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Trader:  

”The big day has arrived… My NYK are screaming at me about an 
unchanged 3m libor. As always, any help wd be greatly appreciated. 

What do you think you’ll go for 3m? 
 

Submitter:  

”I am going 90 altho 91 is what I should be posting” 

 

Trader:  

”When I Retire and write a book about this business your name will 

be written in golden letters” 

 

Submitter:  

”I would prefer this to not be in any book!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– E-postkonversation mellan en derivathandlare och  

en rapporteringsansvarig på Barclays, 13 mars 2006
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Summary 

Benchmark rates like London Interbank Offered Rate and Stockholm Interbank 

Offered Rate are fundamental to the financial system as a variety of financial 

instruments and contracts refer to these rates. In light of this, it is crucial to examine 

the regulatory protection and also the transparency of the calculation of the 

Stockholm Interbank Offered Rate. Stockholm Interbank Offered Rate is set daily and 

consists of an average of the interest rates reported by five major Swedish banks. 

Until March 2013, the transparency of the framework that regulated the process of 

calculating Stockholm Interbank Offered Rate was virtually non-existing. Ever since 

Riksbanken published its investigation of Stockholm Interbank Offered Rate at the 

end of 2012, the Swedish Bankers Association has taken over the responsibility for 

calculating Stockholm Interbank Offered Rate. The new framework has lead to a 

formalized process for the determination of Stockholm Interbank Offered Rate and 

has also become public. Following this, the integrity of the Swedish benchmark rate 

has been strengthened. 

 

The British equivalent of Finansinspektionen, the Financial Service Authority, has 

issued financial penalties to three British banks for their attempt at manipulating 

London Interbank Offered Rate and European Interbank Offered Rate. In each of 

these cases, submitters took requests from derivative traders and senior managers into 

account when making the submissions of interest rates. Adding to these concerns, the 

banks generally lacked an overview and inadequate internal systems that could 

manage the conflicts of interest arising from the submitting process. Although the 

banks’ actions damaged the integrity of the benchmark rates, the consequences could 

have been much worse if the banks had not provoked manipulation. London Interbank 

Offered Rate and European Interbank Offered Rate serve as benchmarks for the 

banks’ borrowing costs on the interbank market and consequently for the credit risk in 

the bank sector. The high borrowing costs of the banks could potentially have been 

made public if the submissions of interest rates had been reported in an appropriate 

manner. Such signals can spread concern among bank customers and give rise to a 

bank run.   
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In the event that a Swedish bank would try to manipulate Stockholm Interbank 

Offered Rate in the same way as was done in London, it is now my opinion that 

Finansinspektionen as of today, with current regulation, has the opportunity to 

intervene mainly by virtue of the sixth chapter of the Lag (2004:297) om bank och 

finansieringsrörelse. It may also be possible to sentence the people involved for 

market manipulation. However, due to difficulties in proving causality, any third 

party who suffers damage from manipulation of the benchmark rate should not count 

on success in a litigation process. In a legal context, the legislative text should 

explicitly state that benchmark rate manipulation constitutes market manipulation.     

 

A well-functioning benchmark rate assumes that the process of determining the rate is 

performed in a way that enhances its integrity. Submissions of interest rates may not 

always reflect the actual transactions, but actual transactions can, however, be used as 

a control mechanism. Alternative market rates can complement the Stockholm 

Interbank Offered Rate, offering opportunities for replacement of the Stockholm 

Interbank Offered Rate whenever the market requests it. The number of banks in 

Sweden who contribute to the process of calculating the Stockholm Interbank Offered 

Rate is low, which entails certain risks. However, the costs associated with 

contributing to the calculation are currently perceived to be too high to incite other, 

qualified banks to willingly participate in the calculation process. 
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Sammanfattning 

Referensräntor som London Interbank Offered Rate och Stockholm Interbank Offered 

Rate är grundläggande för det finansiella systemet då en mängd finansiella instrument 

och kontrakt refererar till dessa räntor. Det är därför av vikt att undersöka vilket 

regelskydd och vilken transparens som finns vid sättandet av den svenska 

referensräntan Stockholm Interbank Offered Rate. Stockholm Interbank Offered Rate 

sätts dagligen och utgörs av genomsnittet av fem svenska storbankers inrapporterade 

räntesatser. Fram till mars 2013 var transparensen i stort sett obefintlig kring det 

ramverk som reglerade hur processen kring beräkningen av Stockholm Interbank 

Offered Rate var utformad. Efter det att Riksbanken publicerade sin utredning av 

Stockholm Interbank Offered Rate vid årsskiftet har den Svenska Bankföreningen 

tagit över det huvudsakliga ansvaret för beräkningen av Stockholm Interbank Offered 

Rate. Det nya ramverket har lett till att processen för fastställandet av Stockholm 

Interbank Offered Rate formaliserats och blivit offentligt. Till följd av detta har 

integriteten hos den svenska referensräntan stärkts.   

 

Den brittiska motsvarigheten till Finansinspektionen, the Financial Service Authority, 

har utfärdat höga straffavgifter till tre brittiska storbanker för försök att manipulera 

London Interbank Offered Rate och European Interbank Offered Rate. Hos dessa 

banker vägde rapporteringsansvariga in önskemål från derivathandlare och senior 

managers vid inrapporteringen av räntesatser, bankerna hade i övrigt bristande 

översyn och interna system som kunde hantera de intressekonflikter som uppstod vid 

budgivningsprocesserna. Trots att bankernas agerande skadade referensräntornas 

integritet, hade konsekvenserna kunnat bli värre om bankerna inte försökte 

manipulera. London Interbank Offered Rate och European Interbank Offered Rate 

fungerar som riktmärken för bankernas lånekostnader på interbankmarknaden och 

därmed kreditrisken i banksektorn. Korrekt inrapporterade räntesatser hade möjligen 

inneburit att bankernas höga lånekostnader offentliggjorts. Sådana signaler kan sprida 

oro bland bankkunder och ge upphov till en bank run.   

 

För det fall att en svensk bank skulle försöka manipulera Stockholm Interbank 

Offered Rate på motsvarande sätt som skedde i London är min uppfattning att 

Finansinspektionen genom nuvarande reglering har möjlighet att ingripa, främst med 
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stöd av sjätte kapitlet i Lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Det kan 

också vara möjligt att straffrättsligt sett, döma inblandade personer för otillbörlig 

marknadspåverkan. Eventuella tredje män som lider skada på grund av en 

referensräntemanipulation kan, främst på grund av bevissvårigheter, inte räkna med 

framgång i skadeståndsprocesser. Straffrättsligt sett bör lagtexten preciseras så att 

referensräntemanipulation uttryckligen utgör otillbörlig marknadspåverkan. 

 

En väl fungerande referensränta förutsätter att processen för fastställandet utförs på ett 

sådant sätt som inger förtroende. Räntesatser kan inte alltid spegla faktiska 

transaktioner, men faktiska transaktioner kan användas som en kontrollfunktion. 

Alternativa marknadsräntor kan komplettera Stockholm Interbank Offered Rate, på så 

sätt finns det ersättningsmöjligheter till Stockholm Interbank Offered Rate för det fall 

marknaden vill det. I Sverige är antalet banker som medverkar till beräkningen av 

Stockholm Interbank Offered Rate lågt, vilket medför vissa risker. Kostnaderna som 

är förenade med att medverka till beräkningen är dock för höga för att andra 

kvalificerade banker i nuläget frivilligt väljer att delta. 
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Förord 

Jag vill tacka Anders Ackebo och Åke J Fors på Setterwalls Advokatbyrå som gav 

förslaget att studera processen vid beräkningen av den svenska referensräntan och 

vilka ansvarsregler som aktualiseras för det fall manipulation liknande den av Libor 

inträffar i Sverige. 

 

Ett särskilt tack vill jag rikta mot min studiekamrat och vän Tobias Öd Österman som 

genom humor, omtanke och kärlek har gjort studietiden till ett minne för livet.  

 

Min familj och flickvän Lova förtjänar ett stort tack för deras oavbrutna stöd och 

omsorg. Ingenting betyder något, om inte ni finns där vid min sida. 

 

Ett sista tack tillägnar jag professor Göran Millqvist som varit behjälplig som 

handledare under uppsatsskrivandets gång. Göran är en sympatisk person, som alltid 

har tagit sig tid att mötas upp för att diskutera olika frågeställningar och funderingar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm i maj 2013 

Lars Sundell 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sommaren 2012 erkände banken Barclays i London att chefer på olika nivåer och 

derivathandlare hade försökt manipulera London Interbank Offered Rate (Libor) och 

European Interbank Offered Rate (Euribor). Den högsta ledningen inom Barclays 

förlorade jobben och brittiska tillsynsmyndigheter fick utstå kritik för att ha 

misslyckats med att förhindra skandalen. Frågor uppstod kring huruvida den brittiska 

bankföreningen, the British Banking Association (BBA), var lämplig att bära ansvaret 

för beräkningen av vad som har kommit att kallas ”the world´s most important 

number.”
1
  

 

I Financial Service Authoritys (FSA) beslut mot Barclays framgick det att, under 

finanskrisen mellan 2007-2009, ville banken utåt sett ge sken av att dess 

kreditvärdighet var god, så genom intern kommunikation inrapporterade banken lägre 

Libor- och Euriborbud
2
 än vad som betraktades som normalt. Vidare fanns det stora 

pengar att tjäna för bankens derivathandlare. Lyckades en derivathandlare, som 

handlade med finansiella instrument såsom ränteswappar, förmå de 

rapporteringsansvariga inom banken att justera nivån på Barclays dagliga Libor- eller 

Euriborbud för en viss valuta och löptid, kunde förändringar i ett par räntepunkter 

leda till en förtjänst på miljontals kronor.  

 

Skandalen med Libor i London har lett till att avsaknaden av effektivt regelskydd och 

transparens angående fastställandet av referensräntor har blivit föremål för en 

internationell debatt. Efter skandalen med Barclays har ytterligare två storbanker i 

England dömts till höga straffavgifter. Arbetet med att reformera regelverket kring 

Libor tog snabbt fart i samband med FSA:s beslut mot Barclays och Martin Wheatley, 

styrelseledamot i FSA och verkställande chef för Financial Conduct Authority (FCA), 

lämnade förslag till hur fastställandet av Libor bör se ut i framtiden.  

                                                        
1
 Vaughan, Liam, Westbrook, Jesse, Libor Links Deleted as U.K. Bank Group Backs Away From Rate, 

Bloomberg, London, mars 2012 (http://www.bloomberg.com/news/2012-03-07/libor-links-deleted-as-

bank-group-backs-away-from-tarnished-rate.html), besökt 2013-04-20.  
2
 Med ”bud” eller ”lämnade bud” menas varje enskild banks inrapporterade räntesatser, som lämnas 

vidare till den aktör som ansvarar för beräkningen av de slutgiltiga och publicerade referensräntorna för 

en viss löptid och valuta. I uppsatsen är begreppen ”bud” eller ”lämnande av bud” synonymt med 

inrapporterade räntesatser. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-03-07/libor-links-deleted-as-bank-group-backs-away-from-tarnished-rate.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-03-07/libor-links-deleted-as-bank-group-backs-away-from-tarnished-rate.html
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Även inom Norden påbörjade man omfattande utredningar om eventuella 

manipulationer av referensräntor samt publicerade olika reformförslag. Riksbanken 

publicerade sin utredning i november 2012 och riktade där viss kritik mot det då 

gällande ramverket för Stockholm Interbank Offered Rate (Stibor) samt hur man 

kunde komma tillrätta med problemen. Min avsikt med uppsatsen är att försöka 

belysa betydelsen av en referensränta och konsekvenserna för de ansvariga av en 

manipulation av Stibor, motsvarande den av Libor i London. Kan någonting liknande 

det som hände i London inträffa i Stockholm, och hur agerar vi från svenskt håll för 

att undvika detta samtidigt som Stibors integritet upprätthålls?  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med min uppsats är av två slag. Det första är att ge en allmän överblick om 

referensräntors betydelse, hur de sätts samman, produceras och används. Målet med 

uppsatsen i den här delen är vidare att redogöra för förslag vars ändamål är att 

säkerställa referensräntornas integritet. Det andra syftet är att undersöka vilka svenska 

sanktionsförfaranden som kan bli aktuella för det fall en manipulation liknande den av 

Libor inträffar i Stockholm samt försöka utröna om dessa sanktionsregler ger ett 

tillfredsställande skydd eller om förändring krävs och i sådant fall vilken.  

 

Några av de frågeställningar som kommer diskuteras i uppsatsen är: 

 Är det nu gällande ramverket kring beräkningen av Stibor tillfredställande 

eller krävs det ytterligare förändringar, och i så fall vilka? 

 Har vi idag ett tillfredställande sanktionsförfarande i Sverige för det fall en 

manipulation sker liknande den av Libor i London? 

 Utgör Stibor en lämplig referensränta? 

1.3 Metod och material 

Uppsatsens inledande deskriptiva del grundas på en rättsdogmatisk metod, vilket 

innebär studier av lagar, förarbeten, doktrin, juridiska eller ämnesrelevanta artiklar 

samt utredningar av myndigheter och branschorganisationer i tryckt och elektronisk 

form. Syftet har varit att läsaren ska få en förståelse för referensräntornas betydelse 

samt enligt vilka regler man beräknar dessa i Sverige och internationellt. Vidare är 

metoden naturlig då en utredning av sanktionsförfarandet kring och ramverket för 

Stibor förutsätter ett fastställande av dagens svenska rättsläge på området.   
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Rättspraxis eller dokumenterade näringsrättsliga ingripanden som tar direkt sikte på 

manipulation av referensräntor saknas för svenskt vidkommande. Därför utgör 

Liborgate
3
 en central del i min uppsats, framförallt vid utredningen av det svenska 

sanktionsförfarandet för det fall en svensk Stiborbank
4
 försöker manipulera Stibor. 

Uppsatsens analysdel som gäller applicering av svensk gällande rätt i ett hypotetiskt 

Liborgate har därför sin utgångspunkt i FSA:s sanktionsbeslut, som förklarar hur 

bankerna i London gick tillväga och orsakerna därtill vid manipulationsförsöken av 

Libor och Euribor.  

 

I utredningen av hur ramverket för beräkningen av Stibor och det svenska 

sanktionsförfarandet bör se ut har i huvudsak förarbeten, Riksbankens och 

internationella offentliga utredningar använts. För att fastställa förbättringar med det 

nu gällande ramverket av Stibor har Riksbankens utredning tjänat som bas i analysen 

eftersom Riksbanken har fått tagit del av och redogjort för det otillgängliga 

Stiboravtalet, som gällde tidigare för hur beräkningen av Stibor var utformad. En 

studie av reformförslagen av processen kring beräkningen av referensräntor från 

England, Danmark, Norge och Europeiska Unionen (EU) har spelat sin roll i de lege 

ferenda diskussionen. Att studera och redogöra för förslagen från England ter sig 

naturligt. Främst för att förslagen berör beräkningen av Libor, globalt sett den 

viktigaste referensräntan. Dessutom publicerades förslagen med anledning av 

upprinnelsen till Liborgate, när FSA ålade Barclays att betala en straffavgift till följd 

av att banken medgivit manipulationsförsök av Libor och Euribor. Eftersom Liborgate 

har en sådan central del i min analysdel i kapitel 5, finns det ett intresse av att 

redogöra för förslagen vars syfte är att motverka ett framtida Liborgate scenario. 

Svenska banker har sedan 1990- talet expanderat internationellt, och särskilt inom 

Norden, därför är det av intresse att studera våra nordiska grannländers arbete med att 

förbättra processen för fastställandet av deras respektive referensräntor. Från 

europeiskt håll har man utarbetat principer, som avser att gälla för alla typer av 

referensräntor. I väntan på att lagstiftning införs på området, är det viktigt att närmare 

studera vad dessa principer innebär för svensk del. Trots att referensräntorna 

                                                        
3 Med Liborgate menas Barclays, Royal Bank of Scotland och UBS manipulationsförsök av Libor och 

Euribor. 
4
 En Stiborbank ska inrapportera räntesatser varje bankdag för beräkningen av den slutgiltiga och 

publicerade Stibor. I Sverige finns det för närvarande fyra Stiborbanker. Angående den svenska 

referensräntan Stibor och Stiborbanker, se avsnitt 2.4.  
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definieras och beräknas olika har förslagens innehåll och syfte ett visst samband, 

nämligen att stärka integriteten vid beräkningen och publiceringen av referensräntor. 

Med ledning av dessa ovannämnda reformförslag redogör jag för förbättringar som 

har tillkommit i och med det nya ramverket för Stibor, samt vissa egna 

förbättringsförslag.  

 

1.4 Disposition 

Utformandet av uppsatsen är upplagt så att först kommer en deskriptiv del, sedan en 

mer analytisk del. Den deskriptiva delen syftar till att göra en djupgående redogörelse 

för hur referensräntor beräknas, riskerna med manipulationsförsök samt olika 

reformförslag som avser att öka förtroendet för referensräntor. Analysen har till syfte 

att, utifrån den deskriptiva delen, utreda det svenska sanktionsförfarandet med 

anledning av manipulationsförsök av Stibor samt diskutera huruvida det nya 

ramverket har stärkt integriteten hos Stibor eller om det krävs ytterligare förändringar.    

 

Uppsatsens inledande kapitel två redogör kortfattat för avsikten med en referensränta 

och hur en interbankränta beräknas samt förklaringen till varför marknaden började 

använda interbankräntor som referensräntor. I anslutning till detta redogör jag även 

för hur den svenska referensräntan Stibor definieras och beräknas enligt dagens 

gällande ramverk.  

 

Kapitel tre har till syfte att på ett övergripande sätt beskriva bristerna i de olika 

ländernas processer för beräkningen av respektive referensräntor. Inledningsvis 

redogör jag för Riksbankens utredning av Stibor. Utredningen ger oss en god bild 

över hur Stibor beräknades innan det nya ramverket trädde i kraft i mars 2013. 

Särskild vikt har fästs vid Riksbankens kritik och förslag till hur processen för Stibor 

kan förbättras. Vidare analyserar Riksbanken frågan om Stibor faktiskt har 

manipulerats. Kapitlet fortsätter med en redogörelse för Liborgate, och en förklaring 

till varför och hur tre banker i London försökte manipulera Libor och Euribor. Efter 

redogörelsen för Liborgate presenterar jag Martin Wheatleys rapport. I rapporten 

lämnar Martin Wheatley förslag till hur processen för beräkningen av Libor bör se ut i 

framtiden. Avslutningsvis redogör jag för utredningar inom Norden avseende 

referensräntemanipulation och tillhörande reformförslag, samt European Banking 
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Authority (EBA) och European Securities and Markets Authoritys (ESMA) principer 

som avser att omfatta alla typer av referensräntor inom det europeiska området.  

 

Kapitel fyra redogör för svensk gällande rätt. Syftet är dock att särskilt beskriva de 

svenska regler som kan aktualiseras för det fall en Stiborbank försöker manipulera 

Stibor.  

 

Kapitel fem fortsätter sedan att analysera, givet vissa särskilt angivna förutsättningar i 

Liborgate, det svenska sanktionsförfarandet, genom att applicera svensk gällande rätt 

i ett hypotetiskt Liborgate.  

 

Avslutningsvis följer en analys vilken avser att redogöra för om det svenska 

ramverket för Stibor har förbättrats, eller om det krävs ytterligare förbättringar för att 

minska incitamenten för manipulationsförsök. I detta kapitel redogörs även för Stibors 

lämplighet som referensränta och huruvida det svenska sanktionsförfarandet är 

tillräckligt med anledning av analysen i kapitel fem. Avslutningsvis diskuterar jag 

även skälen till varför ett motsvarande Liborgate skulle kunna inträffa i Sverige samt 

eventuella konsekvenser av att de brittiska bankerna inte försökte manipulera Libor 

och Euribor. I denna del av uppsatsen har större tonvikt lagts på personliga åsikter och 

reflektioner. 

 

1.5 Avgränsning 

Vid utredningen av det svenska sanktionsförfarandet lägger jag huvudsakligen fokus 

på den näringsrättsliga aspekten, men också de straffrättsliga reglerna om 

marknadsmissbruk, bedrägeri och svindleri kommer att genomgås. I FSA:s beslut mot 

UBS och Royal Bank of Scotland (RBS) framgick det att bankerna utbetalade 

ersättning, i form av så kallade ”wash trades”, till olika medhjälpare på 

aktiemäklarbolag vid manipulationsförsöken (se avsnitt 3.5.2). Frågan huruvida dessa 

ersättningar rättsligt sett kan konstituera mutbrott och bestickning enligt Brottsbalken 

(BrB) lämnas åt sidan. Detta för att jag i den här analysdelen vill koncentrera mig på 

hur man från bankernas sida gick tillväga vid själva manipulationsförsöken i sig. 
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I den skadeståndsrättsliga analysen kräver bevissvårigheterna, kravet på kausalitet och 

adekvat sådan en fördjupad utredning, med hänsyn till hur processen är utformad för 

fastställandet av Stibor. Det finns dessvärre inte utrymme för en sådan djupgående 

analys, emellertid kommer jag att belysa de huvudsakliga problemen och 

frågeställningarna som uppstår för en skadelidande i det aktuella fallet. 

 

Konkurrensrättsliga spörsmål som aktualiseras när flera panelbanker samarbetar i ett 

försök att påverka de publicerade referensräntorna berörs inte i den här uppsatsen.  

 

Även fast det är nog så viktigt att se över det internationella arbetet med 

reformprocessen för olika referensräntor, skulle det ta alltför stor plats i den här 

uppsatsen och möjligtvis ta bort fokus från det svenska reformarbetet. Uppsatsen är 

därför begränsad till att kortfattat redogöra för reformförslag från tre andra utvalda 

länder och EU. 
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2 Allmänt om referensräntor och interbankräntor 

2.1 Vad är en referensränta och vilket syfte uppfyller den? 

I ett partsförhållande vid ingående av ett avtal är priset centralt. Parternas förhandling 

om priset kan vara kostnads- och tidskrävande. Det finns därför vinster med att 

rationalisera prissättningen inom den finansiella sektorn genom att ta fram en 

gemensam bas, utifrån vilken parterna avtalar om ett tillägg som fångar de särskilda 

förutsättningarna för ett kontrakt. Detta är det huvudsakliga syftet med en 

referensränta, eller en så kallad benchmark.
5
 Olika typer av räntor skulle kunna 

fungera som referensräntor, exempelvis räntorna på statsskuldväxlar
6
, reporäntor

7
 och 

interbankräntor.
8
 Använder parterna en referensränta behöver de endast förhandla om 

tillägget. Detta får till följd att kostnaderna blir mindre vid kontraktsförhandlingarna 

inom den finansiella sektorn och leder i sin tur till att likviditeten på marknaden 

förbättras, eftersom det i teorin blir lättare att ingå kontrakt. Referensräntan måste ta 

hänsyn till de faktorer som är av betydelse för att marknadsaktörerna ska använda sig 

av den.
9
  

 

2.2 Interbankränta 

Tittar man på finansiella kontrakt föredrar marknadsaktörerna att använda sig av 

interbankräntor som referensräntor. Interbankräntor är de räntor som banker kräver av 

varandra för kortfristiga lån utan säkerheter och på grund därav anses interbankräntor 

avspegla bankernas kostnad för att låna pengar. Kostnadens storlek för en bank beror 

exempelvis på likviditeten på marknaden och på bankernas kreditvärdighet. 

