har det ändå 
ansetts nödvändigt att ha en avtalad plan för vad som händer om referensräntan 
upphör. Det är även bestämt i lag i EU1 att det måste finnas sådana skrivningar för 
vissa typer av kontrakt. I Sverige finns det inga planer på att ersätta Stibor med 
någon annan referensränta men det behövs ändå planer i avtal hur parterna ska 
hantera en situation om Stibor skulle upphöra.  
 
Av denna anledning har Svenska Bankföreningen bedrivit ett arbete med att ta fram 
en rekommendation kring hur en sådan fallbacklösning skulle kunna se ut. Arbetet 
sker i en arbetsgrupp med föreningens medlemmar. Finansinspektionen och 
Riksbanken ingår som observatörer i arbetsgruppen. Ett förslag till vad som kan ingå 
i en rekommendation publicerades i en konsultation den 17 maj i år. Svar på denna 
konsultation har nu inkommit och vi kommer här nedan att gå igenom vad det är för 
svar som kommit in, hur arbetsgruppens ställer sig till dessa svar och vad dessa får 
för påverkan på rekommendationen.  
 
Det är tio svar som inkommit. Det är svar från såväl enskilda företag som 
intresseorganisationer och myndigheter. Av uppenbara skäl är det främst aktörer i 
den finansiella sektorn som svarat.  

 
1 BMR (EU) 2016/1011 artikel 28.2 
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Frågor  
Generellt håller alla respondenterna med om de huvudsakliga förslagen som 
arbetsgruppen föreslår. Det har dock inkommit en rad konkreta förslag på hur olika 
otydligheter kan minskas och hur hela förslaget kan förbättras.  
 

Fråga 1: Håller respondenten med om denna bakgrundsbeskrivning eller anser 
respondenten att det finns andra aspekter som bör lyftas fram? 
Generellt höll respondenterna med om bakgrundbeskrivningen men det var saker 
som saknades:  
• Det föreslogs att det borde klargöras vad som ska hända med Stibor och 

Swestr. Det finns inte några planer på att fasa ut Stibor i Sverige. Vare sig från 
marknaden eller från behörig myndighet. Administratören av Stibor (SFBF) ska 
godkännas av Finansinspektionen för att Stibor ska kunna fortsätta användas i 
finansiella kontrakt. Ansökan om auktorisation måste lämnas in senast i slutet 
av detta år. SFBF planerar att lämna in ansökan detta år. Riksbanken kommer 
att börja publicera Swestr efter att testperioden är slut, vilket kommer att ske 
från den 2 september. Den justerade Swestr och en spreadjustering kommer att 
fungera som en ersättningsränta för Stibor i den föreslagna fallbacklösningen. 
Om Swestr dessutom kommer att användas i andra typer av finansiella kontrakt 
kommer att bero på intresset från marknaden. Dessa uppgifter ska tas upp på 
ett tydligt sätt i rekommendationen.  

• Det bör förtydligas att den rekommendation som ska skrivas är en generell 
rekommendation med målsättningen att uppnå en marknadsstandard. Hur 
respektive avtal ska utformas måste bestämmas av parterna i avtalet eller av 
deras intresseorganisationer. Rekommendationen ska vara så allmänt hållen att 
den exempelvis innesluter ISDAs fallback.  

• Det uttrycktes en önskan om att veta när en fallback ska införas. Eftersom det 
redan är lagkrav på att det ska finnas fallbackskrivningar för vissa typer av 
finansiella avtal så kommer inte detta tas upp i rekommendationen. Eftersom 
det sker en skärpning globalt av hur dessa delar utformas i avtal kommer det 
antagligen komma krav på marknaden att alla typer av avtal ska innehålla dessa 
skrivningar. Det bör förstås att regleringen i BMR inte anger hur en fallback ska 
utformas eller om en ersättningsränta måste preciseras i kontraktets 
fallbackskrivning. Utformningen är upp till avtalsslutande parter. Med hjälp av 
den rekommendation om fallbacklösning är tanken att fallbackskrivningar kan 
utformas på ett likartat sätt och en marknadsstandard etableras. 
Rekommendationen kommer inte ta upp mer om denna fråga.  

• Ett förslag var att Benchmarkförordningen borde tas med som orsak till 
rekommendationen. Det är något arbetsgruppen håller med om och det kommer 
tas med i rekommendationen.  
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Fråga 2: Är den övergripande lösningen begriplig och i linje med 
internationella standarder eller finns det förslag om en annan lösning?  
Generellt tycker respondenterna att den föreslagna fallbacklösningen är bra och i 
linje med internationella standards. Dock föreslogs några förtydliganden:  
• Eftersom det är mycket möjligt att rekommendationen om fallbackslösning 

kommer finnas tillgänglig innan Stibors administratör är auktoriserad borde det 
förklaras att Stibor kan upphöra även om inte administratören är auktoriserad. 
Det har även kommit andra frågor om den auktoriserade administratören. I 
rekommendationen kommer det därför läggas till en definition av vad som avses 
med en administratör. I rekommendationen kommer begreppet administratör 
definieras i linje med hur Benchmarkförordningen definierar begreppet.  

