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IT- och digitaliseringsstrategi 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås: 

 fastställa IT- och digitaliseringsstrategi enligt bilaga (dnr 2021–00633). Strategin
ersätter den tidigare IT-strategin (dnr 2015–00844)

Bakgrund 
Då den tidigare IT-strategin gällde under perioden 2015 – 2020 och refererade till den 
tidigare strategiska planen för Riksbanken krävs det en uppdatering. 

Överväganden 
Det kan konstateras att behoven och utvecklingsmöjligheterna hos Riksbanken går i linje 
med andra verksamheter i vår omvärld. Den snabba utvecklingen gör att en modern IT-
organisation behöver balansera behoven av att vara mer snabbfotad och innovativ med 
att samtidigt kunna leverera stabilt och säkert IT-stöd på samma sätt som tidigare.  

En drivkraft som påverkar utveckling är digitaliseringen som framhåller att IT är en 
strategisk resurs och en förutsättning för att verksamheten ska lyckas, då alla 
verksamheter är beroende av IT i sitt dagliga arbete. Detta ställer krav på att IT-
verksamheten blir en mer integrerad del i verksamhetsutvecklingen.  

Utvecklingen går fort och drivkrafterna är många, t.ex. pandemin som har skapat stora 
förändringar i sättet att arbeta. Även kombinationen av sociala medier, molntjänster, 
mängden tillgänglig data och mobilitet har bidragit till att ytterligare öka möjligheterna 
och förändringstakten med hjälp av IT samtidigt som utmaningarna med att upprätthålla 
en tillfredställande IT-säkerhet blir allt större. 
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Syfte med IT- och digitaliseringsstrategin är att beskriva på vilket sätt IT-verksamheten1 
ska bidra till att Riksbanken uppfyller sina mål. Målgruppen för dokumentet är alla 
medarbetare på Riksbanken. I IT- och digitaliseringsstrategi beskrivs inriktningen för IT-
verksamheten under perioden 2021-2023. 

Med utgångspunkt i dessa överväganden föreslår AVS att direktionen fastställer en IT- 
och digitaliseringsstrategi för Riksbanken i enlighet med förslaget i bilagan. Förslaget är 
avstämt med IT- och digitaliseringskommittén och bankens ledningsgrupp. 

                                                           

1 IT-verksamheten avser alla IT-aktiviteter som utförs inom Riksbanken. 


