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Riksbankens verksamhetsplan 2017 

Inledning, planeringsförutsättningar 

Uppdraget 

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar 
för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i 
uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. 

Den andra uppgiften innebär att Riksbanken ger ut sedlar och mynt, främjar säkra och 
effektiva betalningar samt förebygger och hanterar kriser i det finansiella systemet. 
Riksbanken förvaltar också betydande tillgångar som ska säkerställa att vi har en god 
beredskap för att fullgöra våra huvuduppgifter och säkra den självständiga ställning 
riksdagen gett oss. 

Planering och uppföljning 

Direktionen beslutade den 28 september 2016 om planeringsförutsättningar för 
verksamhetsplanen för 2017. Utgångspunkten är fortsatt den strategiska plan som 
fastställdes hösten 2014 (2014-273-STA) och som innehåller en beskrivning av Riksbankens 
uppdrag, vision och strategiska inriktning för de kommande åren och utmynnar i tio 
strategiska prioriteringar. Andra utgångspunkter för planeringen för 2017 är en uppdaterad 
omvärldsdiskussion och de riskanalyser som genomförs i verksamheten.  

I denna verksamhetsplan konkretiseras visionen för varje målområde med hjälp av mål och 
med indikatorer som speglar hur målen ska utvärderas. Målen sätts med visionens 
ambitionsnivå ”bland de bästa” och i visionens tre perspektiv; kvalitet, effektivitet och 
förtroende. Den strategiska inriktningen konkretiseras med prioriterade handlingsplaner. 
Dessutom sammanfattas operativ risk och resursinsats för respektive målområde. I ett 
separat dokument ”Budget för Riksbanken 2017” presenteras budgeten mer i detalj. I ett 
tredje dokument ”Internbudget och plan för uppföljning 2017” specificeras budgeten per 
avdelning och område. I det sistnämnda dokumentet beskrivs dessutom hur 
verksamhetsplan och budget ska följas upp under 2017. 
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Vision och strategisk inriktning 

Riksbankens vision är att vara bland de bästa när det gäller kvalitet och effektivitet och 
därigenom behålla ett högt förtroende. Vi ska fullgöra våra uppgifter med hög kvalitet till 
rimliga kostnader. På så vis bidrar Riksbanken till en stabil ekonomisk utveckling för företag 
och hushåll i Sverige. Visionens ambitionsnivå, bland de bästa, konkretiserar vi i 
verksamhetsmål och resultatindikatorer för våra olika områden.  

Verksamhetsuppföljningarna har under senare år visat att vi på de flesta områden har levt 
upp till visionens ambitionsnivå. Det är dock en utmaning för en liten centralbank att 
försvara denna position och bidra på bästa sätt i en föränderlig och nu förhållandevis 
turbulent omvärld. Förändringar i det finansiella systemet och i realekonomin leder till nya 
problem som behöver nya lösningar, vilket i sin tur ställer ständigt ökade krav på analys och 
flexibilitet. 

Den strategiska plan som beslutades i 
september 2014 tar sikte på 2018 då 
Riksbanken fyller 350 år och rubriceras ”En 350-
åring i täten”. Den ställer upp tre 
utvecklingsmål som kan sammanfattas med att 
vi ska ha en verksamhet i takt med tiden och 
omvärlden, ett engagerande arbetsklimat och vi 
ska producera ett resultat som leder till ett högt 
förtroende. Det sistnämnda kräver i sin tur hög 
kvalitet i vårt arbete och att vi kommunicerar 
vårt resultat på ett lättillgängligt och tydligt sätt. 

Målen åskådliggörs i 10 strategiska 
prioriteringar (se bild) som ska vara vägledande 
i verksamhetsplaneringen. 

Fokus 2017 

Riksbankens roll i ett betalningssystem i 
förändring är i fokus, bl. a. genom uppstarten av 
ett projekt för att bestämma om det finns skäl 
att införa e-kronor som ett komplement till 
kontanter.  

Även inom andra områden, som penningpolitik, 
likviditetsförsörjning, tillgångsförvaltning och 
stabilitetsanalys fortsätter arbetet med att 
utveckla Riksbankens roll och verktyg utifrån omvärldsförändringar och nya erfarenheter. 
Detta arbete ska ske parallellt med, och bidra med sakinformation till, den lagöversyn som 
påbörjas inom kort. I den operativa driften kommer ökad uppmärksamhet att ägnas åt att 
säkerställa att vi har effektiva systemstöd som står säkert mot ökade cyberhot.  

Vi fortsätter även att utveckla Riksbanken som arbetsplats genom att bygga vidare på de 
program som genomfördes 2016. Under 2017 ligger fokus bl. a. på teamutveckling och på 
bättre uppföljning och diskussion om arbetsklimat, arbetsbelastning och prioriteringar. 

I bilaga till denna verksamhetsplan kopplas 2017 års prioriterade handlingsplaner till de 10 
prioriteringarna i den strategiska planen. 
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Mål, risk, prioriterade handlingsplaner och kostnadsnivå 2017 per målområde 

Riksbankens verksamhet delas in i målområden som utgörs av kärnprocesser, respektive 
bankgemensamma funktioner.  

 Mål och indikatorer: Här presenteras mål för våra olika verksamhetsområden. Målen är 
uppbyggda med visionens ambitionsnivå ”bland de bästa” och i visionens tre perspektiv; 
kvalitet, effektivitet och förtroende. För varje mål finns indikatorer som tillsammans ska 
ge en bild av hur det går för Riksbanken på området. För vissa uppgifter kan ”bland de 
bästa” innebära att vi försöker prestera i nivå med centralbanker som vi bedömer vara 
”bland de bästa”. För andra uppgifter görs jämförelser med andra institutioner, vi jämför 
till exempel vår prognosförmåga med andra prognosmakare i Sverige, vår 
attraktionskraft som arbetsgivare relateras till andra myndigheter och företag etc. En 
perfekt utvärdering av resultatet av alla våra uppgifter är inte möjlig. Om det saknas en 
självklar definition av de övergripande målen är det en utmaning att exakt mäta 
framgång. Det ska inte hindra oss från att hitta olika sätt att spegla om vi håller en hög 
kvalitet och rör oss i rätt riktning, därför används begreppet ”indikatorer”.  
 