Interbankräntan återspeglar därför kredit-, motparts-, och likviditetsrisk för bankerna. 

Oavsett om bankerna använder finansiella instrument i sin likviditetshantering eller 

                                                        
5
 Sveriges Riksbank, Riksbankens utredning om Stibor, Riksbanksstudier, Stockholm, november 2012, 

s. 13.  
6
 En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev, som i Sverige ges ut av Riksgäldskontoret. Löptiden är 

normalt upp till ett år. Statsskuldväxlar används för att finansiera statens kortfristiga lånebehov. Se 

Riksbankens hemsida, under rubriken ”Räntor & Valutakurser”, ”Förklaring till serierna” och 

”Svenska marknadsräntor” (http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Forklaring-till-

serierna/Svenska-marknadsrantor/), besökt 2013-05-22. 
7
 I Sverige är reporäntan den ränta som bankerna kan placera eller låna till i Riksbanken på sju dagar. 

Se Riksbankens hemsida, under rubriken ”Räntor & Valutakurser”, ”Förklaring till serierna” och 

”Riksbanksräntor” (http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Forklaring-till-

serierna/Riksbanksrantor/), besökt 2013-05-22. 
8
 Gyntelberg, Jacob, Wooldridge, Philip, Bank for International Settlements, International banking and 

financial market developments, BIS Quarterly Review, Monetary and Economic Department, Basel, 

mars 2008, s. 59-60.  
9
 Sveriges Riksbank, 2012, s. 13. 

http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Forklaring-till-serierna/Svenska-marknadsrantor/
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Forklaring-till-serierna/Svenska-marknadsrantor/
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Forklaring-till-serierna/Riksbanksrantor/
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Forklaring-till-serierna/Riksbanksrantor/
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inte kommer deras kreditvärdighet att påverka deras lånekostnad. Till följd därav har 

marknaden bedömt att referensräntor baserade på interbankräntor utgör en användbar 

bas för finansiella kontrakt mellan banker.
10

  

 

Interbankräntorna bestäms utifrån bankernas egen bedömning och inte genom 

verkliga transaktioner.
11

 Därför är det av väsentlig betydelse att processen för att sätta 

räntorna utförs på ett sådant sätt som inger förtroende. Centrala delar i ett sådant 

regelverk är hur en referensränta definieras (vilka faktorer man får ta hänsyn till vid 

prissättningen av räntan), transperens kring regelverket, hur man bestämmer 

referensräntan och vilka som gör det, vilken styrning och kontroll som finns samt 

tydlighet i hur ansvar kan utkrävas. I fallen Liborgate var det just dessa centrala delar 

som var i fråga vid bedömningen av hur ansvar skulle utkrävas av de banker som 

försökte manipulera referensräntor i olika valutor och löptider (se avsnitt 3.3 och 

3.4).
12

  

 

2.3 Marknaden börjar använda sig av interbankräntan som 

referensränta 

Ända fram till 1970- talet använde man sig av räntor på statsskuldsväxlar som 

referensräntor. Sådana räntor visade sig dock vara mindre lämpliga som 

referensräntor eftersom prissättningen av dem påverkades av andra omständigheter än 

de som påverkar prissättningen av andra finansiella kontrakt, exempelvis påverkades 

statspappersräntorna av förändringar i statens upplåningsbehov.
13

 Den brittiska 

interbankräntan Libor utvecklades och började publiceras under 1970- talet. London 

växte snabbt som ett internationellt finansiellt centrum och bankerna började handla 

aktivt med nya finansiella instrument, framförallt derivat och swaps.
 14

 Bankerna 

betraktade dessa nya instrument som attraktiva, men handeln med dessa hindrades till 

viss grad på grund av de underliggande räntorna som skulle avtalas innan ett kontrakt 

kunde ingås. Libors ursprungliga syfte var att bestämma bankernas lånekostnad, men 

                                                        
10

 Sveriges Riksbank, 2012, s. 13. 
11

 Ellis, David M, PhD, Managing Director/Economics, LIBOR Manipulation: A Brief Overview of the 

Debate, FTI Consulting, London, april 2011, s. 2. 
12

 Sveriges Riksbank, 2012, s. 13-14. 
13

 ibid, s. 14. 
14

 British Bankers Association, Factsheet: Understanding LIBOR, London, oktober 2012, s. 2 

(http://www.bba.org.uk/media/article/understanding-bba-libor), sidnumret hänvisar till pdf- filen som 

finns att ladda ned längst ned på sidan, besökt 2013-04-18. 

http://www.bba.org.uk/media/article/understanding-bba-libor
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på grund av den snabbt växande marknaden av nya finansiella instrument uppstod det 

ett behov av en benchmark på var marknadsräntorna låg vid en viss tidpunkt som 

kunde användas vid prissättningen av exempelvis derivat.
15

 Den brittiska 

bankföreningen, BBA, fick förfrågan av de banker organisationen representerade att 

utforma en benchmark, som kunde fungera i egenskap av en referens för dessa nya 

instrument. Istället för att parterna skulle lägga ned tid och kostnad för att förhandla 

fram den underliggande räntan, basen, kunde bankerna använda sig av en 

räntestandard. Förutom att handeln för dessa nya instrument underlättades uppstod det 

en mer öppen och objektiv process för beräkningen och publiceringen av 

referensräntor. År 1984 började BBA beräkna och publicera Libor på ett formellt 

sätt.
16

 

 

2.4 Den svenska referensräntan Stibor 

Stibor är ett samlingsnamn för ett antal referensräntor i svenska kronor, och inrättades 

först år 1986 av de största bankerna på den svenska penningmarknaden, eftersom 

behovet av en referensränta ökade framförallt från den växande derivatmarknaden.
17

 

Det fanns tidigare, före det nya ramverket, ingen publik information kring 

definitionen eller reglerna för fastställandet av Stibor. Numer styrs processen kring 

Stibor av ett ramverk, som trädde i kraft den 4 mars 2013.
18

 Av ramverket följer att 

Stibor definieras som en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till 

vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden (Stiborbankerna) 

är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider. Stibor utgör totalt 

referensräntor för värden motsvarande över 50 000 miljarder kronor i lån och 

motsvarande finansiella kontrakt.
19

 

  

En Stiborbank ska inrapportera räntesatser i enlighet med det nya ramverket för 

Stibor. För att kunna vara en Stiborbank krävs att en bank sedan minst ett år har 

                                                        
15

 Ellis, David M, 2011, s. 2-3. 
16

 Se British Bankers Associations hemsida som berör beräkningen av Libor, under rubriken “bbalibor 

explained” och “historical perspective” (http://www.bbalibor.com/explained/historical-perspective), 

besökt 2013-04-18.   
17

 Se Svenska Bankföreningens hemsida, under rubriken ”Publikationer”, ”Prenumerationer” och 

”Insyn ska skydda Stibor mot misstroende” 

(http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/48038492F78BE5F4C1257B260047B23E), se längst 

upp och till höger på sidan, besökt 2013-04-18. 
18

 Svenska Bankföreningen, Ramverk för Stibor, Stockholm, januari 2013. 
19

 Sveriges Riksbank, 2012, s. 7.  

http://www.bbalibor.com/explained/historical-perspective
http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/48038492F78BE5F4C1257B260047B23E
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betydande direkt eller indirekt Stiborkoppling i sin verksamhet och är aktiv som 

mellanhand
20

 eller emittent
21

 på den svenska penningmarknaden. Dessutom är det ett 

krav på att banken har personal och interna system som säkerställer att banken kan 

rapportera räntesatser varje bankdag.
22

  

 

För att Stibor ska beräknas och publiceras krävs minst fyra Stiborbanker. För 

närvarande finns det fem Stiborbanker i Sverige; Danske Bank, Handelsbanken, 

Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank. Stibor för olika 

löptider beräknas fram som ett aritmetiskt medelvärde (genomsnittsvärde) av 

inrapporterade räntesatser. Är antalet Stiborbanker sex eller lägre ska alla 

inrapporterade räntesatser ingå i beräkningen. Om antalet Stiborbanker är sju eller åtta 

tas den högsta och lägsta räntesatsen för varje löptid bort före beräkningen. Är antalet 

Stiborbanker nio eller fler tas de två högsta och de två lägsta räntesatserna bort före 

beräkningen. Inrapportering av räntesatser och beräkning av Stibor genomförs varje 

bankdag.
23

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20

 Företag som uppträder som mellanhänder för emittenter och investerare på finansmarknaden. Det 

legala definierade begreppet är värdepappersinstitut, som omfattar både banker och värdepappersbolag, 

se 1 kap. 5 § p. 27, Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.   
21

 Utgivare eller utfärdare av finansiella instrument, se 1 kap. 5 § p. 9, Lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden. 
22

 Ramverk för Stibor, 2013, s. 3-5. 
23

 ibid, s. 6-7. 
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3.1 Riksbankens utredning om Stibor 

3.1.1 Inledning 

Innan det nya ramverket upprättades reglerades Stibor genom ett icke-offentligt avtal 

(se avsnitt 3.1.2). Riksbanken har i sin utredning tagit del av det avtalet och intervjuat 

personerna som inrapporterar bankernas Stiborbud. Resultatet av detta har 

Riksbanken beskrivit i sin rapport.
24

 Avsnitt 3.1.2 beskriver hur man bestämde Stibor 

innan mars 2013. Avsnitt 3.1.3 beskriver hur finanskrisen påverkade hur 

Stiborbankerna bestämde Stibor. Slutligen presenterar jag kortfattat i avsnitt 3.1.4 och 

3.1.5, Riksbankens empiriska analys och slutsatser, som bland annat besvarar frågan 

om det har förelegat tecken på att Stibor har manipulerats. 

 

3.1.2 Hur beräknades Stibor innan januari 2013? 

Stiborpanelen bestämmer Stibor 

Bankerna som fastställer Stibor ingår i den så kallade Stiborpanelen. Panelen består 

av Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SEB och Danske Bank. Fram till april 2012 

var även The Royal Bank of Scotland (RBS) medlem i panelen, men valde självmant 

att lämna. Stiboravtalet som reglerar bankernas skyldighet att fastställa Stibor 

upprättade bankerna själva, den senaste från år 2006. I det avtalet framgår det inte 

vilka regler som en enskild Stiborbank ska följa i processen med att fastställa Stibor 

och hur det ska organiseras. Med ledning av Riksbankens intervjuer med 

Stiborbankerna framgår det att ansvaret på bankerna för att lämna Stiborbuden ligger 

på treasury-avdelningarna, som ansvarar för bankernas finansiering. Skälen till att 

ansvaret ligger på treasury är att Stiborbuden ska återspegla en banks kostnad för att 

låna pengar samt att treasury i allmänhet är avskilda från bankens övriga verksamhet, 

vilket minskar risken för intressekonflikter. Arbetsuppgiften att fastställa och 

inrapportera bankens Stiborbud sköts ibland av en och samma arbetstagare, och i 

vissa fall av andra arbetstagare inom den avdelning som ansvarar för bankens 

kortfristiga finansiering.
25

  

 

 

 

                                                        
24

 Sveriges Riksbank, 2012. 
25

 ibid, s. 19-20. 
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Kriterierna för Stibor 

Vid tidpunkten för Riksbankens utredning fanns det ingen tydlig definition av Stibor. 

Av Stiboravtalet och intervjuer framgår det dock att Stibor ska uppfylla ett antal 

kriterier. Först och främst ska Stibor avse lån i svenska kronor utan säkerhet med 

olika löptider. För det andra ska Stibor motsvara erbjudna räntor, och inte avse 

räntorna för faktiskt genomförda lån. Det tredje kriteriet är att Stibor ska bestämmas 

av bankerna i Stiborpanelen och avse lån mellan Stiborbankerna. Varje bank i panelen 

ska ange vad de kan erbjuda för ränta till de andra bankerna i panelen. Stibor ska 

därefter beräknas som ett genomsnitt av dessa räntor.  

 

Riksbanken tolkar detta som att Stibor är den ränta en bank i panelen kan erbjuda 

andra Stiborbanker för lån utan säkerhet i svenska kronor med olika löptider, vilket i 

princip motsvarar definitionen enligt det nu gällande ramverket (se avsnitt 2.4).
26

  

 

Budgivningsprocessen för och fastställandet av Stibor 

 Kl. 10:45-10:55: Stiborbankerna anger sina Stiborbud. Efter det att den första 

banken har lagt bud för alla löptider kan de andra bankerna lägga sina bud. 

Bankerna kan justera sina bud under hela budgivningen och se varandras bud i 

Thomson Reuters (TR). 

 

 Kl. 10:55-11:00: Bankerna har möjlighet att placera eller låna till varandras 

bud under budgivningen. Placeringar sker till de angivna buden minus 0,12 

procentenheter, medan lån sker till de angivna buden. Beloppsstorleken som 

bankerna ska vara villiga att ta emot säkerhet eller låna ut uppgår till 500 

miljoner kronor för alla löptider upp till 6 månader och 100 miljoner kronor 

för löptiderna 9 och 12 månader. Om någon bank begär att få placera eller låna 

till en annans bank angivna bud har den andra banken möjlighet att välja 

mellan att justera sitt bud eller att genomföra transaktionen.    

 

 Kl. 11:00-11:05: Buden rapporteras in till Nasdaq OMX
27

 som beräknar Stibor 

för respektive löptid. Räntorna beräknas fram som aritmetiska medelvärden av 

buden. Om det högsta och lägsta budet över- eller understiger det näst högsta 

                                                        
26

 ibid, s. 20-21. 
27

 Nasdaq OMX Nordic, ”Stockholmsbörsen”, är en marknadsplats för värdepappershandel. 
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respektive näst lägsta budet med mer än 25 räntepunkter tas det bort innan 

medelvärdet beräknas. Efter detta publiceras räntorna i TR senast kl. 11:05.
28

 

3.1.3 Finanskrisens påverkan på hur man beräknar Stibor 

När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs i september 

år 2008 uppstod det ett minskat förtroende och ökad osäkerhet i det globala finansiella 

systemet. Detta gjorde det svårt för finansiella instutioner att bedöma och prissätta 

risker, vilket förstås påverkade de svenska bankerna, som i stor utsträckning använder 

utländsk valuta för sin finansiering, genom att de fick problem med att finansiera sig 

på de internationella värdepappersmarknaderna. I och med den ökade osäkerheten på 

interbankmarknaden blev det problematiskt för bankerna att bedöma och prissätta 

likviditets, kredit- och motpartsrisk. Finanskrisen innebar även att riskpremierna för 

de olika bankerna avvek sig från varandra mer än tidigare. Till följd av allt detta var 

bankerna inte lika villiga att placera eller låna hos varandra utan säkerhet.  

 

Med anledning av detta beslutade Stiborbankerna, den 29 september år 2008, om att 

från den dagen lämna Stiboravtalets bestämmelser om att vara skyldiga att på begäran 

endera justera sina bud eller annars vara tvungna att placera och låna till dem. 

Förklaringen härom var den globalt sett ökade likviditetsrisken samt att bankerna till 

följd därav inte längre ville placera eller låna till deras angivna Stiborbud. Sedan 

krisen kan därför Stiborbankerna se varandras bud samtidigt som de inte är skyldiga 

att placera eller låna till dem. Bankerna har fortsatt möjlighet att justera sina bud fram 

till kl. 11:00 då budgivningen ska vara klar och avslutad.
29

 

 

3.1.4 Riksbankens empiriska analys 

Riksbanken har i sin utredning utvärderat det tidigare ramverket för Stibor utifrån 

empiriska data. Utvärderingen utgår från två typer av datamaterial. Den första delen 

baseras på transaktionsdata som Riksbanken har samlat in från Stiborbankerna.
30

 

Syftet är att analysera förutsättningarna för att verifiera Stibor utifrån faktiskt 

handlade räntor. För den analysen har Riksbanken använt datamaterial som omfattar 

räntor och omsättning från marknaden för lån utan säkerhet mellan framförallt 

                                                        
28

 ibid, s. 21. 
29

 ibid, s. 21-22.  
30

 ibid, s. 29. 
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Stiborbanker, men även mellan andra banker i olika storleksklasser. Vidare är syftet 

att analysera förutsättningarna för att bestämma och utvärdera Stibor utifrån 

prissättningen av valutaswappar, detta eftersom svenska banker i stor utsträckning 

använder valutaswappar för att omvandla finansiering i utländsk valuta till svenska 

kronor.  

 

Den andra delen av utvärderingen baseras på tickdata från budgivningen, under de 15 

minuter mellan 10:45 och 11:00 då Stibor bestäms. Syftet är att närmare titta på 

strukturen i budgivningen för att analysera huruvida processen för hur Stibor bestäms 

är lämpligt utformad.
31

  

 

3.1.5 Den empiriska analysens slutsatser 

Riksbanken konstaterar att det är svårt att verifiera Stibor, eftersom marknaden för 

interbanklån när det gäller längre löptider är illikvid. Analysen visar nämligen att den 

svenska marknaden för interbanklån utan säkerhet främst används i syfte att utjämna 

likviditet mellan bankerna och inte som en finansieringskälla. Utjämning av likviditet 

sker vanligen genom lån på de allra kortaste löptiderna, vilket får till följd att 

förutsättningarna är begränsade för att kunna verifiera Stibor utifrån räntorna för lån 

med längre löptider. Detta är enbart möjligt för de kortaste löptiderna O/N (från en 

bankdag till nästföljande bankdag) och T/N (nästa bankdag till efterföljande 

bankdag).
32

 

 

Efter en jämförelse mellan Stibor och faktiskt handlade räntor mellan Stiborbankerna, 

bedömer Riksbanken att det inte finns några tecken på manipulation av Stibor. Man 

bör dock, vid en sådan jämförelse, vara införstådd med att dessa två räntor skiljer sig 

åt på olika sätt. En handlad ränta är avtalad mellan två parter att genomföra lån till 

medan Stibor är genomsnittliga erbjudna räntor. Handlade räntor bestäms löpande 

medan Stibor bestäms vid en viss specifik tidpunkt, vilket innebär att räntorna 

avspeglar olika typer av information. Riksbankens analys visar att skillnaderna eller 

avvikelserna som förelegat mellan dessa två räntor ligger på rimliga nivåer.
33
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Det är bättre att prissätta och utvärdera Stibor utifrån priserna på valutaswappar än 

utifrån räntor på interbanklån.
34

 Detta eftersom det sker mer handel med 

valutaswappar för alla löptider som Stibor bestäms för. Att verifiera räntor utifrån 

priserna på valutaswappar är dock svårt. Enligt Riksbanken beror det bland annat på 

att det inte finns likvida ränte- och valutamarknader där marknadsaktörerna löpande 

kan göra transaktioner för att omedelbart utjämna möjligheter till arbitrage. Därutöver 

finns det inte någon sedvana för att lagra information som valutaswapparnas pris är 

baserade på. Trots det så visar jämförelsen mellan Stibor och räntorna i svenska 

kronor som priserna på valutaswappar i dollar och euro innefattar, att Stibor har 

bestämts till rimliga nivåer.
35

  

 

Riksbankens analys av strukturen i budgivningen av Stibor visar att 

budgivningsprocessen för Stibor inte är ändamålsenlig. Efter Riksbankens 

granskningar av antalet ändringar visar det sig att bankerna ändrade ofta sina bud före 

finanskrisen än efter. Riksbankens förklaring till detta är att bankerna under krisen 

kom överens om att de inte skulle ha möjlighet att placera eller låna till varandras 

bud. Ytterligare en anmärkning är att bankerna oftare ändrade sina Stiborbud under 

perioder av stress, framförallt när finanskrisen bröt ut. Orsaken till detta var 

osäkerheten i prissättningen av risk under krisen. Det ska dock noteras att ändringarna 

av buden var generellt väldigt små. Riksbanken konstaterar dock att den öppna 

budgivningen och den tidigare möjligheten för bankerna att placera och låna till 

varandras bud skapar incitament för bankerna att lägga liknande (”följa John”- 

beteende) istället för korrekta bud enligt definitionen av Stibor. Förklaringen härom är 

att bankerna på så sätt har kunnat undvika placeringar och lån.
36

 

 

 

 

 

 

                                                        
34

 ibid, s. 29-30 och 45.  I Riksbankens analys jämförde man med den genomsnittliga dagliga 

omsättning i bankernas treasury- avdelningars transaktioner med valutaswappar, som endast täcker en 

viss mängd av bankernas totala omsättning i sådana swappar. Avgränsningen i analysen till treasury- 

avdelningarnas transaktioner valdes av Riksbanken eftersom de sköter bankernas finansiering och 

dagligen inrapporterar bankernas Stiborbud. 
35

 ibid, s. 45-49. 
36

 ibid, s. 28-29.  
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3.2 Riksbankens kritik och reformförslag 

3.2.1 Inledning 

Riksbanken lyfter fram åtta bristfälliga delar i Stiboravtalet. Här nedanför kommer jag 

kortfattat att lyfta fram det väsentliga i Riksbankens kritik och förslag till hur ett nytt 

regelverk eller ramverk bör utformas.  

