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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 22 september 2014 om en ny strategisk plan (2014-273-STA) 
och planeringsförutsättningar för verksamhetsplanen för 2015 (dnr 2014-648-STA). Den 
strategiska planen innehåller en beskrivning av Riksbankens uppdrag, vision och 
strategiska inriktning för de kommande åren och utmynnar i tio strategiska 
prioriteringar. En annan utgångspunkt för planeringsarbetet är 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 2015” presenteras 
budgeten mer i detalj. I ett tredje dokument ”Internbudget och plan för uppföljning 
2015” specificeras budgeten per avdelning och område. I det sistnämnda dokumentet 
beskrivs dessutom hur verksamhetsplan och budget ska följas upp under 2015. 

Protokollsbilaga A-2 
Direktions protokoll, 141212, §3 
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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 lever 
upp till visionens ambitionsnivå, men det är en utmaning för en liten centralbank att 
försvara denna position i en föränderlig omvärld som ställer ständigt ökade krav på 
analys och flexibilitet.  

Ny strategisk plan – en 350-åring i täten 

Riksbanken har ända sedan 1990-talskrisen fokuserat på att bygga upp kompetens och 
utveckla policyprocesser för våra huvuduppgifter penningpolitik och finansiell stabilitet. I 
den förra strategiska planen inleddes en ny utvecklingsfas utifrån erfarenheterna från 
den senaste finanskrisen. I en 
ny strategisk plan som 
beslutades i september 2014 
tas nästa steg i utvecklingen.  

Den nya strategiska planen tar 
sikte på 2018 då Riksbanken 
fyller 350 år och rubriceras ”En 
350-åring i täten”. Den ställer 
upp tre utvecklingsmål som i sin 
tur åskådliggörs i 10 strategiska 
prioriteringar (se bild) som ska 
vara vägledande i kommande 
verksamhetsplaner.  

Målen kan sammanfattas med 
att vi ska ha en verksamhet i 
takt med tiden och omvärlden, 
vi ska ha ett engagerande 
arbetsklimat och producera ett 
resultat av hög kvalitet som vi 
dessutom ska kommunicera på 
ett lättillgängligt och tydligt 
sätt. 

I bilaga till denna verksam-
hetsplan kopplas 2015 års 
prioriterade handlingsplaner till 
de 10 strategiska 
prioriteringarna. 
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Mål, risk, prioriterade handlingsplaner och kostnadsnivå 2015 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 
centralbanksspecifika uppgifter innebär ”bland de bästa” 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 exakt utvärdering av resultatet av alla våra 
uppgifter är inte möjlig, men det ska inte hindra oss från att hitta olika sätt att 
spegla om vi rör oss i rätt riktning, därför används begreppet ”indikatorer”.  
 

Vi kan inte förvänta oss att alla mål uppnås hela tiden. Målkonflikter kan uppstå i en 
föränderlig värld. Ett tydligt exempel på det är målet om förutsägbarhet. Det är 
långsiktigt värdefullt att vi har en stor öppenhet och 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 räntebeslutet, men det är 
viktigt för oss att följa hur väl marknadsaktörerna och andra parter förstår skälen 
bakom räntebesluten. 

 Riskperspektivet som presenteras är en översiktlig beskrivning av de risker som just 
nu är mest prioriterade att begränsa, samt genom vilka åtgärder detta kommer att 
ske.  

 Prioriterade handlingsplaner: De utvecklingsområden som ledningsgruppen vill 
fokusera på under 2015, utifrån den strategiska planen och utifrån identifierade 
risker. Handlingsplanerna har sin utgångspunkt i de strategiska prioriteringarna men 
presenteras här per målområde, den struktur vår styrning och uppföljning följer. För 
en matchning mot de strategiska prioriteringarna – se bilaga 1. 
 

Det ska understrykas att det planerade utvecklingsarbetet speglar de prioriteringar 
som gjordes i början av hösten 2014. Men en verksamhetsplan kan inte 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. 

 Kostnadsnivå 2015: 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 2015 

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 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 

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. Den senaste tidens låga 
inflation medför därtill risker för ett försvagat förtroende för inflationsmålet. Det förs också 
en diskussion om de konsekvenser penningpolitik med nollränta kan få för den finansiella 
stabiliteten. Denna problematik hanteras bland annat genom en riktad satsning på 
utveckling av den penningpolitiska tankeramen och fördjupad analys av penningpolitik med 
låg inflation och nollränta. Andra operativa risker hanteras till exempel genom att det nya 
databiblioteket tas tillvara fullt ut.  