Vi bör inte förvänta oss att alla mål uppnås hela tiden och det finns möjliga 
målkonflikter. Ett tydligt exempel på det är målet om förutsägbarhet. Det är långsiktigt 
värdefullt att penningpolitiken är så förutsägbar som möjligt. Denna ambition speglas 
därför i ett mål formulerat i termer av hur mycket marknadsräntor ändras när de 
penningpolitiska besluten kommuniceras. Men förutsägbarheten är självklart 
underordnad uppgiften att värna ett fast penningvärde. Marknadens förväntningar styr 
inte det penningpolitiska beslutet, men det är viktigt för oss att följa hur väl 
marknadsaktörerna och andra parter förstår skälen bakom besluten. 

 Riskperspektivet som presenteras är en översiktlig beskrivning av de risker som just nu 
är mest prioriterade att begränsa.  

 Prioriterade handlingsplaner: Detta är de utvecklingsområden som avdelningarna vill 
fokusera på under 2017, utifrån den strategiska planen, omvärldsförändringar och 
identifierade risker. Handlingsplanerna presenteras här per målområde, den struktur vår 
styrning och uppföljning följer. För en matchning mot de strategiska prioriteringarna – 
se bilaga 1. 
 
Men det ska understrykas att en verksamhetsplan inte kan vara huggen i sten, vi måste 
samtidigt ha förmågan att vid behov göra tydliga omprioriteringar utifrån hur vår 
omvärld utvecklas. Dessa omprioriteringar redovisas i våra tertialuppföljningar. För 2017 
gäller särskilt att ledningsgruppen föreslås återkomma med mer precisa förslag till 
utvecklingsarbete för e-kronor och cybersäkerhet samt en uppdaterad analys av hur 
stora de RIX-relaterade kostnadsökningarna är och hur de ska finansieras av avgifter. 

 Kostnadsnivå 2017: Större förändringar av personalresurser och av de totala 
förvaltningskostnaderna fördelade per verksamhetsområde kommenteras som en 
indikation på hur resursinsatsen förändras för området jämfört med tidigare år. 
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PENNINGPOLITIK 

MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2017 

Ett fast penningvärde 

KPI (12-månadersförändring) 

2 %  KPIF (12-månadersförändring) 

Inflationsförväntningar 5 år (medelvärde) 

Internationellt erkänd 
penningpolitisk analys  

Indikatorn ”relativ prognosprecision” för 
KPIF, samt årlig jämförelse med andra 
prognosinstitut 

Hög (prognosfel < 
överraskn), resp. 
bland de bästa 

Publicerad policyanalys Minst 10 st artiklar  
(t.ex. Ek. komm., 
PoV, WP) 

Kvalitativ extern bedömning av analys Bland de bästa 

Forskning av hög 
kvalitet  

Vetenskapliga publikationer, kvalitetsvägt Antal årsarb inom 
penn. pol. x 100 p 
(grönt fr 75 p) 

Effektivt policystöd 
från forskningen 

Intern kvalitetsbedömning  God kvalitet 

Effektiv analysprocess Benchmark Bland de bästa 

Effektivt 
genomförande 

Dagslåneränta  Repo +/- 10 punkter 
varje dag 

Förutsägbar 
penningpolitik 

Förändring 1-mån STINA-swappar vid 
räntebeslut 

≤ 5 punkter  

Stort förtroende för 
den penningpolitiska 
analysen   

Förtroendemätning hos viktigare 
målgrupper 

Hög kunskap 

Högt förtroende 

Risk: Osäkerheten inom det penningpolitiska området är alltid stor. Inflationsuppgången 
bedöms fortfarande vara bräcklig och den långa perioden av låg inflation och låga räntor har 
medfört risker för ett försvagat förtroende för inflationsmålet och för den finansiella 
stabiliteten. Andra mer operativa risker hanteras till exempel genom databiblioteket och 
genom väl utvecklade rutiner för att förhindra spridning av konfidentiell information. 

Prioriterade handlingsplaner 

• Penningpolitik i en ny miljö: Den penningpolitiska verktygslådan i Sverige och många 
andra länder har vidgats från att främst bestå av förändringar av styrräntan, till att även 
omfatta olika slags tillgångsköp, kommunikation av beredskap och andra former av 
”forward guidance”. Detta projekt syftar till att fortsätta förbättra vår kunskap, analys 
och kommunikation kring penningpolitiken i denna ”nya miljö”. En del av projektet 
hanterar den del av fjolårets utvärdering av Goodfriend och King som handlade om 
räntebanan, hur den använts och dess avvikelser från marknadsförväntningar. (APP, 
AFM, STA/KOM) 

 
• Risker och osäkerhet i analys och kommunikation: Tidigare verksamhetsplan har 

innehållit projekt som handlar om penningpolitik och finansiell stabilitet samt risker och 
osäkerhet i det penningpolitiska beslutsunderlaget. Det fortsatta utvecklingsarbetet 
kombineras i ett nytt projekt, som syftar till att utveckla vår analys av risker och 
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osäkerhet, och hur dessa påverkar ekonomin och penningpolitiken. Projektet ska jobba 
vidare med konkreta förslag på hur vi kan arbeta med risker och osäkerhet i den 
penningpolitiska analysen, beslutsfattandet och i kommunikationen. Den höga 
skuldsättningen i hushållssektorn studeras inom ramen för detta projekt bland annat för 
att den kan ha konsekvenser för penningpolitiken framöver om/när reporäntan höjs till 
mer normala nivåer. (APP, AFS, FOE) 
 

• Modellstöd i en föränderlig värld: Riksbankens analyser bygger på en kombination av 
bedömningar och formaliserad modellanalys. Det viktiga med modeller är inte alltid de 
exakta siffror eller prognoser de kan ge upphov till, utan snarare att de tydliggör 
tankesätt och mekanismer. Det är viktigt att modellparken uppdateras i takt med att de 
relevanta frågeställningarna förändras. Modellstödsprojektet är ett pågående projekt, 
med tydliga kopplingar till övriga projekt. Exempel på detta är modeller som kan hantera 
okonventionell penningpolitik, finansiella risker och strukturella förändringar. (APP, FOE) 
 