 

3.2.2 Kritik och reformförslag 

Ansvarstagande 

Riksbanken pekar på att det inte finns en enskild aktör som ansvarar för 

Stiboravtalet.
37

 En enskild aktör som bär ansvaret för Stibor skapar möjligheter för ett 

enhetligt ramverk med regler om Stibor som bankerna ska följa, dessutom kan man 

ställa den enskilde aktören till svars. Riksbanken föreslår att Bankföreningen bör ta 

över ansvaret för Stibor, då samtliga Stiborbanker är representerade i föreningen.
38

 

 

Styrning och kontroll 

Eftersom ingen enskild aktör har ansvar för Stibor finns det ingen tydlig struktur för 

att tillförsäkra att förtroendet för referensräntan upprätthålls. Det saknas en 

organisation som följer upp att bankerna följer Stiboravtalet. Av avtalet framgår inte 

heller hur man ska agera om någon bank missköter sig. Även om Stiborbankerna har 

tilldelat sina treasury- avdelningar uppgiften att inrapportera Stibor så saknas 

övergripande regelverk för hur bankerna ska organisera funktionen att bestämma 

Stibor för att undvika felaktiga inrapporteringar av räntan.
39

 Därför anser Riksbanken 

att det är av yttersta vikt att ett enhetligt ramverk upprättas med regler om Stibor, som 

bankerna är skyldiga att följa samt en tydlig struktur för att följa upp efterlevnaden av 

detta ramverk. I likhet med Wheatley rapporten (se avsnitt 3.6) anser Riksbanken att 

det krävs en uppförandekod (code of conduct) för Stiborbankerna. Uppförandekodens 

syfte är att minska risken för manipulation eller annat otillbörligt beteende när Stibor 

beräknas. För att förbättra transparensen och tillsynen anser Riksbanken att de själva 

och Finansinspektionen bör få full insyn i all ärendehantering och alla diskussioner 

kring Stibor.
40
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Tramsparens  

Eftersom Stiboravtalet är icke-offentligt saknas det tillgänglig information om vad 

Stibor är och hur den beräknas. Bristen på offentlig information gör det svårt för 

allmänheten och andra aktörer att bedöma och förstå referensräntan. Riksbankens 

intervjuer med Stiborbankerna visar att man kan tolka Stibor på olika sätt, vilket 

riskerar att fastställandet av Stibor blir ineffektivt.
41

 Riksbankens förslag är därför att 

ramverket för Stibor ska vara offentligt. En tydlig definition av Stibor bör utarbetas 

som inte lämnar tolkningsutrymme för bankerna, vilket bör leda till att fastställandet 

av Stibor bestäms på ett effektivt och säkert sätt.
42

   

 

Verifiera Stibor 

Svenska banker använder huvudsakligen lån i utländsk valuta för sin kortfristiga 

marknadsfinansiering. Bankernas användning av interbanklån utan säkerhet i svenska 

kronor är liten. Prissättningen av valutaswappar skulle kunna utgöra en utgångspunkt 

för att verifiera Stibor, eftersom bankerna använder dessa kontrakt för att omvandla 

sin finansiering i utländsk valuta till svenska kronor. Det är dock problematiskt att 

verifiera Stibor utifrån dessa kontrakt då informationen om prissättningen inte är 

direkt tillgänglig. Följden blir att det saknas förutsättningar att härleda Stibor för 

framförallt längre löptider utifrån handlade räntor och priser.
43

 Riksbankens förslag är 

därför att Stiborbankerna löpande ska emittera och ställa räntor för bankcertifikat i 

svenska kronor för löptider som Stibor bestäms för. Detta skulle skapa en lämplig 

referens när Stibor ska verifieras. Stiborbankerna bör dessutom dagligen registrera 

alla de faktorer som ligger till grund för deras Stiborbud samt registrera annan 

relevant information om handel till buden i budgivningsprocessen. Alla dessa 

uppgifter ska lämnas över till Riksbanken och Finansinspektionen, så att de kan utöva 

tillsyn över att Stibor bestäms på ett korrekt sätt.
44

  

 

Antalet banker som bestämmer Stibor 

Eftersom Stiborpanelen endast består av ett par banker föreligger det en risk för 

samarbete när Stibor ska beräknas. Det finns andra banker i Sverige som använder sig 

av Stibor i sin prissättning av finansiella kontrakt, vilket pekar på att fler banker kan 
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ha ett intresse av att delta i panelen. Utöver det så innebär färre banker i panelen att 

det statistiska underlaget för beräkningen av Stibor är begränsat.
45

 För att minska 

incitamenten för bankerna att samarbeta anser Riksbanken att Stiborpanelen ska 

inkludera alla banker, som använder finansiella kontrakt knutna till Stibor och som 

har utlåning och finansiering i svenska kronor. Ansvaret för att bestämma vilka 

banker som får delta ska inte ligga hos de nuvarande Stiborbankerna, utan hos en 

aktör som representerar en större krets av svenska banker.
46

  

 

Öppen budgivningsprocess och icke bindande bud 

Budgivningsprocessen bör vara utformad så att bankerna har incitament för att lämna 

korrekta bud. Riksbanken anser att det finns brister i budgivningen, som kan delas in i 

två delar. För det första är det en öppen budgivning, vilket får till följd att 

Stiborbankerna kan se varandras bud. Bankerna agerar därför inte oberoende av 

varandra när de lägger sina bud. En sådan öppen process skapar incitament för 

bankerna att lägga liknande eller samma bud. Den andra bristen är att Stiborbuden 

inte är bindande.
47

 Bindande bud är därför en utgångspunkt för att bankerna ska 

lämna korrekta bud, det vill säga bud som de är beredda att erbjuda för lån. Vidare 

anser Riksbanken att bankerna i ett första skede av budgivningen inte ska ha 

möjlighet att se varandras bud. Dessa två förslag skulle medföra att bankerna inte 

lägger liknande bud för att undvika placeringar och lån.
48

  

 

Storleken på handelsposter och antalet löptider 

Finanskrisen skapade en ökad osäkerhet i bankernas bedömningar om varandras 

riskpremier, vilket fick till följd att bankerna inte ville att Stiborbuden skulle vara 

bindande eftersom sådana placeringar och lån skulle belasta bankernas 

balansräkningar för mycket. Detta berodde delvis på handelsposternas storlek som 

buden ska gälla för och antalet löptider som Stibor ska bestämmas för. Placeringar 

och lån med längre löptider medför dessutom större kredit- och likviditetsrisk för 

bankerna, vilket även får till följd att mindre banker är obenägna av att delta i 

Stiborpanelen. Därutöver använder bankerna inte de längre löptiderna när de prissätter 
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finansiella kontrakt.
49

 Riksbanken anser att, för det fall buden är bindande för 

bankerna, ska den skyldigheten inte vara en källa till löpande finansiering eller belasta 

bankernas balansräkning för mycket. Därför är det viktigt att storleken på 

handelsposterna som buden ska gälla för anpassas så att incitamentet att lämna 

korrekta bud är starkt samtidigt som möjligheten med handel inte används i 

finansieringssyfte. Antalet löptider ska minskas och de längre löptider som inte 

används ska tas bort (jämför med Wheatleys rapport i avsnitt 3.6 och EBA och 

ESMA:s förslag i avsnitt 3.8).
50

  

 

Avsaknad av en transaktionsbaserad ränta  

I Sverige finns ingen transaktionsbaserad ränta som beräknas utifrån faktiska 

transaktioner. Stibor T/N utgör referensen för de kortaste löptiderna. Det saknas alltså 

information om prissättningen vid faktiska transaktioner för de allra kortaste 

löptiderna. Samtidigt visar Riksbankens utredning att det sker interbanklån med de 

kortaste löptiderna dagligen på den svenska penningmarknaden, vilket innebär att det 

finns underlag för att beräkna en transaktionsbaserad ränta.
51

  

 

Finansinspektionens och Riksbankens roll i framtiden 

Riksbanken kommer framöver fortsätta att löpande övervaka prissättningen av Stibor. 

Syftet med övervakningen är att granska prissättningen av referensräntan och till att 

upptäcka eventuella felaktigheter. År 2014 kommer Riksbanken att återkomma med 

en ny utvärdering av Stibor för att följa upp reformarbetet från november 2012. 

Riksbanken konstaterar att Finansinspektionen (FI) redan idag har möjlighet att utöva 

tillsyn över Stiborbankerna och kräva att en enskild Stiborbank lämnar uppgifter som 

rör deras deltagande i Stiborpanelen.
52
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3.3 Liborgate 

3.3.1 Den brittiska referensräntan Libor 

Libor är en av de referensräntor som är grundläggande för det brittiska och det 

internationella finansiella systemet. Libor fungerar som referens för en mängd olika 

finansiella instrument.
53

 Budgivningsprocessen för Libor är sluten, vilket innebär att 

panelbankerna inte kan se varandras bud under budgivningen. BBA ansvarar för 

beräkningen av Libor. Räntan beräknas för tio olika valutor med femton olika löptider 

för varje valuta. Vid fastställandet av US- dollar (USD) och brittiska pund (GBP) är 

det arton respektive sexton banker som lämnar bud. De fyra högsta och de fyra lägsta 

buden exkluderas och sedan beräknas ett medelvärde ut. När Libor bestäms ska en 

panelbank utgå ifrån vad den tror att den själv kan bli erbjuden för ränta av de andra 

panelbankerna, banken ska alltså bedöma andra bankers utlåningsräntor till sig själv. 

TR beräknar och publicerar Libor på uppdrag av BBA. Varje morgon mellan kl. 11:00 

och 11:10 rapporterar varje panelbank in deras bud till TR.
54

  

 

3.3.2 Sammanfattning Liborgate 

Den brittiska finansinspektionen, FSA, har hittills funnit att bankerna Barclays, UBS 

och RBS medvetet försökt manipulera Libor och Euribor vid ett flertal tillfällen 

mellan 2005 och 2010. Manipulationsförsöken bestod huvudsakligen av två delar. 

Den första delen bestod av att interna och externa derivathandlare, i samförstånd med 

de rapporteringsansvariga för buden, försökte ändra nivåerna på Libor och Euribor i 

syfte att öka intäkterna. Derivathandlarna agerade på ett visst sätt för egen personlig 

vinning, i vissa fall beaktade derivathandlarna även respektive banks egen lönsamhet. 

Den andra delen bestod av att bankernas högre chefer, i samförstånd med de 

rapporteringsansvariga, försökte sänka nivån på framförallt Libor för att utåt sett ge 

intrycket av att bankernas ekonomi var bättre än den i själva verket var. Andra delen 

aktualiserades först efter det att finanskrisen bröt ut under den senare delen av 2007, 

då media och akademiker inom ämnesområdet särskilt uppmärksammade 

panelbankernas försämrade likviditetssituation.  

                                                        
53

 Som exempel för dess betydelse har det beräknats att Libor reglerar värden för ungefär 554 biljarder 

dollar i form av OTC derivat. Se House of Commons, Treasury Committee, Fixing LIBOR: some 

preliminary findings- Second Report of Session 2012-13, The Stationery Office by Order of the House, 

London, augusti 2012, s. 4. 
54

 Se British Bankers Associations hemsida som berör beräkningen av Libor, under rubriken “bbalibor 

explained” och “the basics”(http://www.bbalibor.com/explained/the-basics), besökt 2013-04-02. 

http://www.bbalibor.com/explained/the-basics
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I avsnitt 3.4 följer en kortfattad redogörelse av FSA:s beslut att ålägga Barclays en 

straffavgift. Jag väljer att mer utförligt redogöra för beslutet mot Barclays, eftersom 

banken var den första i ordningen av panelbanker som FSA har funnit skyldig till 

manipulationsförsök av referensräntor. I efterföljande avsnitt 3.5 åskådliggör jag 

kortfattat för exempel på likheter och skillnader, som förelåg vid 

manipulationsförsöken hos alla tre banker samt förklaringen till varför UBS och RBS 

fick betala en betydligt större summa i straffavgift än Barclays.  
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3.4 Barclays 

3.4.1 Sammanfattning 

FSA fann att Barclays medvetet försökt manipulera Libor och Euribor vid ett flertal 

tillfällen mellan januari 2005 och juni 2009. Vid vissa tillfällen försökte banken 

medvetet dra ned räntan för att ge intrycket av att bankens ekonomi var bättre än den i 

själva verket var och ibland försökte banken medvetet ändra räntan för att öka 

intäkterna. Genom intern och extern e-postkorrespondens har derivathandlare samt 

senior managers lagt fram önskemål om vilka räntor som varit önskvärda.
55

 FSA 

utfärdade en straffavgift på cirka 660 miljoner kronor. Barclays fick en 30-procentig 

sänkning av avgiften på grund av att banken erkänt manipulationen.
56

  

 

FSA:s utdömande av straffavgiften baserades inte på att det förelåg en påvisbar skada 

för någon annan. FSA pekade på att det har förelegat en risk för manipulation av 

Libor respektive Euribor.
57

 Barclays fälldes för sitt agerande, mer exakt för 

överträdelse av principerna 2, 3 och 5 i FSA:s “Principles for Business”, vilka är 

FSA:s generella näringsrättsliga utfyllande normföreskrifter
58

 (jämför 

Finansinspektionens föreskifter och allmänna råd i Sverige).  

 

3.4.2 Olämplig rapportering av Libor och Euribor på uppmaning av 

derivathandlare 

Barclays bröt mot princip 5
59

 när de rapporteringsansvariga tog hänsyn till önskemål 

från interna och externa derivathandlare men också när senior management gav 

instruktioner att sänka Libor-räntan. (se avsnitt 3.4.3). 

 

Ett bevis för räntemanipulation utgjordes av att Barclays Libor rapportering visade sig 

vara i överensstämmelse med de önskemål som mottagits från derivathandlare och i 

de allra flesta fall var bankens ränterapportering högre eller lägre än de andra 
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 Financial Services Authority, Final Notice to Barclays Bank Plc, London,  juni 2012, s. 2,  p. 7. 
56

 ibid, s. 1, p. 1-2. 
57

 ibid, s. 2, p. 7. 
58

 ibid, s. 43, p.  2.3. 
59

 Financial Service Authority Handbook, “Principles for Businesses”, princip 5 stadgar att “a firm 

must observe proper standards of market conduct” 

(http://fshandbook.info/FS/html/handbook/PRIN/2/1), besökt 2013-05-23.   

http://fshandbook.info/FS/html/handbook/PRIN/2/1
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bidragande bankernas inrapportering.
60

 Var det så att inrapporteringen av Barclays 

räntesats var tillräckligt hög eller låg kunde den bli exkluderad från 

medelvärdesberäkningen, vilket kunde påverka den slutgiltiga Libor.
61

 

 

Derivathandlarna motiverades av egen vinning eftersom de hade bonusbaserade 

lönesystem bundna till Barclays förtjänster på värdepapper och derivat. Bevis från 

vissa av de rapporteringsansvariga för Libor bekräftade att Barclays tog önskemål 

från derivathandlare i beaktande när de skulle fastställa nivån Libor. Siffrorna 

rapporteringsansvariga lämnade, efter att ha beaktat derivathandlarnas önskemål, 

skilde sig från de räntor som annars skulle ha rapporterats.
62

 Definitionen av Libor 

tillåter inte att derivathandlarnas tradingpositioner tas i beaktande. Barclays följde 

därmed inte de näringsrättsliga reglerna vid inrapporteringarna av USD Libor och 

Euribor i enlighet med princip 5. Barclays bröt även mot princip 5 vid ett flertal 

tillfällen mellan februari 2006 och oktober 2007 genom att försöka påverka 

inrapporteringarna av Euribor hos andra bidragande banker.
63

 Genom detta agerande 

fanns det en risk för att de slutgiltiga Libor och Euribor-räntorna kunde ha blivit 

manipulerade. Barclays kunde ha dragit nytta av detta i form av ökade intäkter, till 

nackdel för andra marknadsaktörer.
64

  

 

3.4.3 Olämplig rapportering av Libor i ett försök att undvika negativ 

publicitet i media 

Likviditetsförhållandena på penningmarknaden i London förändrades när finanskrisen 

bröt ut. Under den senare delen av 2007 och hela 2008, minskade utlåningen i London 

och det uppstod en extrem förskjutning i den globala penningmarknaden.
65

 Bankernas 

likviditetssituation hamnade då i särskilt fokus i media, hos akademiker och 

tillsynsmyndigheter.
66

 Den 16 april 2008, publicerades en artikel i the Wall Street 

Journal, som uttryckte en viss oro och misstänksamhet mot att visa panelbanker inte 

ville inrapportera de höga räntorna bankerna betalade för kortfristiga lån, för att de 
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inte ville uppmärksamma marknaden på att de var i behov av pengar.
67

 Vidare 

kommenterade artikeln att systemet kring Libor är beroende av att panelbankerna talar 

sanningsenligt om sina interbankräntor.  Det var inte bara i media som diskussion 

fördes kring att potentiella manipulationer av Libor var för handen. I en rapport från 

mars 2008 noterades att panelbankerna hade incitament för att lämna felaktiga bud 

under finanskrisen.
68

 I rapporten stod det bland annat följande: 

 

”There may be circumstances in which contributing banks deliberately choose to 

disclose biased quotes. If there is uncertainty about the liquidity position of a 

contributing bank, the bank will be wary of revealing any information that might add 

to this uncertainty for fear of increasing its borrowing costs”.   

 

Den här offentliga debatten och uppmärksamheten i media påverkade det sätt på 

vilket de deltagande bankerna rapporterade sina räntesatser. När de 

rapporteringsansvariga skulle inrapportera räntesatser under denna period hade de 

dessutom få riktiga lånetransaktioner med begränsade belopp som underlag.
69

  

 

Senior management inom Barclays uttryckte sin oro över den offentliga granskningen 

genom att lämna interna instruktioner till lägre befattningshavare att sänka nivån på 

inrapporterade räntesatser för Libor.
70

 Syftet med de interna instruktionerna var att 

sänka nivån på inrapporterade räntesatser så att de inte skilde sig alltför mycket ifrån 

de andra bidragande bankernas räntesatser. Ordern var “to keep the libors within the 

group”.
71

 Genom att lämna felaktiga uppgifter kring lånekostnader försökte Barclays 

undvika uppfattningen att banken mötte svårigheter att finansiera sig under 

finanskrisen.
72
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3.4.4 Barclays bristande interna system 

FSA fann att Barclays brutit mot princip 3
73

 genom att inte ha tillfredställande interna 

rutiner och kontrollsystem avseende inrapporteringen av Libor och Euribor.
74

 

 

Frånvaro av interna rutiner 

Barclays hade inte några interna rutiner som direkt tog sikte på bankens hantering och 

beräkning av räntorna som rapporterades till BBA och European Banking Federation 

(EBF).
75

 Dessa var på plats först i december 2009. Barclays ansåg att rapporteringen 

av Libor och Euribor-bud inte utgjorde någon betydande risk. Vid FSA:s intervjuer 

ansåg ingen av cheferna att de bar ansvaret för bristande intern kontroll.  

 

Inga åtgärder vidtogs när nya riktlinjer utfärdades av BBA  

BBA utkom 2008 med nya riktlinjer för de deltagande bankerna avseende 

Liborrapporteringen. Den 5 augusti 2008 mottog complianceavdelningen på Barclays 

ett mail innehållande en sammanfattning av BBA:s nya riktlinjer och en länk för 

ytterligare information. Compliance vidtog dock inga åtgärder efter mottagandet av 

detta mail.  

 

Vändningen kom först i och med att ”The June 2010 Policy” infördes på Barclays 

under 2010, som drog upp riktlinjer för Barclays interna verksamhet avseende 

inrapporteringen av Libor. Reglerna innebar att all intern och extern kommunikation i 

försök att påverka de rapporteringsansvariga vid budgivningsprocessen omedelbart 

skulle rapporteras till compliance.
76

 

 

3.4.5 Barclays bristande compliance vilket resulterade i att 

manipulation inte upptäcktes eller stoppades 

Problem avseende inrapportering av Liborbud uppdagades vid tre tillfällen mellan 

perioden 2007 och 2008, och rapporterades från banktjänstemän till 

complianceavdelningen. Vid varje enskilt tillfälle misslyckades compliance att 
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bedöma och effektivt hantera problemen. FSA fann därför att Barclays hade brutit 

mot princip 2.
77

 Complianceavdelningens misslyckande resulterade i att 

överträdelserna mot princip 3 och 5 fick fortsätta att pågå.  

 

Intressekonflikter inom Barclays        

I september 2007 uppmärksammade en högre chef på Barclays en eventuell 

intressekonflikt mellan derivathandlarnas tradingpositioner och inrapporteringen av 

Liborbud. Han diskuterade detta med en underordnad chef och gjorde klart att de 

rapporteringsansvariga inte fick vara medvetna om derivathandlarnas 

tradingpositioner. I september kom problemet med intressekonflikten även till 

complianceavdelningens kännedom. Efter complianceavdelningens eftersökningar 

blev slutsatsen dock att det inte förelåg någon risk för att rapporteringsansvariga 

kunde bli medvetna om Barclays totala exponering mot Libor. På grund av detta 

ansåg compliance att någon informationsbarriär inte var nödvändig mellan de olika 

avdelningarna inom Barclays. Inga rutiner eller kontrollsystem infördes av 

complianceavdelningen. Under 2008 och 2009 fortsatte derivathandlare inom 

Barclays att försöka påverka rapporteringsansvariga avseende inrapporteringen av 

Libor- och Euriborbud. Även externa derivathandlare fortsatte att lämna önskemål till 

Barclays rapporteringsansvariga, så sent som i april 2011.  

 

Inrapporteringen av Libor under finanskrisen och instruktionen att sänka i nivå med 

andra banker 

Complianceavdelningen blev vid flertalet tillfällen uppmärksammad på problemen, 

avseende instruktionerna från högre chefer till rapporteringsansvariga, om att sänka 

nivån på Liborbuden. Trots det vidtogs ibland inte alls några åtgärder, och ibland 

otillräckliga sådana för att effektivt komma tillrätta med detta.
78
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3.5 The Royal Bank of Scotland och UBS 

3.5.1 Antalet och arten av förfrågningar samt involverade medarbetare 

UBS genomförde sammanlagt cirka 1900 stycken dokumenterade interna och externa 

önskemål som berörde budgivningsprocessen för Libor i japanska yen (JPY).
79

 Mer 

än fyrtio stycken medarbetare på banken var direkt involverade vid dessa önskemål. 

Vid en jämförelse i Barclays fall var antalet önskemål och involverade medarbetare 

betydligt högre hos UBS. Ytterligare en skillnad är att vissa interna önskemål på UBS 

avsåg att täcka en längre tidsperiod. Som exempel lämnade en derivathandlare 

önskemål till en högre chef avseende en viss nivå på tre och sex månaders Liborbud 

för JPY. Chefen svarade derivathandlaren, genom att betrakta önskemålet som 

”standing order, sir”.
 80 

Den här typen av önskemål, som sträckte sig över en längre 

tidsperiod, förekom inte på Barclays. På UBS var dessutom en större andel högre 

chefer på banken mer eller mindre direkt involverade när derivathandlare lämnade 

önskemål till de rapporteringsansvariga vid budgivningsprocessen för Libor.
81

 

Sammanlagt rörde det sig om över ett tiotal högre uppsatta chefer. RBS genomförde 

också ett stort antal interna och externa önskemål, dock inte i lika stor utsträckning 

som i UBS fall.  

 

3.5.2 Samordnade manipulationsförsök med andra panelbanker och 

aktiemäklarbolag 

Ett flertal derivathandlare på UBS samarbetade med utomstående aktiemäklare från 

olika bolag i syfte att påverka Liborbud för JPY. Dessa aktiemäklare hade 

regelbunden kontakt med ett antal olika panelbanker som bidrog med sina respektive 

Libordbud. Syftet med samarbetet var således att aktiemäklare skulle försöka påverka 

nivån på Liborbud hos andra panelbanker i enlighet med UBS önskemål. En 

derivathandlare på UBS samarbetade dessutom direkt med rapporteringsansvariga på 

andra panelbanker, i syfte att försöka påverka Liborbud. Koordinerade försök att 

påverka bankens egna och andra panelbankers Liborbud förekom inte på Barclays. 