• En respondent saknade i konsultationen beskrivningen av hur justeringen av 
Swestr ska gå till. Eftersom Riksbanken precis gjort en konsultation om hur de 
tänker beräkna justerad Swestr så ansåg arbetsgruppen att det var onödigt att 
ta med frågor om detta i konsultationen om Fallbacks. I rekommendationen 
kommer det dock finnas med en förklaring av hur beräkning av justerad Swestr 
kommer att gå till. Denna förklaring kommer att vara den som ISDA har slagit 
fast och som tillämpas av Bloomberg. Den kommer således att vara i linje med 
internationella standards och troligen inte avvika från vad Riksbanken kommer 
att ha som definition av genomsnittlig Swestr.  

Fråga 3: Behöver något begrepp förklaras ytterligare? Ge gärna förslag på hur 
det kan förbättras.  
Respondenterna ansåg att det inte fanns något ytterligare behov av att förtydliga 
begreppen. Dock var det ett par respondenter som ansåg att användningen av 
definierad begrepp genomgående har varit lite slarvig. Arbetsgruppen håller med om 
att det sätt som definierade begrepp har använts i konsultationen inte håller den 
standard som ska förväntas av hur de ska användas i en rekommendation. Således 
kommer rekommendationen att vara mer stringent och användningen av definierade 
begrepp kommer endast att ske på det sätt som definitionen anger.  

Fråga 4: Saknas något begrepp i denna definitionsdel?  
Överlag anser respondenterna att det inte saknas något begrepp i definitionsdelen. 
Dock kan följande vara värt att lyfta fram:  
• Som tidigare nämnts behöver begreppet Administratör ha en klar definition 

eftersom det används flitigt. Det kommer som nämnts ovan tas med i 
rekommendationen.  

• En respondent har tagit upp att begreppet lagg kan behöva förtydligas. I 
diskussion om detta konstaterade arbetsgruppen att rekommendationen endast 
ska definiera de begrepp som används i rekommendationen. Om ett begrepp 
inte är nödvändigt för att förstå vad som avses med rekommendationen så ska 
det inte heller definieras. Syftet med rekommendationen är endast att ta fram en 
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marknadsstandard för hur fallbacks ska tas med i avtal inte definiera alla 
potentiella begrepp som kan användas för detta.  

• En närliggande fråga togs upp av ett par respondenter. Det kan behöva 
förtydligas hur olika metoder för skiften av observationsperiod (exempelvis 
observation shift och dynamic backshift) kan fungera.  Arbetsgruppen anser, i 
linje med punkten ovan, att detta endast kan vara aktuellt om det har betydelse 
för rekommendationen.  

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.  
Egentligen verkar inte de som besvarat konsultationen tycka att någon trigger 
behöver läggas till eller tas bort. Dock var det många kommentarer på denna fråga 
som dessutom innehöll konstruktiva förslag på åtgärder:  
• Det behövs ett förtydligande kring om hela Stibor-familjen upphör eller om det 

bara är en enskild Stibor-löptid som upphör. Eftersom detta har uppfattats som 
otydligt ska detta preciseras i rekommendationen.  

• Ett svar antydde att det inte tillräckligt klart hade förklarats att denna fallback 
avser vad som ska göras om Stibor upphör permanent. Det ska därför i 
rekommendationen klargöras tydligt att rekommendationen endast avser 
fallbacks för om Stibor upphör permanent. Om det handlar om ett temporärt 
upphörande av Stibor får andra kontraktsskrivningar hantera detta.  

• Trigger 4 som avser vad som händer om tillsynsmyndigheten anser att Stibor 
inte längre representerar den underliggande marknaden innehåller en rad fel. 
Dessa fel har uppmärksammats av flera som hade besvarat konsultationen och 
dessa kommer att rättas till i rekommendationen.  

• Trigger 5 som avser att användandet av Stibor skulle bli olagligt (på annat sätt 
än i trigger 4) behöver en mer förklarande text för att bli begriplig. Det kommer 
läggas till i rekommendationen.  

• Det har lyfts i ett av svaren när ett byte av referensränta ska ske. Det är en 
fråga som arbetsgruppen också har diskuterat många gånger. Förslaget från 
respondenten var nu att referensräntan senast ska bytas i samband med första 
räntebestämningstillfälle efter att Stibor har upphört. Detta kommer att läggas till 
i rekommendationen.  