• Inflation och strukturella förändringar: Riksbanken har under senare år bedrivit 
djuplodande projekt för att analysera orsakerna till den låga inflationen i Sverige och 
utveckla våra metoder för att göra inflationsprognoser på kort och längre sikt. Detta 
projekt fokuserar på hur olika strukturella förändringar i ekonomin kan ha påverkat 
inflationen, både i Sverige och i omvärlden. Under 2017 görs bl.a. ytterligare studier av 
företagens prissättningsbeteende, och hur inflationen påverkas av arbetskraftsutbudet. 
(APP, FOE) 
 

• Konsekvenser av okonventionell penningpolitik: Ett forskningsprojekt för att utveckla 
en modell som utifrån simulerade långsiktiga räntenivåer, tillgångsköp och växelkurser 
uppskattar konsekvenser för Riksbankens finansiella ställning och effekter på ekonomin i 
stort. (FOE, APP)  

Kostnadsnivå: De totala kostnaderna för penningpolitiken (när alla kostnader fördelats ut till 
våra verksamhetsområden) budgeteras till 181 mkr, vilket är ungefär samma nivå som 
budget 2016 (183). Ökade administrativa kostnader har kompenserats av att en tillfällig 
(tvåårig) resursförstärkning, för fördjupad analys av penningpolitik med låg inflation och låg 
ränta, nu upphör. 
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FINANSIELL STABILITET 

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2017 

Ett säkert och effektivt 
betalningsväsende  
(se även betalningssystem 
och kontantförsörjning) 

Bankernas finansiella motståndskraft 
och bedömning av finansiella 
marknaders funktionssätt 

God motstånds-
kraft respektive 
god funktion 

Utvärdering av betalningssystemets 
infrastruktur Väl fungerande 

God förmåga att identifiera 
(nya) potentiella risker Kvalitativ bedömning av 

analys/övervakning 
Bland de bästa 
(ej formaliserat) God förmåga att 

analysera/värdera risker 
Minska identifierade risker i 
det finansiella systemet 

Genomslag rekommendationer Bra genomslag 
enl utvärd. i FSR 

Forskning av hög kvalitet  Vetenskapliga publikationer, 
kvalitetsvägt 

FOE årsarb inom 
fin. stab. x 100 p 
(grönt fr 75 p) 

Effektivt policystöd från 
forskningen 

Kvalitetsbedömning  God kvalitet 

God förmåga att hantera 
kriser i det finansiella 
systemet 

Under kris: extern bedömning  God förmåga 

Ej kris: Antal övningar resp. 
övningsresultat 

Minst 1 per år 
God förmåga 

Inflytande över finansiell 
regelbildning i Sverige och 
internationellt  

Kvalitativ utvärdering av genomslag i 
remisser och av påverkan på profilfrågor 
i det internationella arbetet 

Mycket bra 

Effektiv kommunikation Medieanalys, andel av nyckelmedier som 
återger RB:s budskap och talespersoner 

Minst 40 %1 

Effektiv analysprocess Benchmark Bland de bästa 

Stort förtroende för RB:s 
stabilitetsanalys och 
krishanteringsförmåga 

Förtroendemätning hos viktigare 
målgrupper 

Hög kunskap 

Högt förtroende 

Risk: En övergripande risk är att nödvändiga reformer inte genomförs och att risken för 
finansiell instabilitet ökar. Ett utvecklat internationellt regelverk och en ny institutionell 
struktur i Sverige ställer krav på samordning mellan myndigheter och på att roller och ansvar 
successivt uppdateras och tydliggörs. Andra mer operativa risker skall till exempel hanteras 
med ett fortsatt arbete för att införa databiblioteket för paneldata samt genom förbättrad 
samordning över avdelningsgränserna och mellan myndigheter. På avdelningen för finansiell 
stabilitet adresseras dessutom särskilt risken för spridning av konfidentiell information. 

Prioriterade handlingsplaner: 

Riksbankens roll, analys och kommunikation på stabilitetsområdet skall utvecklas utifrån vår 
position i internationella fora och utifrån den institutionella strukturen i Sverige. 

1 Tertialvis medieanalys från Kantar Sifo, mäter hur stor andel av Riksbankens utvalda nyckelmedier som återger ett 
budskap och citerar en talesperson i samband med FSR. Målsätts även bankgemensamt under ”Kommunikation”. 
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Stabilitetsanalysen ska utvecklas i samklang med penningpolitiken och utifrån vår roll i ett 
betalningssystem i omvandling. Följande projekt är prioriterade för 2017: 

Översyn likviditetsförsörjning och krisberedskap 

• Konsekvenser av Nordeas filialisering: Ett underlag ska tas fram för hur likviditetskrav, 
uppföljning och krisberedskap bör anpassas utifrån Nordeas filialisering. (AFS, AFM) 
 

• Översyn Riksbankens faciliteter: Utifrån kartläggningen under 2016 ska förslag 
presenteras till förändringar av RIX-villkor, anpassningar av det penningpolitiska 
ramverket och modellen för Riksbankens likviditetsförsörjning. (AFS, AFM, ABK, APP) 
 

• Bankernas återhämtnings- och resolutionsplaner: För att kunna utföra sina uppgifter i 
kris behöver Riksbanken vara involverad i de förberedelser som andra myndigheter gör 
för att hantera kriser i finansiella företag. (AFS, AFM) 
 

• Krisövningar: Väl fungerande samordning och informationsutbyte mellan myndigheter 
är viktigt för en effektiv krishantering och kriskommunikation. Under 2017 ligger fokus 
dels på genomförande av två scenarioövningar med stabilitetsrådet, dels på 
förberedelser för en krisövning inom ramen för Nordic Baltic Stability Group under 2018. 
(AFS, AFM, STA/KOM) 
 

• Intern krisberedskap: Ledningsgruppen skall se över ansvarsfördelningen för 
krisberedningen (både finansiell och operationell). Krispärmen skall byggas ut så att 
även ABK, AFM och APP:s rutiner inkluderas.  (AFS, AFM, APP, STA, ABK) 

Utvecklad stabilitetsanalys 

• Finansiella stabilitetsaspekter av låga räntor: Riskerna för den finansiella stabiliteten i 
Sverige till följd av det låga ränteläget skall analyseras utifrån olika aktörer i det 
finansiella systemet med fokus på hur deras beteende vid låga räntor under lång tid kan 
leda till ökat risktagande samt hur sårbara de är för tillgångsprisfall vid en allmän höjning 
av räntenivån. (AFS, FOE, APP)  
 