Dessutom fick medhjälpare viss ersättning vid dessa manipulationsförsök, 
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sammanlagt betalade UBS ut cirka 153 000 kronor per kvartal under en period av 

sammanlagt arton månader.
82

  

 

I likhet med UBS samarbetade derivathandlare på RBS med andra panelbanker och 

aktiemäklarbolag vid inrapporteringen av Liborbud för en viss valuta. Precis som i 

UBS fall utbetalade RBS ersättning till aktiemäklare. Utbetalningarna maskerades 

genom så kallade ”wash trades”, riskfria transaktioner som tog ut varandra och för 

vilka det inte fanns något legitimt kommersiellt syfte, med en annan panelbank för att 

kunna genomföra courtage betalningar till ett aktiemäklarbolag. Det kunde 

sammanlagt röra sig om utbetalningar till ett värde upp emot två miljoner kronor till 

en och samma aktiemäklare.
83

  

 

3.5.3 Liborbudens utformning till följd av medias uppmärksamhet under 

finanskrisen 

UBS beaktade önskemål vid budgivningsprocessen vars främsta syfte var att skydda 

bankens rykte, genom att undvika negativ uppmärksamhet i media beträffande 

bankens kreditvärdighet. Syftet med instruktionerna var, i likhet med Barclays, att 

försäkra sig om att bankens Liborbud inte drog till sig medias uppmärksamhet om 

bankens kreditvärdighet, vilket fick till följd att nivån på Liborbuden var oftast låga 

eller i nivå med de andra panelbankernas bud.
84

 I RBS fall förekom inte den här arten 

av önskemål, i vart fall är det inte dokumenterat.  

 

3.5.4 Brister på intern kontroll och översyn 

I likhet med Barclays vidtog inte UBS och RBS tillräckliga åtgärder för att organisera 

och kontrollera dess angelägenheter på ett ansvarsfullt sätt genom lämpligt 

riskhanteringssystem i förhållande till budgivningsprocessen för Libor och Euribor.  

 

En väsentlig skillnad gentemot Barclays förelåg vid rollen som rapporteringsansvarig. 

UBS och RBS kombinerade rollen som rapporteringsansvarig med arbetsuppgifterna 
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som derivathandlare.
85

 Detta var en fundamental brist i organisationsstruktur med 

hänsyn till den inneboende intressekonflikten mellan dessa två arbetsuppgifter. Trots 

denna till synes uppenbara konflikt vidtog UBS och RBS inte några effektiva åtgärder 

för att hantera denna situation, utan den kombinerande rollen var ett bestående inslag i 

verksamheterna under flera års tid.
86

  

 

3.5.5 Varför utdömdes betydligt högre straffavgift mot The Royal Bank 

of Scotland och UBS? 

FSA straffade UBS och RBS, på grund av de mycket allvarliga överträdelserna mot 

princip 3 och 5, med straffavgifter på cirka 1,6 miljarder respektive cirka 870 miljoner 

kronor.
87

 Det är möjligt att urskilja fyra huvudsakliga faktorer till varför UBS och 

RBS fick betala betydligt högre straffavgifter än Barclays: 

 Antalet interna och externa förfrågningar till rapporteringsansvariga var fler,  

 Antalet medarbetare, däribland chefer, som var direkt involverade i 

manipulationsförsöken eller i vart fall medvetna om detta, var fler,  

 Samordnade manipulationsförsök med andra panelbanker och externa aktörer i 

syfte att påverka de publicerade Libor- eller Euriborräntorna, samt  

 Större brister på intern kontroll och översyn.  

UBS och RBS agerande gav upphov till en överhängande risk för att de publicerade 

Libor- och Euriborräntorna kunde vara manipulerade och undergrävde på så sätt 

integriteten hos dessa referensräntor. Utöver bankernas interna och rutinmässiga 

manipulation av sina egna Libor- och Euriborbud, ökade risken betydligt för att de 

publicerade referensräntorna var manipulerade, genom att bankerna samarbetade med 

andra panelbanker och aktiemäklarbolag. Eftersom man tillämpar en 

genomsnittsberäkning av buden, ökade risken betydligt för manipulation om fler än 

en panelbanks Liborbud manipulerades. Omfattningen och varaktigheten av UBS och 

RBS överträdelser förvärrades av bankernas bristfälliga interna system och kontroll. 

Därutöver var fler chefer på högre nivå, med direkt ansvar över 

budgivningsprocessen, involverade i manipulationsförsöken.
88
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3.6 Wheatley-rapporten 

3.6.1 Inledning 

I samband med tillkännagivandet av att Barclays hade försökt manipulera Libor fick 

Martin Wheatley i uppdrag, av den brittiska regeringen i juni 2012, att granska Libor. 

Granskningen avslutades i september 2012 i samband med att ett reformförslag av 

Libor presenterades.
89

 Den brittiska regeringen har fullt ut ställt sig bakom förslagen i 

Wheatley-rapporten.
90

 Wheatleys granskning utmynnade i principer och riktlinjer för 

hur referensräntor ska beräknas, övervakas och granskas.  

 

3.6.2 Wheatleys tre slutsatser 

Wheatley-rapporten fastställer tre grundläggande slutsatser. Den första är att en 

reformering av Libor bör vara prioriterat framför att den ersätts. Vidare så anser 

Wheatley att transaktionsdata bör användas vid inrapporteringen av Libor. Tredje och 

sista slutsatsen innebär att marknadsaktörerna fortsättningsvis bör ha en väsentlig roll 

i arbetet med att beräkna Libor samt övervakningen av densamma.
91

 

 

3.6.3 Wheatleys åtgärdsprogram 

Med ledning av Wheatleys slutsatser presenterade han ett åtgärdsprogram med tio 

förslag på reformering av Libor. Förslagen ska införlivas i den proposition om 

förnyad lagstiftning för den finansiella sektorn. Förändringsförslagen följer kort 

nedan. 

 

FCA bör reglera inrapporteringar av och det administrativa ansvaret för Libor. 

Straffrättslig och civilrättslig lagstiftning bör införas så att påföljder följer för de 

ansvariga för manipulationsförsök.
92

 Ansvaret för Libor ska flyttas från BBA, till en 

från bankerna fristående organisation, genom en ordnad process som ska godkännas 

av berörda myndigheter.
93
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Den nya organisationen ska granska bankernas inrapporterade Liborbud och 

tillförsäkra att det finns tillfredställande transparens, interna kontroller och 

riktlinjer.
94

Det bör införas en uppförandekod, godkänd av FCA, som de 

rapporteringsansvariga på Liborbankerna är skyldiga att följa. Fokus ligger här på att 

säkerställa att bankerna rapporterar in räntesatser baserade på riktiga transaktioner, att 

de har tillfredställande interna system och kontroller samt en 

dokumentationsskyldighet där bankerna loggar vem som rapporterat in vad.
95

 

 

Inrapporterade Liborbud bör motsvara riktiga transaktioner i största möjliga mån.
96

 

Libor bör slopas för de valutor och löptider där det sker för få transaktioner, eftersom 

det finns för lite information för att kunna verifiera inrapporterade räntesatser med 

transaktionsdata.
97

  

 

Fördröja publiceringen av panelbankernas individuella bud. BBA ska publicera 

Liborbankernas inrapporterade räntesatser efter tre månader, i syfte att minska 

möjligheterna till manipulationsförsök samt för att minska eventuella tolkningar av 

buden som en signal för en panelbanks kreditvärdighet.
98

 Förutom de bidragande 

bankerna idag bör andra banker uppmuntras att rapportera in räntesatser och därmed 

bidra till det slutgiltiga fastställandet av Libor.
99

 FSA bör förses med nya lagstadgade 

befogenheter att tvinga banker att delta i beräkningen av Libor.
100

  

 

Marknadsaktörer som hänvisar till Libor i finansiella kontrakt och avtal bör 

uppmuntras att utvärdera huruvida Libor är den mest lämpliga referensräntan att 

använda sig av.
101

 Brittiska myndigheter bör sammarbeta med europeiska 

myndigheter och andra internationella organ i syfte att etablera och verka för tydliga 

riktlinjer och principer för internationellt använda referensräntor.
102
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3.7 Utredningar i Norden avseende 

referensräntemanipulation 

3.7.1 Den danska referensräntan Cibor 

När Copenhagen Interbank Offered Rate (Cibor) fastställs ska banken anta att 

motparten är en finansiellt stark bank (”prime bank”) med hög kreditvärdighet. Cibor 

är alltså den ränta banken kan erbjuda en prime bank för ett lån utan säkerhet. 

Budgivningsprocessen för Cibor är sluten och bestäms för löptider från en vecka och 

uppåt. Det danska Finansrådet ansvarar för beräkningen av Cibor sedan april 2011 

och det är sju stycken panelbanker som ingår i processen för fastställandet av Cibor. 

Nasdaq/OMX fastställer Cibor genom att beräkna ett aritmetiskt medelvärde efter att 

högsta och lägsta buden exkluderas.
103

  

 

På grund av misstankar om att en av panelbankerbankerna lämnade manipulerad bud, 

genomfördes två separata utredningar i Danmark. Den ena rapporten genomfördes av 

Finansrådet, den andra genomfördes av det danska Erhvervs- og Vaektministeriet 

(Ministeriet).  

 

Finansrådets rapport kommer fram till att skillnader visserligen förelegat mellan 

Cibor och den europeiska räntan för osäkrade banklån, men att skillnaderna legat 

inom ramen för vad som kan förväntas i en period som präglats av en mycket volatil 

marknad.
104

 

 

Ministeriet konstaterar i sin rapport att en svaghet med det nuvarande systemet med 

att fastställa Cibor är att den inte längre är marknadsbaserat. Vidare uppmärksammar 

ministeriet, i likhet med Finansrådets rapport, att bankernas interna kontroll och 

tillsyn under finanskrisen har varit bristfällig. För att återupprätta förtroendet för den 

danska referensräntan ställer ministeriet upp tre förslag:
105
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Att upprätta en kompletterande referensränta som baseras på marknadsprissättning av 

ränteswappar (CITA). Syftet är att CITA kan bidra till att ersätta Cibor för det fall 

kunderna vill ha det, och det skulle också ge bättre kontrollmöjligheter över Cibor. 

 

Cibor-räntorna är inte lagreglerade i Danmark och står inte under tillsyn av 

Finanstilsynet. Ministeriet vill därför utarbeta ett lagförslag om att inrätta en offentlig 

tillsyn och övervakning av relevanta referensräntor som Finanstilsynet ska ansvara 

för.  

 

Tillsynsmyndigheter måste få granska bankernas interna material som berör 

budgivningsprocessen för Cibor. Ministeriet anser att det inte står klart att bankerna 

har manipulerat Cibor. En förklaring är bland annat frånvaron av en fungerande 

marknad för osäkra lån. För att klargöra huruvida manipulation av referensräntorna 

har förelegat eller inte krävs att tillsynsmyndigheter får ta del av bankernas interna 

material.  

 

3.7.2 Den norska referensräntan Nibor 

Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) är den ränta banken erbjuder till en 

ledande bank som är aktiv på penning- och valutamarknaden för norska kronor 

(NOK), vilket på sätt och vis påminner om hur Cibor bestäms. Budgivningsprocessen 

för Nibor är offentlig och bestäms för löptider från en vecka och uppåt. De offentliga 

buden baseras på rådande avistakurs för USD och NOK, panelbankernas rådande 

terminskurser för valutaswappar i USD och NOK samt Libor som i kombination 

räknas om till en NOK- ränta. Finans Norge (FNO) ansvarar för beräkningen av Nibor 

och det är sex stycken panelbanker som ingår i processen för fastställandet av Nibor. 

TR fastställer Nibor genom att beräkna ett aritmetiskt medelvärde efter att de högsta 

och lägsta buden har rensats.
106

 

 

Det norska finansdepartementet planerar en genomgång av behovet av åtgärder för att 

stärka ramverket rörande Nibor. Departementet mottog en rapport med synpunkter 

från den norska finansinspektionen, Finanstilsynet, med åtgärder för att stärka det 
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nuvarande systemet för fastställelsen av Nibor.
107

 Departementet ska nu se över och 

utvärdera materialet från Finanstilsynet och har för avsikt att följa upp samt 

kommentera ärendet ytterligare före sommaren 2013. Finanstilsynet har i sin rapport 

inte funnit några bevis för att Nibor har manipulerats eller försök till manipulation, 

men kan samtidigt inte avstyrka detta faktum. Myndigheten anser att dagens ramverk 

för Nibor måste stärkas och göras mer robust mot manipulation och öppen för 

kontroller samt efterhandskontroller. Ett sådant ramverk anser myndigheten kommer 

bidra till att förbättra och upprätthålla förtroendet för Nibor. Finanstilsynet 

uppmärksammar att budgivningsprocessen för Nibor kommer fortsatt bli föremål för 

ökad uppmärksamhet framöver och myndigheten påpekar att man har för avsikt att 

följa fastställelsen av Nibor genom övervakning av panelbankerna i Norge.   

 

Finanstilsynet konstaterar i sin rapport att det i synnerhet är tre huvudområden där det 

måste vidtas åtgärder för att stärka det nuvarande systemet över Nibor
108

: 

 

FNO och panelbankerna bör klargöra ansvarsfördelningen. Bland annat bör det anges 

i regelverket att varje enskild bank är ansvarig för sina egna bud. FNO måste 

tillhandahålla medel för övervakning och kontroll av budgivningsprocessen för Nibor.  

 

Det bör införas krav på att panelbankernas dokumentation, loggföring samt kontroller 

och värderingar av sina egna bud offentliggörs. Dokumentation och journalföring 

underlättar det faktum att kontrollera och verifiera budgivningen i efterhand, vilket 

kan skapa ett ökat förtroende för Nibor. Myndigheten påpekar att det finns flera 

länder som har infört särskilda krav för att fastställandet av referensräntor ska vara 

särskilt förbehållet bankens treasury- avdelning, som i ett led för att hantera 

intressekonflikter inom banken. Finanstilsynet kommer att ge en slutlig 

rekommendation kring detta krav mot bakgrund av erfarenheterna från utvärderingen 

av Nibor. 

 

FNO bör inrätta en övervakningsmyndighet och ett undersökningsorgan med en bred 

sammansättning. Övervakningsmyndigheten bör ha det övergripande ansvaret för 

tillsyn över budgivningsprocessen för Nibor. Den bör fastställa tydliga riktlinjer för 
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myndighetens roll och uppgifter, som bör omfatta rutiner för anmälningsförfaranden 

till Finanstilsynet och undersökningsorganet. Undersökningsorganet bör ha ansvaret 

för att ta emot och pröva framställningar om eventuella oegentligheter vid 

fastställelsen av Nibor. 

 

Eftersom Finland sedan ett par år tillbaka använder sig av euron finns det ingen finsk 

referensränta, utan Finland, genom en finländsk bank (Nordea) deltar i systemet för 

att fastställa Euriborräntorna. Inga rapporteringar har publicerats från finländskt håll 

att några manipulationer eller manipulationsförsök har förekommit av Eurosystemets 

referensräntor. 
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3.8 Euribor och principer för fastställandet av 

referensräntor i Europa 

Euribor 

Euribor är den ränta banken bedömer att ”prime banks” i euroområdet erbjuder 

varandra för lån.
109

 Budgivningsprocessen för Euribor är sluten, hemliga bud lämnas 

för beräkningen som offentliggörs när Euribor är publicerad och bestäms för löptider 

från en vecka och uppåt. EBF ansvarar för beräkningen av Euribor (Euribor-EBF),
110

 

och med hjälp av TR beräknas Euribor genom att ta fram ett medelvärde efter att de 

25 procent högsta respektive lägsta buden exkluderats. Det är 36 stycken panelbanker 

som ingår i processen för fastställandet av Euribor. TR ansvarar för att publicera 

Euribor.
111

   

 

Den 11 januari 2013 offentliggjorde den europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten, ESMA,
112

 och den europeiska bankmyndigheten, EBA,
113

 en 

gemensam uppsättning rekommendationer till Euribor-EBF, som syftar till att 

förbättra styrningen och insynen i processen för beräkningen av referensräntan.
114

 

Nedanför följer en kortfattad redogörelse för huvudinnehållet i rekommendationerna.  

 

Styrkommittén, som har ansvaret för översyn av beräkningsprocessen för Euribor, the 

Euribor Steering Committe, anses inte vara tillräckligt oberoende eftersom en 

majoritet av dess ledamöter kommer från panelbankerna. Rekommendationen är 

därför att förändra sammansättningen genom att begränsa antalet ledamöter från 

panelbanker och verka för tillträde av medlemmar som inte är anslutna till 

panelbanker.
115

  

                                                        
109

 Det är otydligt vad definitionen av en ”prime bank” är, enligt den information som finns tillgänglig 
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I likhet med Riksbankens och Wheatleys förslag rekommenderar ESMA och EBF att 

Euribor bör slopas för de valutor och löptider där det sker för få transaktioner.
116

  

 

Definitionen av vad som utgör en ”prime bank” måste förtydligas så att inte 

oklarheter uppstår vid tolkning av begreppet. Vad som utgör ”interbank transactions” 

behöver också klargöras, och om det finns ett behov av det, vidga begreppet till att 

omfatta fler olika typer transaktioner. Euribor-EBF bör ta ansvar för att kontrollera 

kvaliteten på panelbankernas lämnade bud och rapportera resultatet till styrkommittén 

för Euribor.
117

  

 

Den nu gällande uppförandekoden från 1997 måste förbättras.
118

 Ett specifikt område 

för förbättring är identifiering och hantering av intressekonflikter. Den förbättrade 

uppförandekoden bör också hänvisa till sanktioner för överträdelse av olika relevanta 

bestämmelser. Euribor-EBF ska utföra interna och externa revisioner, följt av ett 

offentliggörande av resultaten.
119

 

 

Euribor-EBF och aktören ansvarig för publiceringen av referensräntor (för närvarande 

TR) ska föra fullständiga och tydliga register över panelbankernas lämnade räntebud. 

Registret ska även innehålla uppgifter om en panelbank inte lämnar räntebud eller om 

banken lämnar felaktiga sådana. EBF kommer att föra en förteckning över personer 

som är rapporteringsansvariga för räntebud i varje enskild bank.
120

 

 

Principer för fastställandet av referensräntor i Europa 

Utöver arbetet med processen kring fastställandet av Euribor har EBA och ESMA 

även utarbetat principer för fastställandet av referensräntor i Europa, vilka omfattar 

alla typer av referensräntor.
121

 Principförslagen har skickats ut på remiss till 

respektive land inom EU, däribland Sverige, där Bankföreningen särskilt har uttalat 

sig och lämnat synpunkter.
122

 Principerna har ingen bindande effekt, och får därför 
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betraktas som förslag till riktlinjer i väntan på att formella regelverk för referensräntor 

har tagits fram inom EU.
123

  

 

Principerna följer i många avseenden de andra europeiska ländernas förslag som jag 

har redogjort för ovan. Aktörerna som avses omfattas av principerna är bland annat 

bidragande banker, aktören ansvarig för publiceringen av referensräntor
124

, 

administrationen för beräkningen av referensräntor
125

 och marknadsaktörer som 

använder sig av dessa räntor i olika typer av finansiella transaktioner och kontrakt. 

Principerna anger bland annat att processerna bör vara transparenta för hur 

referensräntor beräknas och kontrolleras.
126

 Panelbanker måste identifiera och hantera 

intressekonflikter. Räntebuden ska, så långt som det är möjligt, vara baserade på 

faktiska transaktioner. Åtgärder bör vidtas för att öka antalet deltagande banker i 

panelerna.
127

 Administrationen som ansvarar beräkningen av referensräntor bör 

säkerställa att det finns pålitliga metoder för beräkningen av referensräntor och 

övervaka budgivningsprocessen samt se till så långt det är möjligt offentliggöra de 

beräkningsregler bankerna använder sig av.
128

 

 

Av särskilt intresse är att vissa av rekommendationerna utmärker sig från de 

ovannämnda nationella reformförslagen. Det huvudsakliga syftet i dessa framträdande 

förslag är att EBA, i likhet med rekommendationerna till Euribor-EBF (se ovan), 

föreslår att processen för beräkningen och översynen av referensräntor ska bli mer 

självständig från banknäringen. Exempelvis rekommenderar EBA att det bör inrättas 

en compliance funktion hos en bidragande bank och hos administratören för 

beräkningsprocessen, som består av självständiga aktörer, det vill säga aktörer från 

icke bidragande banker.
129

 Funktionen ska, precis som i alla andra fall när det gäller 

compliance, försöka identifiera och hantera intressekonflikter internt, skillnaden är 

alltså endast att funktionen som sådan är extern.  
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Därutöver uppmanar EBA marknadsaktörer som använder sig av referensräntor att 

regelbundet utvärdera dessa räntor, och kontrollera att referensräntorna som används 

är lämpliga, passande och relevant för den aktuella marknaden. Upptäcker 

marknadsaktörerna oegentligheter uppmanas dessa att anmäla detta till den ansvariga 

administrationen för beräkningen av referensräntorna eller de berörda 

tillsynsmyndigheterna vid behov.
130

 På så sätt vill EBA involvera fler aktörer som 

granskar processen för beräkningen av referensräntor. Motsvarande förslag har 

Wheatley i sin rapport (se avsnitt 3.6.3). 

 

Avslutningsvis vill jag kommentera EBA:s förslag, som anger att de berörda 

aktörerna på något sätt ska garantera att principerna faktiskt har iakttagits.
131

 Det är 

svårt att redogöra exakt för vad detta egentligen innebär för respektive aktör. För 

exempelvis svenska bankers del kan detta innebära att regleringen på området ökar. 

Det finns redan för närvarande bestämmelser i Lag (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse (LBF) och i FI:s föreskrifter och allmänna råd, som tar sikte på 

att en bank ska säkerställa den interna kontrollen och styrningen över de risker som en 

bankrörelse är förknippad med (se avsnitt 4.1 och 4.2). I nuläget är det svårt att reda 

ut hur dessa principer förhåller sig i relation till nationell lagstiftning, Svenska 

Bankföreningen ställer sig tveksamma till det här förslaget eftersom det skulle ”cause 

confusion in relation to the normal rules on liability within a company”.
132
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4 Svensk gällande rätt 

4.1 Svensk näringsrättslig lagstiftning 

Den främsta näringsrättsliga regleringen för kreditinstitut finns i LBF. Lagens tredje 

kapitel reglerar de krav som ska vara uppfyllda för att en bank ska kunna få tillstånd 

att bedriva verksamhet, dessa krav ska vara fortsatt uppfyllda under den tid banken 

bedriver sin verksamhet. Lagens sjätte kapitel reglerar övergripande bestämmelser om 

kreditinstituts rörelse.  