• I konsultationen ingick sju triggers varav de fem första ska vara med i ett 
finansiellt kontrakt som följer Bankföreningens rekommendation medan de två 
sista är frivilliga. Detta har ansetts vara otydligt uttryckt och behöver förtydligas. 
I rekommendationen ska detta förtydligas.  

• Det kom in ett förslag om att trigger 4 som handlar om att Stibor ska 
representera sin underliggande marknad kan ta med någon aspekt rörande 
metodförändring. Att en förändring av metoden för beräkning av Stibor som 
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anses leda till att Stibor inte längre representerar den underliggande marknaden 
som förr ska vara ett skäl att ersätta Stibor. Arbetsgruppen anser inte att detta 
är en relevant trigger. Oavsett vad skälen är måste det ändå vara någon 
opartisk som avgör om Stibor är representativ eller ej. Den behöriga 
myndigheten för den bedömningen är Finansinspektionen och arbetsgruppen 
anser att detta redan är förklarat i en omskriven (se ovan) trigger 4. Detta 
förslag kommer alltså inte tas med i rekommendationen.  

• En respondent ansåg det inte vara i linje med internationell standard att ha med 
trigger 4 (representativitet) eftersom ISDA bara har nämnt det för Libor. 
Eftersom andra arbetsgrupper har med icke-representativitet som en trigger 
(EUR, NOK) och att det tas med som ett skäl i BMR så anser arbetsgruppen att 
trigger 4 är relevant att ha med i avtal med referens till Stibor. Trigger 4 kommer 
att vara med i rekommendationen.  

• En respondent har ansett att det behöver klargöras vad som är skillnaden 
mellan trigger 5 och trigger 6. Trigger 5 avser att det finns legala skäl för varför 
inte Stibor skulle kunna fortsättas medan trigger 6 avser att det finns några 
andra, ej legala, skäl till varför Stibor inte kan fortsätta att användas. I 
rekommendationen kommer dessa triggers att förklaras mer utförligt så att de 
begripligt kan hållas isär.  

• Det har föreslagits att det i trigger 7, Stibor upphör utan någon förklaring, ska 
lyftas fram någon lämplig parameter som anger hur det ska klargöras om 
upphörandet är permanent eller temporärt. Arbetsgruppen anser inte att det är 
nödvändigt att detta detaljstyrs i rekommendationen. Det kommer i 
rekommendationen endast förklaras att om denna trigger ska ingå måste 
parterna komma överens om hur de ska veta när ett permanent upphörande 
föreligger.  

Fråga 6: Är detta triggers som kommer att accepteras av marknadens parter? 
Om inte, vad skulle krävas för att marknaden skulle acceptera dessa triggers?  
De svarande har sagt att de anser att dessa triggers kommer att accepteras av 
marknaden efter att de påpekanden som lämnats införlivats.  

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? 
Få svarade på denna fråga men de som svarat trodde huvudsakligen på detta.  

Fråga 8: Finns det några andra idéer kring hur en spreadjustering skulle kunna 
beräknas utan att avvika från internationella standard?  
Ingen av de svarande har lämnat några förslag på alternativa beräkningsmetoder. 
Det har dock lyfts av någon svarande att det förekommer andra metoder 
internationellt. De metoder som då lyfts fram utgår från en fungerande och likvid 
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derivatmarknad, vilket inte finns i Sverige för Swestr. Alltså är inte sådana lösningar 
aktuella för Stibor.  

Fråga 9: Kan det tänkas en annan uppfattning om hur korresponderade 
observationstider skulle kunna hanteras?  
Ingen av de svarande har kommit med någon annan lösning. Uppskattning har dock 
lyfts kring betydelsen av att följa internationell standard.  

Fråga 10: Är det möjligt att beräkna spreadjusteringen på något annat än den 
av Riksbanken beslutade definitionen av Swestr när väl publiceringen sker?  
Ingen av de svarande har kommit med någon annan lösning. 

Fråga 11: Vilken metod för att finna en ersättningsränta för Stibor T/N verkar 
lämpligast?  
Få svar på denna fråga. Tre respondenter föredrar alternativ 1 och en föredrar 
alternativ 3 eller 1 men helst alternativ 3. Arbetsgruppen ser inte något annan 
möjlighet än att arbeta vidare på alternativ 1.  

Fråga 12: Anser ni att det kan finnas ytterligare förslag?  
Ingen av de svarande har kommit med något annat förslag. Slutsatsen av detta och 
svaren på fråga 11 gör att Stibor T/N inte kommer att särbehandlas i 
rekommendationen. Eftersom Stibor T/N och Swestr har samma löptid (ett dygn) 
men olika startperiod så behöver inte Swestr justeras i beräkning av 
ersättningsräntan för Stibor T/N utan den blir Swestr plus relevant spreadjustering. I 
rekommendationen kommer det endast nämnas att alla löptiderna behandlas lika i 
beräkning av ersättningsräntan.  
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