• Utveckling av stresstester: Utveckling av nytt stresstest för banker, framför allt gällande 
kapital. (AFS, FOE, FI) 
 

• Delning av data med finansinspektionen: Nya rapporteringsrutiner för befintlig 
information och insamling av nya data pga. att europeiska regleringar skapar kortsiktigt 
behov att anpassa hur Riksbanken behåller tillgång till FI:s data. På sikt skall detta 
utvecklas till den gemensamma databas som ingår som prioriterad handlingsplan under 
målområdet Statistik. (AFS, APP/STE, FI) 
 

• Centrala motparters roll: Centrala motparter (CCP:er) blir allt mer systemviktiga i takt 
med att central motpartsclearing krävs eller uppmuntras av myndigheter. Utifrån en 
kartläggning av finansiella kopplingar mellan banker och CCP:er ska en bild över 
sammanlänkningen och koncentrations- och spridningsrisker skapas. (AFS, FI) 
 

• Den kommersiella fastighetsmarknaden: Kartläggning och fördjupad analys av den 
kommersiella fastighetssektorns finansiering för en ökad förståelse av hur problem kan 
uppstå i denna sektor, genom vilka kanaler sådana problem kan leda till ökade risker för 
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finansiell stabilitet, och hur stora dessa risker bedöms vara. (AFS, APP/STE) 
 

• Utvärdering av IRK-modeller: Bankernas IRK-modeller för icke finansiella företag ska 
utvärderas. (AFS, FOE) 

Finansiell reglering 

• Översyn internationellt arbete: Förutsättningarna för Riksbankens internationella 
arbete förändras när Stefan Ingves lämnar sina internationella ordförandeuppdrag och 
t.ex. till följd av Brexit. Det föranleder en översyn av Riksbankens samlade 
internationella arbete. Projektet syftar till att identifiera de utmaningar och möjligheter 
som de nya förutsättningarna innebär och presentera förslag på åtgärder avseende t.ex. 
prioriterade ämnesområden, organisationer och samarbetsländer, interna arbetsformer 
och ambitionsnivåer. (AFS, alla) 
 

• Finansiella regleringars påverkan på den reala ekonomin: Makroekonomiska modeller 
ska utvecklas för att studera hur den reala ekonomin påverkas av finansiell reglering, 
däribland makrotillsynsverktyg, men även för att analysera realekonomiska effekter av 
Basel III. (AFS, FOE, APP) 
 

• Införande av ny finansiell reglering: Revideringar av Basel III-reglerna och European 
Systemic Risk Board’s uppdrag och styrning skapar behov av att ta fram och 
kommunicera Riksbankens syn på utfallet. (AFS, STA/KOM) 

Kostnadsnivå: Den totala kostnaden för finansiell stabilitet budgeteras till 193 mkr vilket är 
ungefär samma nivå som budget 2016 (194).  

BETALNINGSSYSTEMET RIX 

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2017 
Ett väl fungerande 
betalningssystem 

Tillgänglighet RIX > 99,85 % 

Effektivt betalningssystem 
Intäkter/kostnader Kostnadstäckning RIX 

Benchmark Bland de bästa 

Nöjda kunder i betalningssystemet Andel nöjda kunder > 80 % (repr > 70 % antal) 

Risk: Stora systemprojekt har dominerat verksamheten senare år och projektrisker har 
fokuserats särskilt. Efter införandet av det nya systemet för säkerheter under 2017 fokuserar 
området i första hand på konsolidering, konsekvenser av en ökad efterfrågan på tillgång till 
RIX-faciliteter och ökade insatser för att säkra verksamheten mot olika typer av cyberrisker.  

Prioriterade handlingsplaner: 

 Nytt IT-stöd för Collateral Management: Efter förseningar i projektet beräknas nu 
produktionssättning kunna ske i två etapper under 2017. (ABK, AVS, AFM) 

 Cybersäkerhet RIX: En fortsatt satsning på skydd mot ökade cyberhot innefattar bl.a. 
förberedelser för en tredje site för RIX-systemet. (AVS, ABK, AFM, STA) 
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Kostnadsnivå: Den budgeterade kostnadsnivån för RIX ökar från 69 mkr till 79 mkr. Ökningen 
beror framför allt på ökad uppföljning av deltagarna i systemet, ökat fokus på cybersäkerhet 
samt konsekvenser av förseningar i projektet för det nya systemet för hantering av 
säkerheter, som nu beräknas driftsättas under 2017. (Kostnaderna för RIX-systemet ska 
täckas av deltagarnas avgifter (+/- 10 %, vilket stäms av för en treårsperiod). 

KONTANTFÖRSÖRJNING 

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2017 

 
Sedlar och mynt av 
hög kvalitet 

Livslängd sedlar  Låga valörer minst 2 år, höga 
minst 4 år. 

Maskinläsbarhet kontanter Inga rapporterade problem 
Antal upptäckta förfalskade 
sedlar (NFC) < 300 per kvartal 

Säker och effektiv 
kontantförsörjning 

Inköp kontanter Konkurrenskraftiga priser  
Makulaturlager Max 45 dgr liggetid 
Angrepp Broby, inkl internt svinn Inga  

Handläggningstid 
inlösenärenden 

Diarieföring max 2 arb.dgr. 
Ärenden <10 tkr: Utbet. max 
10 arb.dgr. 

Broby tillgänglighet Minst 99,5 % 
Regelefterlevnad i den operativa 
kontanthanteringen 

Inga incidenter som skadar 
anseendet eller kostar > 10 tkr 

Stort förtroende för 
sedlar och mynt resp. 
för Riksbankens 
kontantförsörjning  

Kundmätningar inlösen Minst 90% nöjda ( ärenden 
<10 tkr) 

Kontantmarknaden2 Ingen allvarlig kritik 
Förtroendemätningar 
allmänheten  

> 90 % är nöjda med kvalitén 
på kontanter. 