 

Av sjätte kapitlet framgår att ett kreditinstituts rörelse skall drivas på ett sådant sätt att 

institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras (6 kap. 1 § LBF), detta 

är främst en soliditets och likviditetsregel.
133

 

 

Kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de 

risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet skall härvid se till att det har en 

tillfredställande intern kontroll (6 kap. 2 § LBF). Huvudsyftet med regeln är att 

institutionen ska bygga upp ett fungerande system för riskhantering, detta gäller för 

såväl marknadsrisker, kreditrisker och operativa risker.
134

 En operationell risk kan till 

exempel utgöras av bedrägligt beteende från medarbetare som i sin tur riskerar att 

skada kreditinstitutet.
135

  

 

Kreditinstituts rörelse skall organiseras och drivas på ett sådant sätt att institutets 

struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas (6 kap. 3 § 

LBF). Detta innebär bland annat att institutets tillgångar ska vara överblickbara och 

institutets ekonomiska ställning ska vara möjlig att värdera med någorlunda 

säkerhet.
136

 

 

Utöver nyss nämnda regler ska kreditinstitut bedrivas på ett sätt som är sunt (6 kap. 4 

§ LBF). Styrelsen ansvarar för att kraven uppfylls (6 kap. 4 b § LBF) och ska se till 

att det finns skriftliga interna riktlinjer och instruktioner i den omfattning som behövs 

för att uppfylla kraven (6 kap. 5 § LBF). Kommittén föreslog i lagens förarbeten en 
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portalparagraf där det skulle fastslås att syftet med lagen är att förtroendet för 

bankmarknaden ska upprätthållas. Regeringen avvisade dock förslaget som således 

inte kom med i den färdiga lagen.
137

 Kravet på sundhet enligt 6 kap. 4 § LBF innebär 

däremot att kreditinstitut åläggs att hålla en viss minimistandard på sin verksamhet i 

syfte att hålla förtroendet på bankmarknaden uppe.
138

 Bestämmelsen bör i första hand 

riktas mot förhållanden som är helt klart olämpliga och förtroendeskadliga.
139

 Brott 

mot sundhetskravet kan föreligga när kreditinstitut bryter mot normer i lagar, 

författningar, icke bindande regler givna av offentliga myndigheter, regler från privata 

organ såsom branschorganisationer eller etablerade moraliska eller etiska normer.
140

 

Ytterligare ett exempel på brott mot sundhetskravet är när ett kreditinstitut begår ett 

straffbart handlande enligt gällande strafflagstiftning, där det utöver straffrättsligt 

ansvar finns behov av att ingripa enligt banklagstiftningen.
141

 

 

FI utövar tillsyn över kreditinstituten och kontrollerar att lagen följs (13 kap. 2 § 

LBF). FI har möjligheter att vidta sanktioner mot kreditinstitut som inte följer lagen, 

däribland ingår möjligheten att meddela straffavgifter (15 kap. 7 § LBF) och i sista 

hand dra in kreditinstituts tillstånd att bedriva verksamhet (15 kap. 1 § LBF). 

 

4.2 Föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen 

FI har gett ut allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 

2005:1). Där sägs att genom en god intern kontroll kan ett företag bland annat 

säkerställa en god förmåga att efterleva lagar och förordningar, interna regler, samt 

god sed eller god standard (3 kap. § 1). Som exempel på god kontroll anges att ett 

företag kan fördela ansvar och arbete så att risken för intressekonflikter undviks, 

vidare att se till att en befattningshavare inte ensam handlägger en transaktion genom 

hela behandlingskedjan (3 kap. 4 § p.4-5). 

 

Frågor om compliance (regelefterlevnad) tas upp i 5 kapitlet i de allmänna råden. 

Regelefterlevnad definieras som efterlevnad av lagar, förordningar och interna regler 

samt god sed eller god standard (5 kap. 1 §). Styrelsen bör se till att det finns en 
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funktion (compliance) som utgör ett stöd för att verksamheten drivs enligt gällande 

regler. Compliance bör löpande informera om de risker som kan uppkomma i 

verksamheten till följd av bristande regelefterlevnad. (5 kap. 2). Compliance bör 

löpande se till att den personal som berörs får information om nya eller ändrade 

regler, och, om det behövs, utbildning i nya regelverk (5 kap. 3 §). 

 

FI har dessutom gett ut allmänna råd om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos 

institut som står under inspektionens tillsyn (FFFS 1998:22). Där sägs bland annat att 

verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för företaget 

och den finansiella marknaden upprätthålls, att verksamheten ska bedrivas på ett sätt 

som är sunt och att detta förutsätter att instituten bedriver verksamheten på ett etiskt 

tillfredsställande sätt (1 §). Det bör finnas praktiska anvisningar för hur de anställda 

skall agera i vissa situationer i etiska frågor och till vem de skall vända sig i 

tveksamma situationer (5 §). 

 

4.3 Straffrättsliga regler 

Otillbörlig marknadspåverkan har kriminaliserats i och med 8 § Lag (2005:377) om 

straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (LOM). Där 

stadgas att ”den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett 

sätt som han eller hon inser är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller 

andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda 

köpare eller säljare av sådana instrument, döms för otillbörlig marknadspåverkan.” 

Eftersom fängelse finns på straffskalan är medhjälpsansvar också straffbelagt, vilket 

följer av 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700; BrB). 

 

Bedrägeri består i att någon genom vilseledande förmår någon till handling eller 

underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde 

eller någon i vars ställe denne är (9 kap. 1 § BrB). 

 

Svindleri består i att någon offentliggör eller eljest bland allmänheten sprider 

vilseledande uppgift för att påverka priset på en vara, värdepapper eller annan 

egendom (9 kap. 9 § BrB). 
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4.4 Skadeståndsrättsliga regler 

För att skadeståndsskyldighet ska föreligga i utomobligatoriska förhållanden krävs att 

någon uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada 

(Skadeståndslagen (1972:207), SkL, 2 kap. 1 §). Stadgandet innebär att det krävs en 

skadevållande handling eller underlåtenhet, att handlingen begås uppsåtligen eller av 

oaktsamhet, ett orsakssamband mellan handling och skada samt en verklig skada. Ren 

förmögenhetsskada (ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon 

lider person- eller sakskada, 1 kap. 2 § SkL) ersätts som huvudregel endast om skadan 

orsakats genom brottsligt handlande (2 kap. 2 § SkL), detta krav är dock inte absolut, 

HD har dömt ut skadestånd för ren förmögenhetsskada också i de fall då 

skadevållarens beteende ansetts vara kvalificerat otillbörligt,
142

 men också i fall då en 

skadelidande tredje man med fog kunnat förlita sig på ett värderingsintyg, trots att 

värderingsintyget inte varit tillställt den tredje mannen i fråga.
143

 Arbetsgivare som 

har arbetstagare i tjänst ska ersätta personskada eller sakskada som arbetstagaren 

vållar genom fel eller försummelse i tjänsten och ren förmögenhetsskada som 

arbetstagaren vållar i tjänsten genom brott, det så kallade principalansvaret (3 kap. 1 § 

SkL).  

 

Utöver principalansvaret finns även ett organansvar för juridiska personer, 

exempelvis aktiebolag, vilket innebär att organet svarar för exempelvis 

skadevållandehandlingar av styrelseledamöter eller verkställande direktör (2 kap. 1 § 

SkL). Organansvar är något annat än det ansvar för annans vållande som behandlas i 3 

kap. 1 § SkL. Förenklat uttryckt är skillnaden den att om den vållande inte är 

arbetstagare, utan styrelseledamot i ett aktiebolag, blir detta ansvarigt för hans 

vållande på grund av organställningen (organansvar). Om en aktieägare har 

anställning hos bolaget bör detta visserligen inte svara för honom som organ men 

ändå för honom som arbetstagare (principalansvar).
144
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Arbetstagaren är ansvarig för skada som arbetstagaren vållar genom fel eller 

försummelse i tjänsten endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till 

omständigheterna (4 kap. 1 § SkL).  

 

En särskild skadeståndsregel inom utomobligatoriska förhållanden finns i 29 kap. 1 § 

Aktiebolagslagen (2005:551; ABL). Där stadgas att en stiftare, styrelseledamot eller 

verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadar en aktieägare eller någon annan genom att överträda en 

bestämmelse i ABL kan göras skadeståndsskyldig. Skadeståndsbedömningen görs 

enligt allmänna skadeståndsrättsliga culpa -och orsakssambandsdömningar
145

, 

skadestånd enligt nyss nämnda regler omfattar endast ren förmögenhetsskada, 

däremot inte sak och personskador till skillnad från vad som är huvudregeln inom den 

allmänna skadeståndsrätten
146

.  

 

Med ”någon annan” enligt 29 kap. 1 § ABL avses borgenär, anställd eller annan tredje 

man. Skadeståndsskyldighet kan inträda enbart om ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning eller bolagsordning har överträtts. Som exempel på vad som kan 

utgöra skadeståndsskyldighet nämns att en fordringsägare på grund av felaktig 

årsredovisning vilseletts att lämna kredit och därmed drabbas av en direkt skada.
147

 

Skulle bolaget göra en värdeöverföring i strid mot ABL drabbas en borgenär indirekt 

genom att bolagets kapital krymper, det är osäkert om sådana indirekta skador är 

ersättningsgilla enligt 29 kap. 1 § ABL. 

 

Huvudregeln i kontraktuella förhållanden är att ena partens avtalsbrott berättigar 

motparten till ett skadestånd som motsvarar det positiva kontraktsintresset (denne ska 

försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet hade uppfyllts). Huruvida det 

krävs att den avtalsbrytande parten dessutom är oaktsam är inte helt klarlagt.
148

 Klart 

är dock att det krävs ett orsakssamband mellan avtalsbrott och inträffad skada och att 
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den part som för talan om skadestånd har bevisbördan för såväl avtalsbrott, 

orsakssamband som skadans storlek.
149
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5 Applicering av svensk rätt på ett hypotetiskt Liborgate 

i Sverige 

5.1 Inledning 

Syftet i den här analysdelen är att åskådliggöra det svenska sanktionsförfarandet för 

det fall en manipulation liknande den av Libor inträffar i Stockholm och om dessa 

regler ger ett tillfredsställande skydd (jämför med avsnitt 1.2 och syftet). 

Förutsättningarna är följande. En enskild svensk Stiborbank har agerat i enlighet med 

de två huvudsakliga delarna som manipulationsförsöken bestod av i Liborgate (se 

avsnitt 3.3.2). Det innebär att vi har en situation där en eller flera derivathandlare i 

samförstånd med en eller flera rapporteringsansvariga försöker ändra nivån på Stibor i 

syfte att öka intäkterna. Vidare inträffar det en situation där exempelvis bankens 

likviditetssituation kraftigt försämras, varav ledningen på Stiborbanken lämnar 

instruktioner till de rapporteringsansvariga att sänka räntan för att ge intrycket utåt av 

att bankens ekonomi är bättre än den i själva verket är. 

 

5.2 Näringsrättsliga aspekter 

För det fall derivathandlare på en Stiborbank, i syfte att göra tradingvinster eller 

undvika tradingförluster, skulle uttrycka önskemål om en viss räntekurs till de 

rapporteringsansvariga som har inflytande på bankens Stiborbud, görs följande 

bedömning. 

 

Kreditinstitut ska bedrivas på ett sätt som är sunt (6 kap. 4 § LBF). Det framstår som 

direkt olämpligt och förtroendeskadligt att de rapporteringsansvariga tar hänsyn till 

derivathandlares önskemål vid rapportering av räntesatser. Genom förfarandet avtar 

allmänhetens förtroende för såväl den aktuella banken som för Stibors erkännande 

som en pålitlig referensränta. Det är synnerligen allvarligt eftersom Stibor är en 

referensränta som det hänvisas till i ett näst intill oberäkneligt antal derivat och 

lånekontrakt, såväl derivathandlare som rapporteringsansvariga måste inse att det 

strider mot etablerade moraliska och etiska normer att ta hänsyn till derivathandlarnas 

vinstintressen när räntesatser som har betydelse för Stibor rapporteras, då det ligger i 

sakens natur att derivathandlarnas vinstintressen inte rimligen kan ha någon betydelse 
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för kostnaden för interbank lån, vilket är vad Stibor i första hand ska avspegla.
150

 

Förfarandet måste anses innebära att kreditinstitutet inte bedrivits på ett sunt sätt i 

överensstämmelse med 6 kap. 4 § LBF. 

 

För det fall rapporteringsansvariga på en Stiborbank, i deras räntesättning, skulle bli 

instruerade av högre chefer att rapportera in en lägre ränta än vad de själva tänkt, till 

följd av att cheferna inte vill att det ska framstå utåt som att banken lånar in pengar 

internt till en dyrare kostnad än konkurrenterna, görs följande bedömning. 

 

Det är av vikt för banksystemets funktionalitet att banker har ordning på sin likviditet. 

Endast rykten om att en bank har likviditetsproblem kan skapa risk för att insättarna 

genast vill ta ut sina insättningar, en så kallad bank run.
151

 Det är således inget 

besynnerligt med att ledningen uttrycker sin oro när den egna banken måste visa 

högre kostnader för inlåning än konkurrenterna, framförallt inte om man har befogade 

misstankar om att konkurrenterna rapporterar in en lägre ränta än vad inlåningen i 

själva verket sker för. Trots vad som nu sagts, är det inte möjligt att frångå det 

faktum, att det skadar allmänhetens förtroende för Stibor och den aktuella banken om 

det visar sig att rapporteringsansvariga tagit sådana hänsyn som nyss nämnts vid 

rapportering av räntesatser eftersom banktjänstemäns önskemål om en lägre 

inrapporterad ränta inte är en parameter som i verkligheten avgör vilken ränta för 

interbanklån som banken har. Då förfarandet riskerar att skada allmänhetens 

förtroende måste förfarandet anses stå i strid mot sundhetskravet i 6 kap. 4 § LBF. 

 

Visar det sig att en svensk bank saknar interna system och kontroller, vilket mer 

preciserat kan innebära; att banken saknar policys eller riktlinjer angående vikten av 

självständighet vid rapportering av räntesatser till Stibor, att banken saknar rutiner för 

rapporteringsansvariga om rapporteringsprocessen och olämpligheten i att ta emot 

önskemål av andra vid inrapportering, eller att banken saknar formell övervakning av 

gjorda inrapporteringar, görs följande bedömning. 
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Samtliga brister som nämnts ovan är exempel på bristande intern kontroll. Hade det 

funnits interna system och kontroller i de avseenden som nämnts ovan hade det varit 

möjligt för banken att såväl förebygga som att förhindra att rapporteringsansvariga 

varit mottagliga för olika önskemål vid inrapporteringen av räntesatser till Stibor. En 

konsekvens av att räntemanipulation i stor mån hade kunnat undvikas om bättre 

interna system och kontroller varit tillgängliga måste vara att kreditinstitutet i fråga 

måste anses ha bristande intern kontroll i strid mot 6 kap. 2 § LBF. 

 

För så väl fallet med derivathandlarna som för cheferna föreligger en tydlig 

intressekonflikt mellan rapporteringsansvariga och de personer som har önskemål om 

räntesättning. Det är viktigt att det finns en god intern kontroll som förebygger sådana 

intressekonflikter (jämför FFS 2005:1, 3 kap. 4 § p.4). Compliance bör kunna 

identifiera och bedöma sådana risker då det i allra högsta grad handlar om 

regelefterlevnad. Om compliance således underlåter att upplysa de 

rapporteringsansvariga, eller underlåter att informera ledningen om en intressekonflikt 

mellan rapporteringsansvariga å ena sidan och derivathandlare och andra chefer å 

andra sidan, då råder bristande compliance. Ett sådant förfarande strider mot FI:s 

allmänna råd (FFS 2005:1) 5 kap. 1 §. Ett brott mot FI:s allmänna råd kan utgöra ett 

brott mot kravet på sundhet i 6 kap. 4 § LBF.
152

 Bristande compliance innebär 

dessutom att kravet på intern kontroll i 6 kap. 2 § LBF inte kan anses vara uppfyllt.
153

 

 

Som tidigare nämnts har FI möjligheter till näringsrättsliga ingripanden, bland annat i 

form av straffavgifter och återkallande av tillstånd. Närmast till hands, och 

motsvarande vad FSA beslutade i de brittiska fallen, är att FI efter anmärkning eller 

varning på grund av manipulationsförsöken beslutar att banken ska betala en 

straffavgift (15 kap. 7§ LBF). Att återkalla tillståndet för banken är knappast troligt, 

enligt förarbetena ska FI:s val av ingripande vid olika regelöverträdelser styras av hur 

allvarliga överträdelserna är från systemstabilitetssynpunkt.
154

 Det rör sig inte i den 

här situationen om att banken, exempelvis såsom vid återkallandet av HQ Banks 

tillstånd 2010, tar för stora risker i förhållande till det kapital banken har.
155
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5.3 Aspekter vid överträdelse av det nya ramverket för Stibor 

För det fall derivathandlare lämnar önskemål i syfte att göra tradingvinster eller 

undvika förluster, och för det fall chefer på högre nivå lämnar instruktioner om att 

lämna en viss räntenivå som är lägre än vad de rapporteringsansvariga avsåg, utgör 

dessa faktorer inte det underlag för rapportering som ramverket för Stibor stipulerar. 

Som grund för en banks inrapportering för varje enskild löptid ska respektive bank i 

första hand använda avslut i interbankmarknaden.
156

 Eftersom banken i det här 

avseendet, vid underlag för inrapportering, inte följer ramverkets bestämmelser 

bedömer jag att banken brister i regelefterlevnad. Vidare så strider de båda 

manipulationsförsöken mot de regler som avser Stiborbankernas interna styrning. 

Enligt ramverket ska varje Stiborbank ha ett internt regelverk som anger hur banken 

ska fullgöra sitt uppdrag. Ett sådant internt regelverk ska bland annat innehålla 

bestämmelser om hur banken säkerställer att rapportören inte tar emot instruktioner 

från andra personer inom eller utom banken rörande räntesatserna. Det ska även 

nämnas att banken misslyckats med att hantera intressekonflikten som uppkommer i 

samband med fastställandet av Stibor (beträffande intressekonflikter se avsnitt 3.4.4 

och 3.4.5).
157

  

 

Eftersom banken inte följer ramverket har Stiborkommittén möjlighet att utfärda en 

erinran till banken, och om banken inte inom två veckor gjort rättelse, kan kommittén 

rapportera detta till Svenska Bankföreningens styrelse som därefter har rätt att fatta 

beslut om eventuella åtgärder.
158

 Vilka åtgärder det rör sig om anger inte ramverket. 

Enligt Tomas Tetzell, chefsjurist, på Bankföreningen har man medvetet hållit den här 

bestämmelsen allmänt formulerat för att styrelsen på så sätt ska kunna bedöma vad 

som kan vara en lämplig åtgärd.
159

 Det första steget, är som sagt ovan, att banken får 

ett påpekande, erinran, om att man inte följt ramverket. Enligt chefsjuristens mening 

torde den yttersta åtgärden vara att banken stängs av som rapportör av underlag för 

beräkning av Stibor. När det gäller andra påföljder och åtgärder måste man vara 

uppmärksam på att en branschorganisations inflytande i förhållande till sina 

medlemmar normalt sett är begränsad och beroende av vad som anges i stadgar. När 
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det gäller Stiborbankerna har dessa åtagit sig att följa ramverket och de beslut som 

fattas av Bankföreningens styrelse och Stiborkommittén. Det innebär att de förväntas 

rätta sig efter eventuella beslut om åtgärder mot dem, men samtidigt är det så att 

föreningen inte har några formella maktmedel i förhållande till bankerna.  

 

5.4 Straffrättsliga aspekter 

I den straffrättsliga analysen kommer jag endast att undersöka om derivathandlarna 

och de rapporteringsansvariga gjort sig skyldig till ett straffbart beteende. Ledningen 

inom banken, exempelvis styrelsen och verkställande direktörens, eventuella 

straffansvar, kommer jag inte att ta upp i den här delen. 

 

Otillbörlig marknadspåverkan 

För att kunna straffas för otillbörlig marknadspåverkan förutsätts uppsåt eller 

oaktsamhet. Det följer av skrivningen ”… eller annars förfar på ett sätt som han eller 

hon borde inse…” i 8 § 2 st LOM att också oaktsamhet är straffbelagt, avsikten med 

att använda rekvisitet ”borde inse” är inte att begreppet ska ha någon annan innebörd 

än oaktsamhet.
160

 Nedan gås brottets olika kriterier igenom steg för steg för att 

undersöka om de rapporteringsansvariga och derivathandlarna gjort sig skyldig till 

straffbart beteende. 

 

Kravet på förfaranden vid handel på värdepappersmarknaden eller annars 

För att brott ska föreligga finns inget krav på att gärningarna ska ske genom 

transaktioner på värdepappersmarknaden. Andra förfaranden kan vara straffbara 

förutsatt att de är ägnade att påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln på 

ett sätt som är otillbörligt.
161

 

 

I det aktuella fallet har de rapporteringsansvariga inte handlat på 

värdepappersmarknaden vid inrapportering av räntesatser, derivathandlarna som 

framfört önskemål om en viss räntesats har inte heller handlat på 

värdepappersmarknaden genom att framföra sådana önskemål. Eftersom det inte 

                                                        
160

 Samuelsson, Per, Afrell, Lars, Cavallin, Samuel, Sjöblom, Nils, Lagen om marknadsmissbruk och 

lagen om anmälningsskyldighet (15 juni 2005, Zeteo), kommentaren till 8 §, p. 8.5 LOM, under 

rubriken, ”Oaktsamhet”.  
161

 ibid, 8 § p. 8.3 LOM, under rubriken ”Handel på värdepappersmarknaden och andra förfaranden.” 



 
 

57 

uppställs något krav innebärande att gärningarna måste ske på 

värdepappersmarknaden kvalificerar sig såväl rapporteringsansvariga som 

derivathandlare vidare för en fortsatt straffrättslig bedömning.  

 

Kravet på handlande som är ägnat att vilseleda köpare eller säljare av finansiella 

instrument och kravet på otillbörlighet 

För att det ska vara fråga om straffbart beteende krävs att åtgärden varit ägnad att 

vilseleda köpare eller säljare av finansiella instrument, det vill säga marknaden. Med 

detta avses åtgärder som framstår som ordinära, men som i själva verket företas i syfte 

att påverka priset. Någon faktisk effekt i form av prisförändring på det finansiella 

instrumentet krävs inte för straffbarhet, det är således fråga om ett faredelikt. För att 

det ska vara fråga om ett vilseledande måste det pris som de vilseledande åtgärderna 

leder till, eller är ägnat att leda till, framstå som missvisande så att det nya priset är 

bristfälligt som värdemätare.
162

  

 

Kravet på otillbörlighet 

Genom kravet på otillbörlighet markeras en skillnad mellan legitima och illegitima 

beteenden
163

. Precis som vid frågan om ett beteende är ägnat att vilseleda, så tar inte 

heller otillbörlighetskravet hänsyn till vilka ekonomiska effekter som uppkommer 

genom en viss åtgärd, utan om gärningspersonens syfte varit att påverka kursen. Varje 

extraordinär åtgärd som syftar till att påverka marknadspriset i en bestämd riktning 

ska kunna bedömas som otillbörlig. Otillbörlighet föreligger exempelvis om en åtgärd 

betingas av att gärningspersonen ska göra en förtjänst på en senare affär.  Förtjänsten 

förutsätter en kursmanipulativ åtgärd och det är just denna extraordinära åtgärd som 

gör förfarandet brottsligt.
164

 

 

I det aktuella fallet kan det inte råda några tvivel om att det, från de 

rapporteringsansvarigas synpunkt, är fråga om objektivt sett ordinära åtgärder, det 

ingår i deras arbetsuppgifter att inrapportera räntesatser. Det är klarlagt att 

räntesatserna vid ett flertal tillfällen inte speglat den internbankränta som de 

rapporteringsansvariga egentligen avsett vara den riktiga, istället har andra räntesatser 
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inrapporterats efter önskemål av derivathandlare. Syftet med detta kan inte ha varit 

annat än att olika derivat, som på ett eller annat sätt innehåller en referens till Stibor, 

ska få ett annat värde för innehavaren än vad det skulle få om en korrekt räntesats 

rapporterats, vilket i sin tur kunnat leda till att derivathandlarna därmed gjort en vinst 

eller undvikt en förlust. Det kan visserligen inte med säkerhet sägas exakt vilka 

derivat de rapporteringsansvariga och derivathandlarna avsett att förändra. Trots detta 

måste såväl de rapporteringsansvariga som derivathandlarna ha insett risken för att 

köpare eller säljare av finansiella instrument genom förfarandet riskerat att bli 

vilseledda. Såväl rapporteringsansvariga som derivathandlarna måste således anses ha 

genomfört handlingar som varit avsedda att vilseleda köpare eller säljare av 

finansiella instrument. Någon faktiskt effekt i form av prisförändring på de finansiella 

instrumenten i fråga krävs som sagt inte. Eftersom åtgärderna syftat till att påverka 

marknadspriset i en bestämd riktning och därutöver, i vart fall vad gäller 

derivathandlarna, syftat till förtjänst eller undvikande av förlust, måste de vidtagna 

åtgärderna anses vara otillbörliga. 

 

Kravet på vilseledande genom påverkan av marknadspriset eller andra villkor eller 

på annat sätt 

Beteendet ska vara ägnat att antingen påverka marknadspriset på de finansiella 

instrumenten (direkt marknadspåverkan), det vill säga en påverkan på köp- eller 

säljkursen, eller ägnat att påverka ”andra villkor” (indirekt marknadspåverkan). Med 

andra villkor avses tillgång och efterfrågan, till exempel att någon skaffar sig kontroll 

över instrumenten i fråga och åstadkommer en bristsituation, som kan utnyttjas för att 

åstadkomma en onormal prisnivå. Situationer av det här slaget går att åstadkomma på 

en mängd olika sätt och genom en mängd olika metoder.
165

 Vilseledande av köpare 

eller säljare av finansiella instrument kan, förutom genom direkt och indirekt 

marknadspåverkan, ske ”på annat sätt”. Vilka former av vilseledande som faller under 

begreppet ”på annat sätt” framgår inte i lagmotiven.
166

 

 

I det aktuella fallet består de finansiella instrumenten främst av derivat i form av 

ränteswappar och ränteterminer.
167

 Förutsatt att de olika derivaten hänvisar till Stibor 
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så kommer förändringar i Stibor att påverka de belopp som ska betalas enligt 

derivatavtalen. Detta innebär dels att det belopp som den ena parten ska betala till den 

andra enligt derivatet riskerar att bli annorlunda jämfört med vad som vore fallet vid 

en korrekt ränterapportering, dels att marknadspriset på derivatet riskerar att förändras 

till följd av att derivatet blir mer eller mindre fördelaktigt att inneha för parterna. Det 

är möjligt att det direkta syftet för derivathandlarna och de rapporteringsansvariga i 

vissa fall främst varit att försätta dem i en bättre situation som avtalspart i derivaten, 

snarare än att påverka marknadspriset. De måste trots detta ha insett risken för att ett 

sådant handlande riskerar att också avspegla sig i marknadspriset på derivaten, det 

ligger därför närmast till hands att se beteendet som direkt marknadspåverkan, i vart 

fall bör det vara möjligt få in det aktuella handlandet under begreppet vilseledande 

”på annat sätt”. 

 

Sammanfattningsvis bör det inte föreligga några hinder att döma såväl 

rapporteringsansvariga som derivathandlare till otillbörlig marknadspåverkan då 

brottets samtliga kriterier är uppfyllda. I sammanhanget ska det nämnas att regeringen 

har intagit ståndpunkten att manipulation av referensräntor skulle kunna utgöra 

otillbörlig marknadspåverkan enligt nuvarande reglering.
168

 Enligt 10 § LOM har 

börser, marknadsplatser, värdepappersinstitut och banker en skyldighet i förevarande 

situation att rapportera till FI om de upptäcker transaktioner som kan antas ha 

samband med otillbörlig marknadspåverkan. FI lämnar ett sådant ärende vidare till 

åklagare på Ekobrottsmyndigheten som inleder en brottsutredning (19 § LOM). 

 

Svindleri 

Svindlerifallen kan delas upp i två olika typfall. Det ena typfallet förutsätter inget 

särskilt ansvarssubjekt (1 st), det andra typfallet består i att uppgifter lämnas som rör 

ett visst företag och lämnas av personer som har med företaget att göra och förutsätter 

därmed ett visst ansvarssubjekt (2 st). 

 

Angående det första typfallet så krävs det att gärningsmannen lämnar en vilseledande 

uppgift som offentliggörs eller sprids bland allmänheten med visst syfte, nämligen för 
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att påverka priset på en vara, ett värdepapper eller annan egendom.
169

 Detta särskilda 

syfte utgör ett så kallat överskjutande uppsåtsrekvisit eller överskjutande 

uppsåtsrekvisit som innebär att direkt uppsåt krävs för straffbarhet.
170

 Det förefaller 

osäkert, i vart fall svårt att bevisa för en åklagare, att påvisa att rapporteringsansvariga 

och derivathandlare åsyftat att påverka marknadspriset på värdepapper. Det är möjligt 

att de borde ha insett risken för att den följden skulle inträffa och ställt sig likgiltiga 

till detta, men det är inte tillräckligt för straffansvar då direkt uppsåt krävs avseende 

syftet. Ansvar enligt andra stycket måste röra ett visst företag och lämnas av vissa 

personer med tillräckligt inflytande, vilket i det här fallet måste anses innebära att 

straffbarhet är uteslutet enligt andra stycket. Svindleri kan och bör dock användas 

primärt framför otillbörlig marknadspåverkan i de fall direkt uppsåt kan påvisas 

eftersom det är möjligt att en gärning passar in i båda brottsbeskrivningarna och 

svindleri (grovt brott) har en strängare straffskala.
171

 

 

Bedrägeri 

Om det inträffar ett fall i Sverige där derivathandlare och rapporteringsansvariga 

agerar som i Liborgate är det inte troligt att handlandet utgör bedrägeri, detta eftersom 

gärningsmännen, såvitt vi vet, inte vilselett genom en disposition, det har inte skett 

någon förmögenhetsöverföring från offer till gärningsman. Det är dessutom oklart 

huruvida det uppstått skada för offret och vinning för gärningsmannen, vilket krävs 

för att fällas till ansvar för bedrägeri. Trots detta kan det inte uteslutas att domstolar, 

då en påvisbar förmögenhetsöverföring skett, använder sig av bedrägeribestämmelsen 

istället för otillbörlig marknadspåverkan eftersom det senare brottet saknar 

förmögenhetsöverföring som brottsrekvisit. Detta gäller trots att vilseledandet skett 

genom till exempel utnyttjande av datateknik och trots att det varit fråga om handel på 

börs eller marknadsplats med finansiella instrument.
172
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Brottskonkurrens 

Om direkt uppsåt kan styrkas kan det vara fråga om såväl otillbörlig 

marknadspåverkan som svindleri, i grova fall bör svindleri ha företräde då 

straffskalan är strängare. Föreligger det en förmögenhetsöverföring samt vinning för 

gärningsman och skada för offret är det tänkbart att döma för bedrägeri eftersom 

otillbörlig marknadspåverkan och svindleri saknar rekvisitet förmögenhetsöverföring, 

detta trots att vilseledandet sker genom datorteknik och trots att det varit fråga om 

handel på exempelvis en börs.
173

 

 

5.5 Skadeståndsrättsliga aspekter 

Utomobligatoriskt skadestånd 

Vad är det för typ av skada och vem är skadelidande? 

Utgångspunkten är att ansvarsgrunden torde vara oaktsamhet, culpa. Banken har, 

enkelt uttryckt, genom sina banktjänstemän, agerat oaktsamt genom att medvetet 

inrapportera en felaktig nivå på ett enskilt eller flera Stiborbud, vilket kan ha lett till 

ren förmögenhetsskada hos tredje man.  

 

Olika typer av tredje män kan tänkas lida ren förmögenhetsskada på grund av att 

referensräntor manipuleras. Det kan exempelvis röra sig om innehavare av derivat 

vars värde minskar på grund av att Stibor manipulerats eftersom derivatens värde 

påverkas av Stibor. Ren förmögenhetsskada kan också uppkomma då innehavaren av 

en ränteswapp får betala en högre rörlig ränta på grund av manipulation av Stibor än 

vad denne annars skulle få erlägga. En privatperson med ett sparkonto, som är 

exponerat mot Stibor kan få minskade ränteinkomster till följd av en ovanligt låg nivå 

på Stibor. 

 

Gemensamt i dessa fall är att de skadelidande inte har ett kontraktsförhållande med 

den eller de som manipulerat Stiborbuden och att det således rör sig om ett 

utomobligatoriskt skadeståndskrav och att det är ren förmögenhetsskada man vill ha 

ersättning för. Som redogjorts ovan är huvudregeln i svensk rätt att detta förutsätter 

brottsligt handlande av skadevållaren (se avsnitt 4.4).   
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Vem eller vilka har agerat oaktsamt? 

För att avgöra vem eller vilka som kan ha handlat culpöst under det relevanta 

händelseförloppet, är det av intresse att fastställa vid vilken tidpunkt det culpösa 

handlandet möjligen kan anses ha uppstått. Händelseförloppet sträcker sig under en 

eller flera bankdagar och involverar flera olika arbetstagare inom banken. Om vi tar 

exemplet med att en derivathandlare lämnar önskemål till en rapporteringsansvarig, 

leder det till följande bedömning. 

 

En derivathandlare lämnar önskemål på arbetstid, till en rapporteringsansvarig, om en 

viss nivå på bankens Stiborbud. Ansvaret för inrapporteringen av buden åvilar de 

rapporteringsansvariga och deras närmsta chef. Ramverket för Stibor stipulerar vilka 

faktorer som en rapporteringsansvarig ska ta i beaktande vid budgivningsprocessen. 

Önskemål från en derivathandlare utgör inte en sådan faktor enligt ramverket.
174

 

Såväl derivathandlaren som den rapporteringsansvarige bör vara väl införstådda med 

att det lämnade budet är manipulerat eller icke korrekt. Det är dock den 

rapporteringsansvarige som faktiskt lämnar bankens dagliga Stiborbud för beräkning, 

derivathandlare har under normala arbetsförhållanden inte sådan behörighet att lämna 

in bankens bud på grund av den inneboende intressekonflikten mellan dessa två 

arbetsuppgifter.
175

 Ansvaret för eget vållande vilar på den rapporteringsansvarige, om 

inte den vidare analysen leder till att den juridiska personen, bankaktiebolaget, är att 

betrakta som ansvarig. 

 

Det föreligger en uppenbar brist i organisationsstruktur inom banken. 

Inrapporteringen av det manipulerade Stiborbudet förverkligas, till stor del, på grund 

av bankens bristfälliga interna system och kontroll (angående bristande compliance, 

se avsnitt 3.4.4 och 3.4.5). Intressekonflikten mellan en derivathandlare och 

rapporteringsansvarig är uppenbar, men banken har inte vidtagit några förebyggande 

åtgärder för att hantera så att denna situation inte uppstår, eller i vart fall för att 

minimera risken för att det inträffar. Ansvaret för bristande compliance i 

verksamheten ligger hos de affärsansvariga, ytterst styrelsen eller den verkställande 
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175

 Jämför med avsnitt 3.5.4. The Royal Bank of Scotland och UBS kombinerade rollen som 

rapporteringsansvarig med arbetsuppgifterna som derivathandlare. FSA betraktade detta som en 

fundamental brist i organisationsstruktur med hänsyn till den inneboende intressekonflikten mellan 

dessa två arbetsuppgifter. 



 
 

63 

direktören. Handlingen som utförs av den rapporteringsansvarige verkställs under 

tjänstetid och under utförandet av arbetstagarens normala arbetsuppgifter, vilket 

innebär att handlingen är företagen i tjänsten. Banken i fråga är en juridisk person, 

vilket innebär att bankaktiebolaget ansvarar enligt den allmänna culparegeln i 2 kap. 1 

§ SkL, då oaktsamhet ligger något av de ovannämnda bolagsorganen till last.
176

 Det är 

bolagsorganens sak att organisera arbetet så att intressekonflikter och manipulerade 

bud inte förekommer, och organen ska stå den ekonomiska risken för ekonomiska 

skador som inträffar i verksamheten.
177

 I övrigt finner jag inga ”synnerliga skäl” till 

varför den rapporteringsansvarige ska bedömas som skadeståndsskyldig i det här 

enskilda fallet (4 kap. 1 § SkL).   

 

Ledningens individuella ansvar 

Styrelseledamöternas och verkställande direktörens eventuella individuella ansvar 

mot tredje man regleras av 29 kap. 1 § ABL, och aktualiseras framförallt när 

ledningen lämnar direkta instruktioner till de rapporteringsansvariga att sänka nivån 

på Stibor (se avsnitt 3.4.3). För en mer djupgående skadeståndsrättslig analys enligt 

29 kap. 1 § ABL, saknas det dels förutsättningar, dels utrymme för att diskutera 

närmare, men ansvarsbedömningen och vissa problemställningar ska dock kort 

kommenteras. Utgångspunkten för ansvarsbedömningen utgör den allmänna 

skadeståndsrätten, det vill säga bedömningen av oaktsamhet och adekvat kausalitet 

(se nedan). 

 

Någon skada torde inte uppstå för banken vid tidpunkten för dessa instruktioner, 

åtgärden är närmast att betrakta som till fördel för banken med hänsyn till risken för 

exempelvis en bank-run. Syftet med instruktionerna är att undvika uppfattningen att 

banken har svårigheter att finansiera sig (se avsnitt 3.4.3 och diskussionen i avsnitt 

6.6 kring referensräntornas inneboende systemviktiga egenskaper). Efterföljande 

konsekvenser av instruktionerna, exempelvis eventuella straffavgifter, som FI kan 

belasta banken med, är givetvis att betrakta som en skada mot banken. 

Styrelseledamot eller verkställande direktör blir i sådant fall ersättningsskyldig, om 
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skadan har förorsakats genom åtgärd (instruktionen om låga bud) eller underlåtenhet 

(medveten om att andra ledande befattningshavare eller banktjänstemän lämnar 

instruktioner och önskemål, utan att agera eller vidta åtgärder därav). Huruvida 

ledande befattningshavare inom banken har agerat oaktsamt, ska bedömas enligt de 

angivna lagarna enligt 29 kap. 1 § ABL, bestämmelserna i bolagsordningen, men även 

andra lagar och rättsliga föreskrifter (förslagsvis LBF och FI:s föreskrifter och råd), 

genom vilka styrelseledamöter eller verkställande direktör har ålagts en allmän 

lojalitets- och vårdplikt mot bolaget, kan behöva beaktas.
178

  

 

Ansvaret gentemot tredje män är inte lika strängt som ansvaret mot bolaget. 

Skadeståndsskyldighet mot tredje män kan inträda enbart om ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning (se 1 kap. 12 a § ABL), bolagsordningen och bestämmelserna i 29 kap. 

1 § andra stycket ABL har överträtts. En begränsning i ansvaret mot tredje män, 

förutom bristerna i att visa på ett adekvat orsaksförhållande (se nedan), följer av 

principerna enligt ”normskyddsläran” eller ”läran om skyddat intresse”. För att en 

tredje man ska kunna få skadestånd enligt 29 kap. 1 § första stycket ABL är det inte 

tillräckligt att han har orsakats skada genom en styrelseledamots eller verkställande 

direktörs vårdslösa eller uppsåtliga åsidosättande av ovannämnda bestämmelser. Det 

krävs dessutom att den regel som eftersatts har till syfte att skydda den skadelidande 

tredje mannen.
179

 Det är därför av betydelse, för eventuellt skadeståndsansvar enligt 

29 kap. 1 § första stycket ABL, vilken regel som styrelseledamöterna eller 

verkställande direktören har åsidosatt.  

 

Om vi tar sundhetskravet i 6 kap. 4 § LBF som exempel, vilket ytterst styrelsen 

ansvarar för enligt 6 kap. 4 b § LBF, har jag redogjort för att ledningens instruktioner 

om att sänka nivån på Stibor förmodligen innebär en överträdelse av sundhetskravet 

(se avsnitt 5.2). Sundhetskravet, trots sin allmänna ordalydelse, innebär att banker 

åläggs att hålla en viss minimistandard på sin verksamhet i syfte att hålla förtroendet 

på bankmarknaden uppe (se avsnitt 4.1). Regeln har huvudsakligen därför inte till 

syfte att skydda en eventuellt skadelidande tredje man i den här situationen, varför det 

torde vara svårt för en skadelidande att kunna erhålla skadestånd enligt 29 kap. 1 § 

första stycket ABL. Av rättspolitiska skäl kan det vara värt att fästa avseende vid, för 
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det fall skadelidande tredje man i det här fallet erhåller skadestånd, att den potentiella 

personkretsen skadeståndsdrabbade med ersättningsgilla skador skulle kunna bli 

mycket stor med tanke på att Stibor hänvisas till i ett näst intill oberäkneligt antal 

derivat och lånekontrakt, vilket skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser för 

svenska system- och Stiborbanker.   

 

Krav på kausalitet 

Hittills har jag i den skadeståndsrättsliga analysen konstaterat vilken ansvarsgrund 

som gäller, vad det är för typ av skada, vem som är skadelidande och vem eller vilka 

som kan betraktas som vållande till skadan. Jag har vidare berört den individuella 

skadeståndsskyldigheten för styrelsen och verkställande direktör enligt 29 kap. 1 § 

ABL.    

 

I den fortsatta skadeståndsrättsliga analysen måste vi försöka utröna om det culpösa 

handlandet har orsakat den skada som möjligen kan ha uppstått till följd av en banks 

manipulerade Stiborbud (kausalitet). Vid den här kausalitetsbedömningen utgår vi 

ifrån att en derivathandlare lämnar önskemål om en viss nivå på ett Stiborbud till en 

rapporteringsansvarig.
180

  

 

Vad krävs för att skadeståndsersättning ska utgå till den skadelidande i det här 

enskilda fallet? Även för ren förmögenhetsskada krävs det ett culpaansvar, vid 

culpaansvar förutsätter skadeståndsskyldighet att det culpösa handlandet har orsakat 

skadan. Kravet på orsakssamband är avgörande för skadelidande huruvida en 

uppstådd förlust är ersättningsgill. Kausalitetsförhållandet är i det här fallet 

problematiskt, det är ovisst vad som har inträffat, efter det att den 

rapporteringsansvarige lämnat in ett manipulerat Stiborbud för beräkning, eller vad 

som skulle inträffa, för det fall den rapporteringsansvarige lämnat in ett korrekt och 

icke manipulerat bud.  

 

Vid den här bedömningen måste vi beakta hur den publicerade och slutgiltiga Stibor 

beräknas. För närvarande består Stiborpanelen av fem banker. Är antalet Stiborbanker 
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sex eller lägre ska alla inrapporterade räntesatser ingå i beräkningen (se avsnitt 2.4 om 

hur Stibor beräknas). Eftersom bankens manipulerade bud skulle ingå i beräkningen 

föreligger det en faktisk risk för att den publicerade Stibor blir lägre, än vad som hade 

varit fallet om den rapporteringsansvarige lämnat in ett korrekt och högre bud. Vi kan 

därför konstatera att ju lägre bud en rapporteringsansvarig lämnar in för beräkning, 

desto större är risken att den publicerade Stibor blir relativt låg.   

 

Samtidigt måste det manipulerade budet sättas i relation till de andra Stiborbankernas 

inrapporterade bud. En relativt låg publicerad Stibor utgör nödvändigtvis inte ens en 

ersättningsgill ekonomisk skada för den skadelidande. Faktum kvarstår att det för en 

bankdag faktiskt kan vara så att nivån på det lämnade Stiborbudet från den aktuella 

banken, är låg till följd av de riktiga förhållandena på interbank- och 

penningmarknaden. Men om budet är lägre, till följd av en manipulation, påverkar det 

ändå snittet vid medelvärdesberäkningen, även om de andra fyra bankerna lämnar bud 

som är förhållandevis ”låga”.  

 

I syfte för att illustrera detta antagande kan vi genomföra en enkel 

medelvärdesberäkning. Anta att det manipulerade budet är 1.5 och de övriga fyra 

buden är 1.7, 1.8, 1.8 och 2.0. Snittet blir då 1.76 (1.5+1.7+1.8+1.8+2.0/5 = 1.76). 

Om vi antar att den aktuella bankens bud inte vore manipulerat, utan hade legat på 

1.9, blir snittet 1.84 (1.7+1.8+1.8+1.9+2.0 = 1.84). Den publicerade Stibor har alltså 

manipulerats, trots att övriga bankers bud har varit tämligen ”låga”. 

 

Vad som kan visa sig vara besvärligt ur bevisningssynpunkt för den skadelidande är 

att erhålla information och bevisning, som visar på att en bank har lämnat in ett 

manipulerat bud. Skadelidande måste bevisa ett culpöst agerande från bankens sida. I 

Barclays fall tog FSA del av ett omfattande internt mailkorrespondensmaterial. För 

det fall en skadelidande för en skadeståndstalan, utan en föregående straffrättslig 

process eller ett näringsrättsligt ingripande där sådant material har uppdagats, 

föreligger det begränsade möjligheter för skadelidande att kunna ta del av sådant 

internt material.  

 

I en tvistemålsprocess kan skadelidande använda sig av ett editionsföreläggande (38 

kap. 2 § RB), vilket innebär att domstolen vid vite förelägger banken att visa en viss 
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handling eller ett visst bevis. Den culpösa handlingen har sin grund i att den 

rapporteringsansvarige beaktar derivathandlarens önskemål, som förslagsvis skickas 

via intern e-post eller sms, och därefter lämnar den rapporteringsansvarige 

Stiborbudet för beräkning. Uppstår det svårigheter med att exakt identifiera den 

elektroniska handlingen för skadelidande, räcker det att vederbörande anger att 

yrkandet om editionsföreläggande avser en viss kategori av handlingar (exempelvis 

all ingående e-post i de rapporteringsansvarigas inkorg för e-post, skickat från 

bankens egna derivathandlares avsändaradresser) eller alla handlingar som är av 

betydelse för ett noga beskrivet bevistema.
181

 Det hela förutsätter vidare att den 

digitala informationen inte har fullständigt raderats från datorerna eller 

mobiltelefonerna utan möjlighet att återskapa detta, och att det finns sådan 

information i över huvud taget (ett muntligt önskemål är inte dokumenterat på något 

sätt). 