Risk: Verksamheten har stora operativa risker till sin natur, vilka begränsas med utveckling 
av kontoret i Broby och löpande genomgångar av regler och rutiner. Det stora sedel- och 
myntutbytet innebär projektrisker både avseende produktion, logistik och kommunikation 
och ställer även ökade krav på hantering av inlösenärenden inklusive åtgärder för att 
motverka risken för att Riksbanken utnyttjas för penningtvätt. Stora volymer mynt i 
cirkulation blir ogiltiga 30 juni 2017 och går inte att lösa in någonstans efter 31 augusti 2017. 
Risken för att allmänheten är omedveten om att deras mynt blir värdelösa adresseras under 
2017 med särskilda kommunikationsinsatser.  

Prioriterade handlingsplaner: 

 Nya sedlar och mynt: Det stora utbytesprojektet avslutas 30 juni 2017 då de ersatta 
myntvalörerna och de gamla 20-, 100- och 500-kronorssedlarna upphör att vara giltiga 
betalningsmedel. Arbetet fortsätter sedan i en sista fas med inlösenärenden, 
försäljning av skrotmynt och sedelmakulering. (ABK, AVS, STA, Betalningskommittén) 

2 Aktörer med kontanthantering som en kärnverksamhet: BDB, Bankomat, andra automatbolag, värdebolag och banker. 
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 E-kronor: Mot bakgrund av den minskade kontantanvändningen ska Riksbanken utreda 
om det finns skäl att använda någon ny teknik för att tillhandahålla ett statligt 
garanterat betalningsmedel som komplement till sedlar och mynt i framtiden. Ett 
projekt ska därför undersöka om ett sådant betalningsmedel är motiverat och i så fall 
hur en sådan produkt skulle utformas. (AFS, ABK, STA, AVS, APP, FOE, AFM) 

Kostnadsnivå: De totala kostnaderna för kontantförsörjningen budgeteras till 214 mkr för 
2017, vilket är 75 mkr lägre än budget 2016. Sedel- och myntinköpen minskar (merparten av 
inköpen av den nya sedelserien belastade 2014 och 2015) medan kostnader för 
systemanpassningar för kontanthanteringskontoret ökar. Även kostnaderna för sedel- och 
myntutbytet budgeteras högre (+ 15 mkr) än i budget 2016, framför allt till följd av ökade 
kostnader för inlösen och för myntindragningen.  

TILLGÅNGSFÖRVALTNING 

MÅL INDIKATORER 3 MÅLNIVÅ 2017 

God beredskap för 
policyuppdragen 

Andel mest omsättningsbara 
tillgångar i EUR och USD 

Minst 28 % EUR och  
42 % USD i statsobligationer 
emitterade i statens egen 
valuta  

God riskjusterad 
avkastning  

Sharpekvot lokal valuta 
SRVR > SRpolicy  

Sharpekvot SEK 
Modifierad duration 2,0- 6,0 

God kontroll i 
tillgångsförvaltningen 

Limit- och mandatöverträdelser ≤ 3 per år  
Utbetalda ersättningskrav från 
motpart.  

≤ 3 händelser och/eller  
≤ 300 tkr  

Kostnadseffektiv 
tillgångsförvaltning  

Benchmark Bland de bästa 

Risk: Övergripande risker förknippade med bland annat den ökade balansomslutningen 
analyseras i prioriterade handlingsplaner nedan. Området har i likhet med övriga 
verksamheter genomfört en självutvärdering och fokus för den operativa riskhanteringen 
ligger på att kvalitetssäkra kontroller och anpassa systemstödet samt utveckla arbetssätt och 
processer som säkerställer att den operationella verksamheten fungerar på ett robust och 
ändamålsenligt sätt. 

Prioriterade handlingsplaner: 

• Riksbankens finansiella ställning: Inriktningen för arbetet går under 2017 från 
scenarioanalys till strategi.  Projektet ska identifiera utmaningar och risker utifrån den 
långsiktiga balansräkningsstrukturen och intjäningsförmågan och ska utmynna i förslag 
till lämplig strategi för att förebygga risker och skapa hållbarhet i Riksbankens finansiella 
ställning. Arbetet bygger på den infrastruktur för scenarioanalys som har utvecklats 
under 2016. (AFM, AFS, APP) 

3 Indikatorer och målnivåer kan komma att justeras under 2017 utifrån resultatet av projektet ”Översyn av 
strategier och processer i tillgångsförvaltningen”. 
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• Översyn av strategi och processer i tillgångsförvaltningen: Översynen av 
tillgångsförvaltningen övergår 2017 i en implementeringsfas utifrån förslag till nya 
styrdokument för AFM, förslag till en utvecklad investeringsprocess och eventuella 
konsekvensändringar i mål och indikatorer för området. (AFM, STA, 
Balansräkningskommittén) 
 

• Guldhanteringen: Verkställandet av beslutade förändringar utifrån tidigare utredning 
om guldhanteringen har senarelagts till 2017. (AFM, AVS, STA) 
 

• Likvidisering av valutareserven: Projektet syftar till säkerställa Riksbankens beredskap 
för att vid behov likvidisera valutareserven. Arbetet innefattar en vidareutvecklad analys 
av bedömd marknadslikviditet och ska utmynna i utvecklade ramverk, processer och 
rapportering. (AFM, STA, APP) 

• Market intelligence: Översynen av bankens samlade marknadsbevakning och –analys 
ska under 2017 resultera i en effektivare samordning över avdelningsgränserna och en 
förbättrad informationsspridning internt. (AFM, APP, AFS) 

Kostnadsnivå: De totala förvaltningskostnaderna för målområdet budgeteras till 135 mkr, en 
ökning med 15 mkr jämfört med budget 2016. Ökningen beror framför allt på 
personalförstärkningar och budgeterade systemanpassningar. 

STATISTIK 

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2017 
Garantera en stabil 
och effektiv statistik-
produktion av bra 
kvalitet 

Bedömning av sju kvalitetsdimensioner 
per statistikprodukt 

God kvalitet 
 

Benchmark  Bland de bästa 

Risk: Snabbt växande informationsbehov för policyanalysen efter den globala finansiella 
krisen riskerar att leda till att dataförsörjningen blir ineffektiv och kostsam. Denna risk 
hanteras inom ramen för statistikkommittén dels med en utvecklad styrning av 
informationsförsörjningen, dels i det utvecklade samarbetet mellan Riksbanken, 
Finansinspektionen och SCB. 