 

Förutom möjligheterna till editionsföreläggande, finns det något ytterligare som kan 

underlättar bevisningen, nämligen det faktum att varje bank är skyldig redogöra för 

det underlag som inrapporteringen av buden grundar sig på, i första hand ska 

respektive bank använda sig av avslut i interbankmarknaden.
182

 Eftersom det nya 

ramverket är offentligt och ska genomsyras av transparens finns det möjligheter för en 

skadelidande att ta del av sådant underlag från en enskild Stiborbank, och 

skadelidande skulle eventuellt då kunna kontrollera huruvida bankens underlag 

avspeglar det lämnade budet eller inte. I Riksbankens utredning framgick det att trots 

onormala nivåer på Stibor, betraktades dessa som legitima under en period då 

marknaden var dysfunktionell. Med det sagt är det inte ens säkert att en kontroll och 

jämförelse med exempelvis underlaget för inrapportering och det lämnade budet 

indikerar på några felaktigheter, som kan ha betydelse ur bevissynpunkt (se avsnitt 

3.1.5).  

 

Problemet kvarstår likväl med att kunna bevisa det culpösa handlandet i sig, trots visst 

bevismaterial, vilket är en förutsättning för att kunna visa på ett orsakssamband.
183
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Oberoende av bevissvårigheterna och problematiken med att visa på ett 

orsakssamband kan följande anges. Är den publicerade Stibor låg, till följd av att en 

banks inrapporterade bud är okvalificerat låg, föreligger det ett teoretiskt 

orsakssamband mellan den skadelidandes skada och bankens handling.  

 

Nästa fråga som är värd att diskutera är om det ens är möjligt att upptäcka en verklig 

skada för den skadelidande, med beaktande av hur en medelvärdesberäkning är 

utformad. Om fyra av bankerna lämnar relativt höga bud en bankdag påverkas den 

publicerade Stibor i väldigt liten mån av en banks låga bud, i vart fall i sådan 

utsträckning att den skadelidande kanske inte ens upptäcker någon faktiskt skada. 

Lämnar fyra av bankerna relativt låga bud för dagen hamnar den publicerade Stibor, 

oaktat det manipulerade budet som medvetet är satt lågt, fortfarande i de lägre 

nivåerna. Är det möjligt då att händelsen av manipulation kan sägas ha dragit med sig 

en skada, men har trots det inte varit en nödvändig betingelse för skadan, därför att 

”skadan” ändå skulle ha inträffat fastän på ett annat sätt till följd av de andra låga 

buden? Lyckas skadelidande bevisa det culpösa handlandet torde detta inte utgöra 

några direkta hinder, eftersom skadeståndsskyldighet uppstår även om vållandet varit 

endast en bidragande orsak.
184

  

 

Därutöver kan det vara besvärligt för skadelidande att genomföra efterhandskontroller 

för att fastställa tidpunkten för skadans uppkomst, eftersom inrapportering av 

räntesatser och beräkning av Stibor genomförs varje bankdag.  

 

Kausalitetsproblematiken framträder tydligt i frågan, bidrog den 

rapporteringsansvariges handling över huvud taget, till att någon påvisbar skada 

inträffade? Utgjorde händelsen en tillräcklig betingelse för den inträffade skadan, med 

andra ord, är det klarlagt att den publicerade Stibor exempelvis inte hade varit relativt 

låg om den rapporteringsansvarige inte hade lämnat ett manipulerat och och lågt 

Stiborbud? Vidare, skulle den uppstådda skadan ha uppståt även om inte vållandet 

förekommit?  
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Krav på adekvat kausalitet 

Vi har ovan diskuterat kausalitet. Frågan är vidare därför om det föreligger ett sådant 

orsaksförhållande som motiverar skadeståndsskyldighet. Nu måste vi fastställa om 

orsakssambandet är av ett visst, kvalificerat slag. Det förutsätts då att skadan har 

orsakats genom ett händelseförlopp som var någorlunda påräkneligt och 

förutsebart.
185

 Adekvansen ska bedömas objektivt, vad det mer konkret innebär är inte 

så lätt att säga. Försök har gjorts att sammanfatta adekvansbedömningen i en allmän 

formel som bygger på förutsebarheten. Ett sådant försök, som anknyter till den 

sedvanliga aktsamhetsbedömningens hänvisning till ”bonus pater familias”, är att 

fråga om en särskilt framstående person (vir potimus), med utnyttjande av de 

kunskapskällor som står honom till buds vid en bedömning i efterhand anser skadan 

påräknelig. Först bedömer man om oaktsamhet föreligger. Ovan har jag konstaterat att 

den rapporteringsansvariges handlande eller bristen i organisationsstruktur som 

förverkligade inrapporteringen av det manipulerade budet, kan betraktas som 

oaktsamt och culpöst. Därefter fortsätter man med att pröva, vilka skador en fackman 

vid en efterhandsbedömning skulle anses påräkneliga. Alla dessa skador skulle då 

falla inom adekvansgränsen.
186

  

 

Vad som är karakteristiskt för adekvansbedömningen är dess sammanhang med 

beräkneligheten och skadornas avlägsenhet i kausalkedjan.
187

 Med hänsyn till de ovan 

diskuterade problemställningarna avseende kausaliteten, mellan handlingen och 

skadan, är min bedömning, att det föreligger vissa brister i orsakssambandet som 

leder till att skadan i det här enskilda fallet inte har orsakats på ett adekvat sätt. I 

praxis har domstolen även uttalat sig om att kravet på adekvat kausalitet verkar för att 

förhindra att alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar ersätts.
188

 Slutsatsen bör 

därför bli att kravet på adekvat kausalitet inte är uppfyllt.  

 

Sammanfattningsvis är min bedömning att det ter sig problematiskt för en 

skadelidande part i en utomobligatorisk skadeståndstalan, att kunna visa på ett 

påräkneligt orsaksamband mellan den rapporteringsansvariges lämnade bud och den 

efterföljande förmögenhetsskadan som uppstår.  
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Betydelsen av att brott har begåtts 

Det har konstaterats i avsnitt 5.4 att de metoder som rapporteringsansvariga och 

derivathandlare på Barclays använde sig av kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan, 

även om en domstol skulle komma fram till att något brott inte begåtts skulle en 

kärande i vart fall kunna yrka på utomobligatoriskt skadestånd för ren 

förmögenhetsskada med hänvisning till att skadevållarens handlande är att anse som 

kvalificerat otillbörligt till en sådan grad att ersättning för ren förmögenhetsskada 

ändå bör utgå. Ett sådant ersättningsanspråk godtogs i NJA 2005 s. 608. Tänkbart är 

också att skadelidande, i analogi med NJA 1987 s. 692, argumenterar för att denne 

med fog förlitat sig på Stibor, trots att den skadelidande inte är avtalspart vad gäller 

beräkningen av Stibor, och att skadevållaren måste ha insett att den skadelidande 

förlitat sig på de enskilda Stiborbankernas bidrag till processen för beräkningen av 

den publicerade Stibor.  

 

Här måste dock några betydande skillnader mellan det straffrättsliga och det 

skadeståndsrättsliga ansvaret tas upp. Det är möjligt att fälla någon till ansvar för 

otillbörlig marknadspåverkan utan att någon verklig skada kan konstateras då det rör 

sig om ett fare-brott. Skadeståndsansvar å andra sidan förutsätter ett orsakssamband 

mellan handling och skada samt en verklig skada. Trots att beviskraven normalt sett 

är lägre i skadeståndsmål än i brottsmål innebär därför inte en fällande dom i en 

straffprocess per automatik att skadestånd kommer att utgå, då en fällande dom i en 

straffprocess i det här fallet inte förutsätter en verklig skada. Den skadelidande parten 

måste således kunna styrka att det är just den enskilda bankens inrapporteringar av 

räntesatser som lett till en publicerad Stibor som inte är korrekt satt och att denna icke 

korrekta Stibor i sin tur lett till den rena förmögenhetsskadan (se ovan angående 

kausalitet- och adekvansbedömningen). Det är möjligt att en domstol skulle kunna ge 

en skadelidande kärande en viss lättnad avseende bevisbördan på grund av det svåra 

bevisläget, 
189

 men det måste ändå sägas vara en svår uppgift för en skadelidande 

kärande att i fall som dessa nå framgång i en skadeståndsprocess, i synnerhet om 

något brott inte kan konstateras så att den skadelidande dessutom måste kunna påvisa 

att motpartens tillvägagångssätt varit att klassificera som kvalificerat otillbörligt.  
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Inomobligatoriskt skadestånd 

I svensk rätt tillämpas adekvansbedömningen av i princip samma slag som vid 

utomobligatoriskt ansvar som vid inomobligatoriskt.
190

 Därför hänvisar jag till 

diskussionen ovan, vad gäller kravet på orsakssamband och adekvans. 

 

Föreligger det avtalsbrott? 

Frågan vi nu ställer oss är om derivathandlare, i egenskap av avtalspart, kan sägas 

begå avtalsbrott genom att förmå en rapporteringsansvarig att manipulera bankens 

Stiborbud och därmed bli skadeståndsskyldig för det positiva kontraktsintresset. Ett 

avtalsbrott föreligger när en part inte håller vad han lovar och därmed inte fullgör 

avtalet enligt parternas överenskommelse.
191

 Enligt en annan uppfattning föreligger 

ett kontraktsbrott vid underlåtenhet att uppfylla mot varandra stående förpliktelser. 

Benämningen av förpliktelsernas innehåll hör därför också till bestämningen av 

kontraktsbrott.
192

 

 

Anta att en låntagare som har ett banklån med rörlig ränta, till exempel Stibor plus två 

procentenheter, vill minska sin risk för plötsliga ränteförändringar och ingår avtal om 

en ränteswapp med en motpart. Avtalet innebär i fall som dessa att motparten går med 

på att ta risken att betala rörlig ränta till låntagaren samtidigt som låntagaren betalar 

fast ränta till motparten. Effekten blir att låntagaren alltid vet vilken ränta denne 

kommer få betala, samtidigt som motparten kommer göra en vinst eller förlust 

beroende på huruvida den rörliga räntan är högre eller lägre än den fasta räntan som 

man avtalat om att låntagaren ska betala.
 193

 Motparten kan, men behöver inte vara, 

densamme som långivaren. 

 

De förpliktelser som följer av avtalet är den ena partens förpliktelse att betala rörlig 

ränta och den andra partens förpliktelse att betala den fasta räntan. Eftersom det inte 

alltid är långivaren som också är motpart är det vanligt att en fiktiv ränta räknas ut 

som beräknas på samma nominella belopp.
194

 Förutsatt att den avtalspart som gått 

med på att betala rörlig ränta skulle kunna förmå en rapporteringsansvarig att 
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manipulera Stibor så att den blir lägre så skulle avtalsparten behöva betala mindre 

ränta än annars, detta sker dock inte på bekostnad av att motparten tvingas betala mer, 

då denne betalar en fast ränta oberoende den rörliga räntan. En ordagrann tolkning 

innebär således att det inte i fall som dessa kan vara fråga om avtalsbrott eftersom 

båda parterna uppfyller sina förpliktelser. Derivatavtal kan dock vara utformade på 

olika sätt, så frågan blir om det är fråga om ett avtalsbrott om den ena parten genom 

räntemanipulationen skulle tjäna mer på avtalet på bekostnad av den andra parten. 

Inte heller i dessa fall kan man genom en ordagrann tolkning dra den slutsatsen att ett 

avtalsbrott föreligger, även i dessa fall har ju avtalsparterna erlagt betalningar i 

enlighet med avtalet. 

 

Har banken agerat illojalt inom ramen för avtalsförhållandet? 

I ett HD fall som rörde ”ränteskruvning” uttalade domstolen att kraven på lojalitet och 

konsekvens tvingar en leasegivare att sänka leasingavgiften vid räntenedgångar. 

Rättsfallet är av intresse att kommentera, eftersom det till viss mån berör 

räntemanipulation i en avtalssituation mellan två parter.
195

 I de allmänna villkoren i 

leasingavtalet angavs följande:  

 

”Skulle ränteläget ändras på den marknad där leasegivaren finansierar sin verksamhet, 

äger han i motsvarande mån ändra angiven leasingavgift”. 

  

Räntorna ändrades regelbundet, men mest uppåt. Leasetagaren uppmärksammades i 

mitten av 90-talet på fenomenet ”ränteskruvning”, vilket innebär att finansföretag 

höjde leasingavgifterna med hänvisning till att marknadsräntorna steg, men sänkte 

inte på motsvarande sätt vid motsatta förhållanden. Därför menade leasetagaren att 

det utsatts för överdebitering och begärde 150 000 kronor i återbetalning av för 

mycket erlagd ränta.  

  

HD sade att klausulen enligt sin ordalydelse gav leasegivaren rätt att ensidigt avgöra 

om en ändring av leasingavgiften är befogad med hänsyn till ändringarna i ränteläget. 

Det fick dock ligga på leasegivaren att tillämpa klausulen på ett lojalt och konsekvent 
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sätt. Rätten att höja leasingavgiften vid en ränteuppgång motsvaras således av en 

skyldighet att sänka avgiften vid en räntenedgång.  

 

Går det att dra några paralleller med HD:s uttalanden i det här rättsfallet, som ger 

vägledning för en skadelidande avtalspart i vårt fall? Är det tänkbart att banken, i 

egenskap av att derivathandlaren inträder som avtalspart, justerar Stibor på ett 

inkonsekvent och illojalt sätt? I sådant fall, finns det utrymme för att banken är 

skyldig att återbetala något motsvarande överdebiteringen i HD:s fall?   

 

Räntejusteringsklausulen var avtalad mellan parterna, leasegivaren tillämpade dock 

inte klausulen på ett konsekvent sätt inom ramen för avtalsförhållandet. Stibor är en 

ränta som en enskild bank inte har ett bestämmande inflytande över, dessutom är 

nivån på Stibor inte avtalad mellan parterna genom någon räntejusteringsklausul. Den 

rapporteringsansvarige sänker eller höjer inte nivån på avtalsrättslig grund 

avtalsparterna emellan, utan banken har åtagit sig att följa bestämmelser enligt ett 

ramverk, framtaget av en branschorganisation, som anger hur banken ska beräkna sina 

egna Stiborbud. Hur banken i det här enskilda fallet justerar sina inrapporterade 

Stiborbud ligger således utanför det aktuella avtalsförhållandet. Det är därför svårt att 

påstå att banken har justerat nivån på den publicerade och slutgiltiga Stibor på ett 

inkonsekvent och illojalt sätt, inom ramen för avtalet parterna emellan.       

 

Slutsatsen måste bli att räntemanipulationer som huvudregel inte kan anses innebära 

att ena parten i ett derivatavtal begår ett kontraktsbrott genom en manipulation av den 

referensränta som det hänvisas till i derivatavtalet. Eftersom inget avtalsbrott i 

egentlig mening begåtts kan det inte heller bli aktuellt med inomobligatoriskt 

skadestånd. 
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6 Avslutande synpunkter och de lege ferenda diskussion 

6.1 Myndigheternas ansvar på en volatil marknad 

Den 15 november 2007 möttes företrädare från den brittiska riksbanken, Bank of 

England (BOE), FSA och brittiska storbanker däribland Barclays för att diskutera det 

faktum att nivån på Liborbud tenderade att vara mycket lägre än räntorna vid faktiska 

transaktioner. Paul Tucker, vice chef för BOE och ansvarig för finansiell stabilitet, 

betraktade dock inte dessa skillnader som en signal på att vissa banker försökte 

manipulera Libor, utan såg det som ett uttryck för att marknaden var dysfunktionell. 

Med hänsyn till Libors definition (att buden inte måste vara baserade på faktiska 

transaktioner) samt de då rådande förhållanden på den illikvida penningmarknaden 

efter augusti 2007, var företrädarna på 2007 års möte överrens om att skillnaderna på 

räntenivåerna var legitima.
196

  

 

I början av år 2008 publicerade the Wall Street Journal en artikel som kommenterade 

risken hos panelbanker att derivathandlare försökte påverka budgivningsprocessen (se 

avsnitt 3.4.3). Även om the Wall Street Journal och andra finansiella tidskrifter 

kommenterade dessa risker vid budgivningsprocessen utan någon direkt bevisning, 

tjänar ett företags rykte som en tillgång av betydande värde. I samband med medias 

uppmärksamhet publicerade BBA ett dokument med riktlinjer som specifikt tog sikte 

på att derivathandlare inte på något sätt ska vara involverad vid inrapporteringen av 

Liborbud (se avsnitt 3.4.4). Trots det fortsatte manipulationsförsöken från bankernas 

sida, och man kan därför ställa sig frågan varför myndigheterna inte agerade i ett 

tidigare skede med effektivare åtgärder?  

 

Chefen för BOE, kommenterade följande i anledning av FSA: s beslut mot Barclays: 

 

”If it was so obvious and all in the newspapers and everyone was talking about it, one 

might ask why everybody did not say, this is wrong. The reason was that it wasn´t 

wrongdoing. It was a market that was dysfunctional and was not operating in any 

effective way”.
197
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Det är svårt att dra några direkta slutsatser av de brittiska myndigheternas agerande. 

De skillnader som var för handen betraktades som rimliga för vad som kan förväntas 

och accepteras i en period som präglats av en mycket volatil marknad. Hur stora dessa 

skillnader i räntebuden får eller kan vara, innan uppmärksamheten riktas direkt mot 

aktörerna för fastställandet av Libor, är svårt att spekulera om. Vad som står klart 

efter Liborgate är att 2008 års finanskris gav upphov till ett strategiskt förfarande från 

bankernas sida vid inrapporteringen av räntesatser. Budgivningsprocessen utgör ett 

särskilt riskområde, som ger upphov till intressekonlikter inom en bank. Men den 

verkliga upptäckten av de brittiska fallen är inte att banktjänstemän och chefer på 

bankerna samverkade, utan att regelverket och tillsynsmyndigheterna misslyckades 

fullständigt att upptäcka de ansvariga när de gjorde det. Regelverket uppfyllde 

därmed inte sitt ändamål, i vart fall inte under den relevanta tidsperioden mellan 2007 

och 2012.  

 

6.2 Utgör Stibor en lämplig referensränta? 

Från svenskt håll kan vi med ledning av Riksbankens utredning konstatera att 

Stiborbankerna, till följd av Lehman Brothers konkurs, träffade en överenskommelse, 

som innebar avsteg från det då gällande Stiboravtalet, vilket innebar att bankerna 

kunde se varandras bud samtidigt som de inte var skyldiga att placera eller låna till 

dem. Överenskommelsen var, såvitt jag vet, inte allmänt känt vilket innebar att Stibor 

fastställdes och publicerades med beaktande av faktorer som inte ingav förtroende (se 

avsnitt 3.1.3).  

 

På en normalt fungerande marknad torde interbankräntor fungera väl som 

referensräntor. Orsakerna till att referensräntor manipulerades under finanskrisen i 

England finner vi kanske inte i bristande regelverk för processen att fastställa 

interbankräntor. Viss kritik kan åläggas bristande översyn från tillsynsmyndigheternas 

sida, men kanske är det så att Libor inte uppfyllde sitt syfte som referensränta under 

en period då marknaden var dysfunktionell. Det förelåg inte brister i regelverket, det 

lämpade sig bara mindre väl under dessa marknadsförhållanden. Ett sätt att lösa det 

här problemet, är i dagsläget enligt min mening att stärka den nuvarande processen 

för beräkningen av referensräntor, så att den ingjuter förtroende, alternativt se över 

om det finns andra typer av räntor som skulle kunna fungera som referensräntor.  
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Riksbanken noterar i sin utredning att det finns tänkbara alternativ till Stibor som 

referensränta, exempelvis är det möjligt att olika typer av referensräntor skulle kunna 

tjäna olika syften inom ramen för vad Stibor idag används till. Utredningen behandlar 

inte eventuella alternativa referensräntor, och några andra förslag från svenskt håll har 

inte synts till. Internationellt sett har fokus, precis som i Sverige, huvudsakligen legat 

på att förbättra den nuvarande processen för fastställandet av interbankräntor med 

hjälp av en panel av storbanker.
198

   

 

I den deskriptiva delen har jag redogjort för olika länders och europeiska 

reformförslag till ramverken för respektive referensränta (se avsnitt 3.2, 3.6–3.8). 

Skillnader i hur olika referensräntor fastställs innebär dock att eventuella brister med 

ramverken ser olika ut. Det får till följd att lösningarna för hur man ska komma 

tillrätta med problemen också kan skilja sig åt. Tydligt är i vart fall att det föreligger 

ett visst samband mellan reformförslagen. Det huvudsakliga syftet med förslagen är 

att förstärka de nuvarande referensräntornas integritet. Detta gör man således genom 

att exempelvis klargöra ansvarsfördelningen för beräkningen av referensräntor, införa 

krav på att bankernas interna material som berör budgivningsprocessen offentliggörs 

och granskas, upprätta kompletterande transaktionsbaserade referensräntor i syfte att 

kontrollera nivån på interbankräntor. 

 

Jag delar inte ESMA:s och EBA:s åsikter om att göra processen för beräkningen av 

referensräntor mer självständig från banknäringen (se avsnitt 3.8). Enligt min mening 

är medlemmarna i Svenska Bankföreningen mest lämpade att fortsättningsvis ha en 

väsentlig roll i arbetet att bestämma och övervaka Stibor. Svenska banker är redan 

föremål för omfattande lagregler och riktlinjer för intern styrning som motsvarar de 

flesta av de frågor som behandlas i ESMA:s och EBA:s rekommendationer, därför 

finner jag ingen anledning till att exempelvis självständiga och externa aktörer ska 

involveras i en Stiborbanks compliancefunktion. En sådan näringsrättslig reglering 

bedömer jag som invecklad och oproportionerlig i förhållande till förslagets syfte.  
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Istället för att slopa interbankräntorna som referensränta och genom lagstiftning 

införa en ny sådan har man internationellt sett framförallt arbetat med att förbättra 

ramverken för de nu gällande referensräntorna. Ur ett svenskt perspektiv är det därför 

av vikt att närmare undersöka om Stibors integritet har stärkts i och med det nya 

ramverket, eller om vi bör införa ytterligare förändringar.   