Prioriterade handlingsplaner: 

 Nya databaser för krediter respektive värdepappersinnehav: Riksbanken har gett 
Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att upprätta och driva två databaser, en 
avseende krediter (KRITA) och en avseende värdepappersinnehav (VINN). Databaserna 
ska kunna användas i Riksbankens analysarbete och för regelbunden publicering av 
statistik om kredit- och värdepappersmarknaderna. Vidare kommer uppgifterna 
innebära att det blir möjligt för Sverige att delta i det europeiska samarbetet kring 
motsvarande databaser, på samma nivå som de flesta andra EU-länder (APP i samarbete 
med SCB och med medverkan av Finansinspektionen) 

 Gemensam databas med Finansinspektionen och SCB: Lagen (2014:484) om en databas 
för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna trädde i kraft den 1 augusti 2014 
och möjliggör för SCB att samla in och lagra data som både Riksbanken och 
Finansinspektionen har åtkomst till. Arbetet med att realisera denna databas beräknas 
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pågå till slutet av 2017. På kort sikt behövs det även arbete för att säkerställa att 
datatillgängligheten från FI till Riksbanken säkerställs pga. nya rutiner hos FI. (APP, AFS, 
Finansinspektionen och SCB) 

 Informationsförsörjningsstrategi: Inom ramen för statistikkommittén fortsätter arbetet 
med att utveckla former för att säkerställa att det kraftigt växande behovet av ny 
information för främst vår policyanalys hanteras effektivt. En femårsplan med önskvärda 
satsningar inklusive resurskonsekvenser ska presenteras som underlag för en strategisk 
diskussion med direktionen. Dessutom fortsätter påbörjat arbete med att strukturera 
och effektivisera samarbetet med SCB. (APP, AFS, FOE, AFM, ABK, AVS) 

Kostnadsnivå: De totala kostnaderna för 2017 budgeteras till 96 mkr, vilket är samma nivå 
som 2016. Den totala budgeten för statistikområdet har senare år minskat temporärt, bl. a. 
till följd av ett nytt IT-system ger direktåtkomst till data från SCB och att Riksbanken då 
kunnat lägga ner egna system. Kostnaden för området kommer att öka när nya databaser (se 
handlingsplaner ovan) produktionssätts.  

BANKGEMENSAMT (brandgula fält ska även följas på avdelningsnivå) 

Risk: Operativa risker av bankgemensam karaktär är till exempel ökade cyberhot och risken 
för bristande kravställning och uppföljning gentemot externa leverantörer. Den senare 
hanteras bland annat inom ramen för ett bankgemensamt arbete för att säkra rutiner och 
system, samt genom utvecklade former för leverantörsstyrning. Andra bankgemensamma 
risker är till exempel risken för höga stressnivåer i verksamheten och kompetensbrister av 
olika slag, risker som hanteras under medarbetarperspektivet nedan.  

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2017 

Kommunikation 

Högt förtroende för 
Riksbanken  

Tertialvis mätning från KANTAR-Sifo Minst 50 % högt/ 
mycket högt 

Effektiv extern 
kommunikation 

Medieanalys, andel av nyckelmedier som 
återger RB:s budskap och talespersoner 

Minst 50 %  

Effektiv intern 
kommunikation 
 

Frågor i medarbetarundersökningen om 
hur behovet av information om (1) banken, 
och (2) enheten tillgodoses  

> 70 % nöjda 
(banken) 
> 80 % (enheten)  

 

• Revidera kommunikationsstrategin: En översyn av kommunikationsmål, målgrupper 
och arenor m.m. ska resultera i ett förslag till reviderad kommunikationsstrategi. 
Ambitionen är fortsatt en ökad digital närvaro och ökad dialog med våra målgrupper. I 
arbetet ska lärdomar från 2016 års målgruppsanalys beaktas. (STA, alla) 

• Webb 2018: Utveckling av ny extern och intern hemsida, som förutom ett mer 
lättillgängligt, modernt och målgruppsanpassat innehåll ska ge effekter i form av 
effektivare arbetsprocesser och högre kvalitet/säkerhet. (STA, alla) 

• Riksbanken 350 år: Förberedelser för de kommunikationsinsatser som ingår i 350-
årsjubileet 2018. (STA, alla) 
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• Digitalt verktyg för allmänhetens frågor: Utvecklingsarbete för att ta fram förslag till ett 
digitaliserat och mer automatiserat verktyg för svar på allmänhetens frågor. (STA, AVS, 
alla)  

Medarbetare 

Gott arbetsklimat4 

Andel som känner motivation för arbetet ≥ 68 %  
Samarbete inom enheten Minst 3,85 
Samarbete med andra enheter respektive 
avd. 

Minst 3,8 

Möjlighet till egen påverkan på 
arbetsuppgifter 

Minst 3,8 

Möjlighet till egen påverkan på arbetstid Minst 3,8 
Sjukfrånvaro Högst 2,5 % 
Upplevd återhämtning Minst 3.8 
Diskussionsklimat Minst 4,0 
Utveckling och förbättring Minst 3,8 
Könsfördelning chefer totalt, i 
avdelningsledningar samt för rådgivare 

Underrepr. kön > 
40 % 

Rätt kompetens 

Andel som lämnat RB för annat jobb 3-7 % 
Intern rörlighet  5-10 % 
Goda möjligheter att utvecklas i arbetet  Minst 3,8 

Antal som vidareutbildar sig på 
högskolenivå (årsarb. exkl FOE) 

Minst 2  

Antal på andra centralbanker eller andra 
internationella institutioner (årsarb) 

Minst 4  

Teknisk assistans  Följer 
programplan  

Attraktiv arbetsplats 

Placering i Företagsbarometern  
(studenter inom nationalekonomi) 

Bland de bästa  
(topp 3) 

Placering i Karriärbarometern 
(nationalekonomer  ”young professionals”) 

Bland de bästa 
(topp 5) 

 

• Utveckla ett samlat och modernt ledar- och medarbetarskap: Under 2016 har alla 
chefer och medarbetare deltagit i program för ledar- och medarbetarskaps-
utveckling. Utifrån denna grund fortsätter insatserna under 2017 med fokus bl. a. på 
teamutveckling på enhetsnivå. (AVS, alla) 

• Organisatorisk och social arbetsmiljö: Ett fortsatt utvecklingsarbete ska bedrivas 
utifrån den övergripande handlingsplan som upprättades 2016. En ny 
medarbetarundersökning ska genomföras under 2017, dessutom ska uppföljningen 
utvecklas med mer frekvent uppföljning av viktiga indikatorer. (AVS, alla) 

4 Merparten av indikatorerna mäts med frågor i den medarbetarundersökning som genomförs vartannat år, men planeras 
nu för mer frekvent mätning (tertial) för vissa viktiga indikatorer. 
5 Genomsnittligt resultat på en femgradig skala i medarbetarundersökningen 
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• Tydliggöra karriärvägar: Den påbörjade översynen ska utmynna i ett förslag till en 
uppdaterad karriärtrappa och ett utvecklingsprogram för talanger och 
nyckelpersoner i olika personalkategorier. (AVS, alla) 

• Arbetssätt, personlig effektivitet: Träning i effektiv arbetsteknik, utifrån ett 
pilotprojekt under 2016, kommer att erbjudas ett 50-tal medarbetare under året. 
(AVS, alla) 

Ledning och styrning 

Gott ledarskap 

Andel chefer som genomgått 
ledarutbildning 

100 % 

Ledarskapsindex ≥ 70 % bra eller 
mycket bra  

God intern styrning 
och kontroll 

Sammanfattad uppföljning av intern 
styrning och kontroll (Riskenheten) 

Betryggande ISK 
(RIE:s bedömning) 
ska vara uppnådd 

Genomförande direktionsbeslut 100 % 
Öppna revisionsanmärkningar Max 10 st > 1,5 år 

Effektiva interna 
processer 

Fråga i medarbetarundersökningen 
om arbetsorganisation 

Minst 4,0  

 Den moderna centralbankens uppgifter och styrning: Projektet är ett forum för en 
diskussion om centralbankers roller efter den senaste finanskrisen. För 2017 planeras 
för fortsatt öppen diskussion internt och externt om aktuella policyfrågor. Dessutom 
ska det finnas beredskap för att bidra med sakinformation till den kommande 
översynen av riksbankslagen. (STA, alla) 

 Effektiv styrning: Ett paraplyprojekt för att samla en vidareutveckling av bankens styr- 
och samarbetsformer. För 2017 planeras för en översyn av bankens 
ledningsrapportering, en översyn av instruktionen, löpande förbättringar av 
mötesformer och en översyn av VP- och budgetprocessen. (STA, alla) 

 Utveckling av intern styrning och kontroll: Under 2016 etablerades bl. a. en ny 
riskprocess. Utvecklingen fortsätter på inslagen väg med en årlig genomgång av 
riskanalyser, kontroller och kontinuitetsplaner. (STA, ISK-kommittén, alla)  

IT 

Stabil tjänsteleverans Uppföljning av 
IT-leverans  

Applikationsdrift Inga avvikelser från 
avtalad leverans 
(Bedömning AVS) Arbetsplats 

Effektiva arbetsformer 
 

Kundmätning  > 75 % nöjda/ 
mycket nöjda 

Innovation Antal genomförda innovationer där IT 
bidragit 

Minst 3 som ger 
tydlig nytta  

Stöd inom analys Antal genomförda aktiviteter där IT 
bidragit till att förbättra möjl till analys 

Minst 2 som ger 
tydlig nytta 

 

 Implementera IT-strategin: I fokus för implementeringen av IT-strategin 2017 ligger 
bland annat en översyn av sourcingstrategin (till exempel konsekvenser av att 
upphandla en helhet respektive separata delområden) och förberedelser för en ny 
upphandling av IT-tjänster. (AVS, IT-kommittén, alla)  
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 Cybersäkerhet: Ett samlat utvecklingsarbete med säkerhetshöjande åtgärder för att 
ytterligare stärka bankens IT-miljö och kontroller mot olika former av cyberhot.  En 
preciserad och resurssatt plan med förslag på ytterligare insatser ska presenteras under 
våren 2017. (AVS, alla)  

Administrativt stöd och service 

Rätt stöd och service 

Andel nöjda användare > 75 % nöjda 
Antal genomförda innovationer (inom 
verksamhetssupport och samordning) 

Minst 3 som ger 
tydlig nytta  

Tillgänglighet hos registrator  > 90 % inom 2 dgr 

Kostnadseffektiv 
service 

Benchmark Bland de bästa 

 Avtalsförvaltning och leverantörsstyrning: Fortsatt satsning på att utveckla vår 
förmåga och våra styrformer kring hur vi ställer krav på och följer upp externa 
leverantörer. (AVS, alla) 

 Ombyggnader: Under 2017 planeras bland annat för säkerhetshöjande åtgärder. (AVS) 

Miljö 

Minskad 
miljöpåverkan 

El resp. total energiförbrukning (kWh/år) 
Lägre än 2016 

Minskat matavfall  

• Översyn miljöarbete: Den miljöpåverkansutredning som genomfördes med externt stöd 
under 2016, ska 2017 utmynna i åtgärder för minskad energiförbrukning. (AVS, alla) 

Resurser 

God hushållning 
med resurserna 
 

Kostnad för Riksbankens förvaltning exkl. 
sedlar/mynt och övriga kostnader för utbytet 

≤ 822 mkr 2017 

Antal årsarbetare ≤ 321 årsarb 2017 

Förslaget till kostnadsbudget för 2017 uppgår till 915 mkr (968 i budget 2016), varav inköp av 
sedlar och mynt 43 mkr (140). Direktionens budgetram för ledningsgruppen utgår från 
Riksbankens förvaltningskostnader exklusive inköp av sedlar och mynt samt omkostnader för 
sedel- och myntutbytet.  

Ramen för 2017 fastställs till 822 mkr (ökning med ca 2 % jämfört med ramen för 2016 
exklusive ökad budget för pensionskostnader) och består av förvaltningskostnader exklusive 
inköp av sedlar och mynt (872 mkr) med avdrag för tillfälliga merkostnader för sedel- och 
myntutbytet (50 mkr). För mer information, se separat dokument ”Budget för Riksbanken 
2017”. 