 

6.3 Har den svenska processen för beräkningen av Stibor förbättrats? 

Bankföreningen bör fortsättningsvis ha en väsentlig roll i arbetet att bestämma Stibor 

samt övervakningen av densamma. Eftersom det nya ramverket för fastställandet av 

Stibor finns lättillgängligt på Svenska Bankföreningens hemsida kommer inte jag, i 

det här avsnittet, redogöra för varje punkt i det nya ramverket. Syftet är att försöka 

utröna om processen kring beräkningen av Stibor har förstärks, detta gör jag genom 

att peka på de mest väsentliga skillnaderna och förändringarna i förhållande till det 

tidigare ramverket. Den största förändringen med det nya ramverket är att processen 

för fastställandet av Stibor formaliseras och blir offentlig. Viss kritik är dock befogad 

med anledning av det nya ramverket. Tiden innan det nya ramverket för Stibor 

offentliggjordes var transparensen bristfällig. Hur man satte Stibor hade endast de 

bidragande bankerna tillgång till och hade således ett informationsövertag. Bankerna 

hade på så sätt ett visst utrymme för att själva välja efter vilka faktorer och kriterier 

man skulle beräkna Stibor efter, när buden skulle vara bindande och inte (jämför med 

avsnitt 3.1.3).  

 

Ökad transparens 

Tidigare bestod ramverket av ett avtal mellan Stiborbankerna som var icke-offentligt. 

Det nya ramverket är lättillgängligt och präglas av en öppenhet, vilket är en klar 

förbättring och i linje med Riksbankens förslag (se avsnitt 3.2.2). Den förbättrade 

transperensen leder till att vi nu har information som bland annat berör definitionen av 

Stibor, vem som ansvarar för vad, vart medborgare med Stibor relaterade frågor och 

nya banker med ambition till tillträde kan vända sig, hur inrapporteringen och 

beräkningen för Stibor är utformad med mera. Till skillnad mot det svårtillgängliga 

icke-offentliga avtalet tidigare får vi nu en mer öppen struktur kring Stibor.  
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Förtydligande av ansvarsroller 

Riksbanken ansåg i sin utredning att det behövdes en tydlig huvudman som kan ta 

ansvar om felaktigheter uppstår (se avsnitt 3.2.2). Det huvudsakliga ansvaret har nu 

hamnat hos Svenska Bankföreningen som beslutar om själva ramverket. Utöver det så 

har också en ny organisation bildats, Stiborkommittén, med ansvar för uppgifter som 

har betydelse för att fastställandet av Stibor är riktigt. 

 

Regler om styrning och kontroll fattas av Svenska Bankföreningens styrelse. Till 

skillnad från tidigare har nu alltså Stibor en tydlig organisation som ansvarar för att 

ramverket följs samt för eventuella ändringar. Beslut för inrapportering och beräkning 

samt reglerna för Stiborbankernas interna styrning beslutas av Stiborkommittén på 

uppdrag av Svenska Bankföreningen. Stiborkommittén består av representanter från 

samtliga Stiborbanker. Stiborkommittén har bland annat ansvaret för uppgifterna att 

utforma och besluta om regler för inrapportering och beräkning av Stibor samt regler 

för Stiborbankernas interna styrning, säkerställa att transparens upprätthålls kring 

Stibors fastställande, utfärda en erinran till en Stiborbank om banken inte följer det 

nya ramverket med mera. Kommittén fattar alltså beslut av mer praktisk natur. 

 

Riksbankens roll 

Riksbanken har, utöver sin övervakande roll, i och med det nya ramverket en utvidgad 

roll att spela i jämförelse med tidigare. Som exempel ska förändringar i reglerna som 

berör Stibor hädanefter ske i samråd med Riksbanken, och Riksbanken ska även få 

tillgång till dokumentation som berör det dagliga fastställandet av Stibor.   

 

Inrapportering av räntor 

Bankerna ska hädanefter dokumentera vem inom verksamheten som lämnat dagens 

räntor och hur man kommit fram till dem. Detta i syfte att underlätta för Riksbanken 

att göra efterhandskontroller som tar sikte på huruvida budgivningsprocessen och 

inrapporteringen har gått rätt till. En klar förbättring mot tidigare är att respektive 

banks rapporteringsansvarig inte ska kunna se vad andra Stiborbankers 

rapporteringsansvariga har lämnat för räntor förrän alla har rapporterat in sina 

Stiborbud. Detta i syfte för att eliminera ”följa John”- beteenden, det vill säga att 

Stiborbankerna anpassar sina räntor i förhållande till hur andra banker har lämnat sina 

räntor. Mellan kl. 10:50 och 10:55 kan dock samtliga rapporteringsansvariga se alla 
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bud och handla på dem, vilket uppfyller syftet att man ska kunna verifiera att räntorna 

är riktiga och återger prisnivån på dagens räntemarknad. Vid den tidpunkten går det 

dock inte att ändra sina bud.   

 

Referensräntor för nio och tolv månader tas bort 

Referensräntor för nio och tolv månader tas bort. Förklaringen är att det för 

närvarande finns väldigt få finansiella kontrakt som är kopplade till de perioderna 

samt lite verklig omsättning.
199

 Den här förändringen följer Riksbankens förslag (se 

avsnitt 3.2.2) och är även i linje med Wheatleys, nämligen att exkludera räntor som 

inte används på marknaden (se avsnitt 3.6.3). 

 

Buden är bindande 

Det nya ramverket anger att buden är bindande, vilket innebär en förändring i 

förhållande till det tidigare ramverket, där det var oklart huruvida bankerna var 

tvungna att stå för sina bud om en annan bank skulle acceptera budet. Bindande bud 

utgör en klar förbättring, eftersom det bidrar till att eliminera incitamenten för 

räntemanipulationer. Något garanterat skydd skapas dock inte eftersom det endast 

finns fem banker i Stiborpanelen och de skulle kunna samarbeta och upprätta 

sidolöpare där de kommer överens om att inte acceptera varandras bud, vilket riskerar 

att göra de bindande buden till ett spel för gallerierna. Dessutom lär det inte ske 

särskilt många faktiska avslut även om buden görs bindande genom det nya 

ramverket, detta eftersom det är väldigt kostsamt för bankerna att handla med denna 

typ av transaktioner dem emellan.
200

   

 

Alternativa marknadsräntor 

På den näringsrättsliga sidan vore det optimala att räntesättningen baseras på riktiga 

transaktioner. Detta kan dock vara problematiskt i finansiellt dåliga tider när det inte 

genomförs tillräckligt många riktiga transaktioner, vilket ger ett otillräckligt underlag 
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för räntesättning. I Danmark föreslår man att införa en alternativ marknadsränta som 

baseras på prissättningen av ränteswappar (se avsnitt 3.7.1), något motsvarande i 

Sverige skulle kunna införas och fungera dels som en kontrollfunktion för att bedöma 

huruvida Stibor ligger på rimliga nivåer och dels komplettera Stibor, genom att det 

finns ersättningsmöjligheter för Stibor för det fall marknaden vill det. Riksbanken 

genomförde dessutom inom ramen för sin utredning en sådan jämförelse med faktiskt 

handlade räntor för att bedöma huruvida Stibor hade legat på rimliga nivåer eller ej 

(se avsnitt 3.1.5). Dan Hanqvist anser dessutom att det finns andra fördelar med olika 

typer av referensräntor. Dan anger följande i en artikel:
201

 

 

”Ett mer realistiskt tillvägagångssätt torde vara att uppmuntra inte nödvändigtvis flera 

men olika benchmarks så att de olika referenspunkterna – som var och en med 

nödvändighet alltid kommer att vara begränsade – genom att komplettera varandra 

sammantaget kan förbättra kvalitén på den information som finansmarknaderna 

använder”. 

 

Med det sagt finns det goda skäl till varför alternativa marknadsräntor kan spela en 

viktig roll på finansmarknaden i framtiden.     

 

Få panelbanker utgör en särskild risk ur ett svenskt perspektiv 

Styrelsen i Svenska Bankföreningen har möjlighet att ingripa gentemot en banks 

eventuella manipulationsförsök av Stibor (se avsnitt 5.3). Enligt Thomas Tetzell, 

chefjurist på Svenska Bankföreningen, torde styrelsens yttersta åtgärd vara att stänga 

av banken som budgivare för Stibor. Frågan är om denna åtgärd är lämplig, med 

hänsyn till att underlaget för att beräkna Stibor redan idag är relativt litet sett till det 

nuvarande antalet banker i Stiborpanelen. För det fall fler än en bank försöker 

manipulera Stibor, blir följden av en uteslutning från Stiborpanelen att underlaget 

minskar betydligt för att beräkna fram medelvärdet, vilket kan påverka marknadens 

syn huruvida Stibor är lämplig som referensränta. Dessutom bör risken för att den 

slutgiltiga referensräntan är manipulerad öka om antalet panelbanker är mycket litet. I 

England är det sexton banker som inrapporterar Liborbud för en viss valuta och 

löptid. För att den publicerade räntan faktiskt ska manipuleras krävs det förmodligen 
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upp emot fem banker, som försöker manipulera Libor för att det ska ha någon direkt 

effekt. I Sverige krävs det således färre banker för att eventuella manipulationsförsök 

ska ha någon direkt effekt. Med hänsyn till dessa skäl vill jag särskilt betona riskerna 

med det låga antalet banker som för närvarande deltar i Stiborpanelen. I tillägg till 

detta är dock avsikten, enligt det nu gällande ramverket, att uppmuntra fler banker att 

ansluta sig till Stiborpanelen.  

 

Avsikten är god, problemet är dock att signalerna på marknaden indikerar att andra 

svenska banker inte är villiga att ansluta till Stiborpanelen. Sedan det nya ramverket 

trädde i kraft den 4 mars 2013 har inga nya banker anslutit sig. Förklaringen är 

förmodligen det faktum att bankerna, enkelt uttryckt, inte vinner någonting på det 

själva i form av exempelvis ökade intäkter. För att delta krävs att banker installerar 

omfattande interna informations- och beräkningssystem i verksamheten, vilket 

innebär ökade kostnader. Thomas Tetzell kommenterade i en artikel i Svenska 

Dagbladet, vilka incitament som föreligger för att andra svenska banker, frivilligt, 

skulle vilja ansluta sig till panelen:
202

 

 

”Plusfaktorerna för en bank att delta är väldigt få, om ens några. Det handlar främst 

om att ta på sig ett samhällsansvar”. 

 

Utöver dessa kostnader måste bankerna ha tillfredställande intern översyn och 

kontroll över arbetstagarna som har tillgång till informationen som berör 

budgivningsprocessen. Ett deltagande innebär dessutom att bankerna är skyldiga att 

följa det nya ramverket och möjligtvis rekommendationerna från EBA och ESMA, 

ytterligare regler för en bank att följa är också förenat med tid och kostnader. Förutom 

att bankerna för närvarande inte är villiga att delta frivilligt så är det få svenska 

banker som är aktiva på interbank- och penningmarknaden, och därmed kan vara 

aktuella för att delta i panelen (se avsnitt 2.4 angående kraven för att vara en 

Stiborbank).
203

 Alternativen, för att få andra banker att delta, är antingen att underlätta 

kraven för att vara Stiborbank eller att tvinga andra banker genom lagstiftning, som 

uppfyller ramverkets uppsatta kriterier, att delta. Första alternativet är knappast 

möjligt, eftersom banker som inte handlar på interbank- och penningmarknaden 

                                                        
202

 Olsson, Erik , Stiborstyrning lockar få, Svenska Dagbladet Näringsliv, maj 2013. 
203

 ibid. 



 
 

82 

saknar det underlagsmaterial som används för beräkningen av Stibor. Alternativ 

nummer två ställer sig Dan Hanqvist förmodligen tveksam till, med anledning av hans 

uttalande om att Europeiska kommissionen överväger ge ESMA möjligheter att 

tvinga banker att delta i paneler för beräkningen av referensräntor.
204

 Dan säger 

följande i en artikel:
205

  

 

”Detta är ett ytterligare exempel på hur europeiska myndigheter ingriper med tvång 

istället för välavvägda och marknadskonforma incitament och för att göra om olika 

marknadsdrivna institutioner till offentliga, som sedan underkastas en byråkratisk och 

politisk logik istället för den marknadsekonomiska logik som ursprungligen givit 

upphov till institutionerna”. 

 

Mitt förslag är att man tills vidare avvaktar i hopp om att fler potentiellt kvalificerade 

banker väljer att frivilligt ansluta sig till Stiborpanelen och ta på sig ”ett 

samhällsansvar”, innan lagstiftaren överväger att ingripa genom tvingande 

lagstiftning. I tillägg till detta ska nämnas att Ramverket nyligen trädde i kraft, den 4 

mars 2013, varför det föreligger skäl för att låta de förhållandevis stora förändringarna 

som regelverket bär med sig få verka ett tag framöver, utan ytterligare 

regelförändringar som berör fastställandet av Stibor. 

 

6.4 Sanktionsförfarandet är tillräckligt 

Som konstaterats i kapitel 5 kan förmodligen ett näringsrättsligt ingripande mot 

räntemanipulation ske i Sverige. Sundhetskravet i LBF är dock av generell karaktär 

och risken finns att en domstol, efter överklagande av ett sanktionsbeslut från FI, av 

legalitetsskäl inte skulle döma ut en straffavgift med detta lagrum som grund i 

tveksamma fall. FI bör meddela bindande föreskrifter som anger att en 

räntemanipulation ses som ett brott mot sundhetskravet i LBF. På den straffrättsliga 

sidan föreslår jag att en ny bestämmelse läggs till i lagen om marknadsmissbruk där 

manipulation av referensräntor definieras som otillbörlig marknadspåverkan. Detta 

gör det mindre problematiskt för en åklagare att åtala någon för räntemanipulation 
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även om möjligheten finns redan idag, dessutom lär det ha en preventiv effekt för 

marknadsaktörerna om de vet att just räntemanipulation är särskilt straffbelagt. 

Mycket talar för att en sådan förändring kommer att ske då EU-kommissionen redan 

lagt ett förslag i linje med det som nu föreslås.
206

 

 

Man skulle kunna vara av den uppfattningen att en banks överträdelse av 

näringsrättsliga regler med efterföljande vite som påföljd eller att ansvariga 

banktjänstemän fälls för otillbörlig marknadspåverkan, talar för att privatpersoner och 

företag har goda utsikter att vinna framgång vid en eventuell skadeståndstalan. 

Ärendet i sig är dock alltför komplex ur ett skadeståndsrättsligt hänseende, Stibor 

fastställs varje dag och det gäller att kunna utröna med viss precision hur och vilken 

av de olika manipulationsförsöken ekonomiskt sett har skadat dig (se avsnitt 5.5). 

Bevissvårigheterna vid en skadeståndstalan ter sig därför som ett stort hinder för en 

skadelidande part. Med det sagt anser ändå jag att de regler som finns idag är 

motiverade med hänsyn till att en motsatt ordning skulle kunna leda till att långsökta 

och grundlösa skadeståndsanspråk döms ut.  

 

6.5 Varför skulle ett motsvarande Liborgate inträffa i Sverige? 

I den här uppsatsen har jag förhållit mig till uppfattningen om att Stibor är en 

referensränta av betydelse vid prissättningen av finansiella kontrakt. I 

appliceringsdelen av ett hypotetiskt Liborgate som inträffar i Sverige har jag därför 

bortsett ifrån frågeställningen hur pass sannolik en sådan situation faktiskt är. Detta 

ska därför kort kommenteras.  

 

Ett argument för att ett Liborgate inte skulle kunna inträffa i Sverige är att svenska 

banker har en exponering mot Stibor som innebär att de gör såväl vinster som 

förluster vid en höjd eller sänkt Stibor. Det skulle därför inte finnas ett incitament att 

manipulera Stibor i en viss riktning, då nettoexponeringen skulle kunna vara noll.
207

 

Argumentet räcker dock inte för att ensamt eliminera risken för en räntemanipulation. 

Eftersom det finns möjligheter att manipulera en referensränta, med beaktande av 
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Liborgate, och starka skäl föreligger för banker och enskilda banktjänstemän att 

försöka med detta, varför skulle man inte försöka manipulera Stibor? Enskilda 

banktjänstemän som jobbar med ränteswappar kan ändå ha incitament att försöka 

manipulera referensräntan för egen vinnings skull. Vid dåliga tider finns det 

dessutom, även för svenska banker, incitament att rapportera in lägre räntesatser, för 

att undvika negativ exponering och sviktande förtroende från insättare.  

 

6.6 Konsekvenserna av att brittiska banker inte försökte manipulera 

Libor 

Huvudsakligen har min uppsats fokuserat vid att söka finna argument och rättsligt 

stöd för att straffa ansvariga personer på en panelbank och banken i sig, vid ett 

hypotetiskt manipulationsförsök som den av Libor i London. Samtidigt är det av visst 

intresse att utvidga problemformuleringen och ställa oss frågan hur det skulle kunna 

ha sett ut, för det fall de brittiska bankerna inte manipulerade Libor. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, fanns det argument och godtagbara skäl för banker 

och möjligen tillsynsmyndigheter att åsidosätta reglerna för fastställandet av 

referensräntor? 

 

Ja, det kanske var nödvändigt till och med. Hade exempelvis Barclays lämnat 

Liborbud som inte var manipulerade hade förmodligen räntebuden offentliggjort 

information om att banken hade finansiella svårigheter. Libor och andra 

internationella interbankräntor har nämligen sådana inneboende systemviktiga 

egenskaper. Räntorna fungerar som riktmärken för bankernas kostnad för lån utan 

säkerhet på interbankmarknaden och därmed kreditrisken i banksektorn, vilket medför 

att räntorna är av stor betydelse för bedömningen av stabiliteten i det finansiella 

systemet.
208

   

 

Vid tidpunkten för Barclays referensräntemanipulation rådde finanskris, så självklart 

var bankernas försämrade kreditvärdighet ett välkänt faktum trots att informationen 

från Barclays Liborbud sade motsatsen, men de första manipulerade Liborbuden 

inrapporterades i ett tidigt stadium, strax efter Lehman Brothers gick i konkurs, och 

visade på att banken faktiskt hade låga lånekostnader. I det läget riktades initialt inte 
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blickarna mot Barclays, i vart fall vidtogs inga närmare och djupgående 

undersökningar avseende bankens ovanliga nivåer på inrapporteringen av Libor och 

Euribor, på grund av olika skäl (jämför med avsnitt 6.1). Om vi antar att information 

om Barclays försämrade finansiella hälsa hade inrapporterats på ett korrekt vis, hade 

detta förmodligen snabbt spridit oro och osäkerhet bland bankkunder och företag. Ett 

sådant rykte är typexemplet på katalysatorn för upprinnelsen av en bank run, något 

som faktiskt inträffade för andra banker under den här kritiska perioden. Följderna av 

en eventuell bank run hade kanske medfört ännu större konsekvenser än de faktiska 

som inträffade efter Liborgate, eftersom oron och osäkerheten hade spridit sig till 

andra brittiska och internationella finansiella institutioner. Går en bank av Barclays 

omfattning i konkurs till följd därav, försvinner en stor andel av kreditförsörjningen, 

vilket kan leda till efterföljande konkurser och så vidare. De samhällsekonomiska 

konsekvenserna i England, men kanske även globalt sett, hade därav kunnat bli värre, 

än de faktiska följderna av manipulationsförsöken av referensräntorna. Mot bakgrund 

av detta kan man ställa sig frågan; tog Liborgatebankerna, i ett visst avseende, på sig 

ett stort ansvar utan att få applåder?  
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Bilaga 

Från: ulf.jakobsson@swedbank.se (ulf.jakobsson@swedbank.se) 

Skickat: den 29 oktober 2012 10:03 

Till: xxx@hotmail.com 

 

Hej Lars 

  

Jag försöker svara på dina frågor i mailet nedan. 

  

Hälsningar 

  

Ulf 

  

Från: Lars Sundell [mailto:xxx@hotmail.com]  

Skickat: den 29 oktober 2012 09:42 

Till: Ulf Jakobsson 

Ämne: frågor ang STIBOR och LIBOR - Uppsats 

  

Hej Ulf, 

  

När bankerna varje morgon lämnar bud på STIBOR-räntan var buden ursprungligen 

bindande för den bank som lämnade budet. Idag lämnar dock bankerna öppna bud 

utan att vara skyldiga att handla till dem. Anser du att det finns några problem med att 

buden inte är bindande längre? 

 

Det är faktiskt så att bankerna fortfarande är bundna av sina bud och är skyldiga att 

handla på dessa om någon bank i Stibor panelen så skulle vilja. 

 

I praktiken sker väldig få avslut då det är väldigt kostsamt att handla denna typ av 

transaktioner mellan bankerna samt att den risk som skulle knytas upp i dessa affärer 

tränger undan andra affärer som bankerna har mellan varandra. 

 

 

mailto:xxx@hotmail.com
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Från: Tomas.Tetzell@swedishbankers.se (Tomas.Tetzell@swedishbankers.se) 

Skickat: den 10 april 2013 15:12 

Till:xxx@hotmail.com 

 

Hej Lars!  

 

Vi har medvetet hållit det allmänt formulerat för att styrelsen ska kunna bedöma vad 

som kan vara en lämplig åtgärd. Det första steget torde normalt vara att banken får ett 

påpekande, erinran, om att man inte följt ramverket. - Den yttersta åtgärden torde vara 

att banken stängs av som rapportör av underlag för beräkning av Stibor.  

 

En branschorganisations "makt" i förhållande till sina medlemmar är normalt sett 

begränsad och beroende av vad som anges i stadgar m.m. När det gäller 

Stiborbankerna har dessa åtagit sig att följa ramverket och de beslut som fattas av 

Bankföreningens styrelse och Stiborkommittén. Det innebär naturligtvis att de 

förväntas rätta sig efter eventuella beslut om åtgärder mot dem, men samtidigt är det 

så att föreningen inte har några formella maktmedel i förhållande till bankerna.  

 

Jag beklagar att jag inte kan vara mer utförlig, men jag hoppas att du har någon nytta 

av dessa kommentarer.  

 

Bästa hälsningar  

 

Tomas Tetzell  

Chefsjurist/Chief Legal Counsel  

 

Från:        Lars Sundell <xxx@hotmail.com>  

Till:        "lena.barkman@swedishbankers.se" <lena.barkman@swedishbankers.se>  

Datum:        2013-04-10 12:25  

Ärende:        frågor ang det nya ramverket  

 

Hej Lena,  
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I det nya ramverket står det, på s. 4 punkten längst upp i vänstra hörnet, att om en 

Stiborbank inte följer ramverket samt inte rättar till överträdelsen inom två veckor har 

Bankföreningen möjlighet att fatta beslut om eventuella åtgärder mot Stiborbanken. 

Kan du exemplifiera och lite mer utförligt förklara vad det är för typer av åtgärder. 

Dessutom vilket mandat eller liknande har en branschorganisation för att fatta beslut 

om eventuella åtgärder gentemot en Stiborbank?  

 

Tack så mycket på förhand Lena!  

 

Med vänlig hälsning,  

Lars Sundell, jur.stud  

 

 
 

 
 

 

 

 