Personalramen för 2016 innebär att ledningsgruppen under 2017 budgeterar för en 
personalresurs motsvarande 321 årsarbetare, exklusive tillfälliga förstärkningar till följd av 
sedel- och myntutbytet (8 årsarbetare). Ramen innebär en minskning jämfört med 2016 (325) 
i syfte att begränsa Riksbankens kostnader, men innehåller en ökning för betalningsområdet. 
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Målområde Nr Prioriterad handlingsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Penningpolitik i en ny miljö X X X
2 Risker och osäkerhet i analys och komm. X X X X
3 Modellstöd i en föränderlig värld X X X X X
4 Inflation och strukturella förändringar X X
5 Konsekvenser av okonventionell penningpol. X X X X
6 Konsekvenser av Nordeas filialisering X X X
7 Översyn Riksbankens faciliteter X X X
8 Bankernas återhämtnings- och resolutionsplaner X X
9 Krisövningar X X X X

10 Intern krisberedskap X X X X
11 Finansiella stabilitetsaspekter av låga räntor X X X
12 Utveckling av stresstester X X X
13 Delning av data med finansinspektionen X X X
14 Centrala motparters roll X X
15 Den kommersiella fastighetsmarknaden X
16 Utvärdering av IRK-modeller X
17 Översyn internationellt arbete X X X
18 Fin. regleringars påverkan på den reala ek.
19 Införande av ny finansiell reglering X
20 Nytt IT-stöd för Collateral Management X X
21 Cybersäkerhet RIX X X X
22 Nya sedlar och mynt X X X
23 E-kronor
24 Riksbankens finansiella ställning X X X X X
25 Översyn av strategi och processer X X X
26 Guldhanteringen X X
27 Likvidisering av valutareserven X X
28 Market Intelligence X X X X
29 Nya databaser för krediter och värdepapper X X X X
30 Gemensam databas med FI och SCB X X X X
31 Informationsförsörjningsstrategi X X X X
32 Revidera kommunikationsstrategin X X X
33 Webb 2018 X X
34 Riksbanken 350 år X
35 Digitalt verktyg för allmänhetens frågor X X
36 Utveckla samlat/modernt ledar-/medarbetarskap X X X
37 Organisatorisk och social arbetsmiljö X X X
38 Tydliggöra karriärvägar X X X
39 Arbetssätt, personlig effektivitet X X X
40 Den moderna centralbankens uppg. och styrn. X X X X X X
41 Effektiv styrning X X
42 Utveckling av intern styrning och kontroll X X
43 Implementera IT-strategin X X X
44 Cybersäkerhet X X
45 Avtalsförvaltning och leverantörsstyrning X X X X
46 Ombyggnader X X

Miljö 47 Översyn miljöarbete X

Bilaga: Matchning mellan strategiska 
prioriteringar och prioriterade handlingsplaner i 
VP 2017
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	Mål, risk, prioriterade handlingsplaner och kostnadsnivå 2017 per målområde
	PENNINGPOLITIK
	Risk: Osäkerheten inom det penningpolitiska området är alltid stor. Inflationsuppgången bedöms fortfarande vara bräcklig och den långa perioden av låg inflation och låga räntor har medfört risker för ett försvagat förtroende för inflationsmålet och fö...
	Prioriterade handlingsplaner
	Kostnadsnivå: De totala kostnaderna för penningpolitiken (när alla kostnader fördelats ut till våra verksamhetsområden) budgeteras till 181 mkr, vilket är ungefär samma nivå som budget 2016 (183). Ökade administrativa kostnader har kompenserats av att...

	FINANSIELL STABILITET
	Risk: En övergripande risk är att nödvändiga reformer inte genomförs och att risken för finansiell instabilitet ökar. Ett utvecklat internationellt regelverk och en ny institutionell struktur i Sverige ställer krav på samordning mellan myndigheter och...
	Prioriterade handlingsplaner:
	Kostnadsnivå: Den totala kostnaden för finansiell stabilitet budgeteras till 193 mkr vilket är ungefär samma nivå som budget 2016 (194).

	BETALNINGSSYSTEMET RIX
	Risk: Stora systemprojekt har dominerat verksamheten senare år och projektrisker har fokuserats särskilt. Efter införandet av det nya systemet för säkerheter under 2017 fokuserar området i första hand på konsolidering, konsekvenser av en ökad efterfrå...
	Prioriterade handlingsplaner:
	Kostnadsnivå: Den budgeterade kostnadsnivån för RIX ökar från 69 mkr till 79 mkr. Ökningen beror framför allt på ökad uppföljning av deltagarna i systemet, ökat fokus på cybersäkerhet samt konsekvenser av förseningar i projektet för det nya systemet f...
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	Risk: Verksamheten har stora operativa risker till sin natur, vilka begränsas med utveckling av kontoret i Broby och löpande genomgångar av regler och rutiner. Det stora sedel- och myntutbytet innebär projektrisker både avseende produktion, logistik o...
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	Kostnadsnivå: De totala kostnaderna för kontantförsörjningen budgeteras till 214 mkr för 2017, vilket är 75 mkr lägre än budget 2016. Sedel- och myntinköpen minskar (merparten av inköpen av den nya sedelserien belastade 2014 och 2015) medan kostnader ...

	TILLGÅNGSFÖRVALTNING
	Risk: Övergripande risker förknippade med bland annat den ökade balansomslutningen analyseras i prioriterade handlingsplaner nedan. Området har i likhet med övriga verksamheter genomfört en självutvärdering och fokus för den operativa riskhanteringen ...
	Prioriterade handlingsplaner:
	Kostnadsnivå: De totala förvaltningskostnaderna för målområdet budgeteras till 135 mkr, en ökning med 15 mkr jämfört med budget 2016. Ökningen beror framför allt på personalförstärkningar och budgeterade systemanpassningar.

	STATISTIK
	Risk: Snabbt växande informationsbehov för policyanalysen efter den globala finansiella krisen riskerar att leda till att dataförsörjningen blir ineffektiv och kostsam. Denna risk hanteras inom ramen för statistikkommittén dels med en utvecklad styrni...
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	Kostnadsnivå: De totala kostnaderna för 2017 budgeteras till 96 mkr, vilket är samma nivå som 2016. Den totala budgeten för statistikområdet har senare år minskat temporärt, bl. a. till följd av ett nytt IT-system ger direktåtkomst till data från SCB ...
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	Risk: Operativa risker av bankgemensam karaktär är till exempel ökade cyberhot och risken för bristande kravställning och uppföljning gentemot externa leverantörer. Den senare hanteras bland annat inom ramen för ett bankgemensamt arbete för att säkra ...
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