Prioriterade handlingsplaner: 

Inom det penningpolitiska området fokuseras nu i en särskild satsning resurserna på 
fördjupad analys av den låga inflationen och penningpolitik med nollränta. I övrigt 
fortsätter vi att förstärka analysen av den finansiella utvecklingen i stort samt utforma 
metoder som gör att osäkerhet och risker kan vävas in i det penningpolitiska 
beslutsunderlaget på ett strukturerat sätt.  

 Tankeram för penningpolitiken: En uppdatering av den penningpolitiska 
tankeramen i ljuset av de senaste årens erfarenheter. Projektet startade 2014 och 
utvidgas i VP 2015. Huvudfokus den närmaste perioden blir fördjupad analys av 
frågor kring hur penningpolitik kan bedrivas när räntan är nära noll samt vilka 
penningpolitiska slutsatser som ska dras från den låga inflationen. Projektet 
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inkluderar även frågeställningar kring hur risker med låga räntor påverkar den 
penningpolitiska avvägningen. (APP, FOE) 

 Låg inflation: Ett projekt som dels syftar till att ytterligare fördjupa analysen kring 
den låga inflationen (bland annat genom fortsatta analyser av strukturella 
förändringars inverkan på inflationen), dels till att utveckla nya kompletterande 
metoder för att öka förståelsen av inflationsutvecklingen på kort sikt (bland annat 
med nya enkätundersökningar). (APP, FOE) 

 Finansiella förhållanden i den penningpolitiska analysen: En kartläggning ska göras 
av hur analysen av finansiella förhållanden kan utvecklas så att den får en tydligare 
roll i prognosarbetet. Utifrån denna kartläggning ska projektet även ta fram förslag 
till förändringar i prognosprocessen för hur vi inkluderar den finansiella analysen, 
men även förslag på hur de relevanta analysmetoderna kan förbättras. Målet är att i 
högre grad fokusera den finansiella analysen på de områden som har en tydlig 
bäring på penningpolitikens genomslag på den ekonomiska utvecklingen, särskilt 
inflationen, och som därmed spelar en roll för den penningpolitiska bedömningen. 
(APP, FOE, AFS) 

 Ramses III: Den senaste versionen av Riksbankens huvudsakliga makroekonomiska 
modell (Ramses II) utvecklades under 2007–09 och har nu använts i policymiljön i 
snart fem år. Med utgångspunkt i våra erfarenheter från att använda modellen, och 
allmänna lärdomar om ekonomins funktionssätt, börjar det bli dags att se över 
modellen. Under de närmaste åren planeras därför en översyn för att eventuellt på 
sikt utveckla en ny version av modellen, Ramses III. Bland annat ska 
arbetsmarknadsblocket och finansiella sektorn ses över. Arbetet under 2015 inriktas 
på att inventera möjliga utvecklingsriktningar för modellen och göra smärre 
justeringar av nuvarande version. (APP, FOE) 

 Likviditetsöverskottet: Ett projekt för att samla analysen kring banksystemets 
strukturella likviditetsöverskott och de konsekvenser det får på Riksbankens balans- 
och resultaträkning, den penningpolitiska implementeringen och 
interbankmarknadens funktionssätt. Arbetet ska utmynna i förslag till en strategi för 
området. (AFM, APP, AFS) 

Kostnadsnivå 2015: De totala kostnaderna för penningpolitiken (när alla kostnader 
fördelats ut till våra verksamhetsområden) budgeteras till 190 mkr, vilket är något lägre 
än budget 2014 (196). Minskningen beror på lägre avskrivningar generellt samt en viss 
omallokering i kostnadsfördelningen från penningpolitik till det operativa 
genomförandet inom ramen för tillgångsförvaltningen. Kostnaden inkluderar en tillfällig 
personalförstärkning (4 tjänster) som budgeteras för att skapa möjlighet för en 
projektgrupp på APP att fokusera på en fördjupad analys av penningpolitik med låg 
inflation och låg ränta. 
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FINANSIELL STABILITET 

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2015 

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

Bankernas finansiella motståndskraft och 
bedömning av finansiella marknaders 
funktionssätt 

God motståndskraft 
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 
utvärdering 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 av åtgärder 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 % 

Effektiv analysprocess Benchmark Bland de bästa 

Stort förtroende för 
Riksbankens stabilitetsanalys 
och krishanteringsförmåga 

Förtroendemätning hos viktigare 
målgrupper 

Hög kunskap 

Högt förtroende 

Risk: En omställningsfas med ett utvecklat internationellt regelverk och en ny institutionell 
struktur under uppbyggnad i Sverige ställer krav på att roller och ansvar uppdateras och 
tydliggörs. Detta hanteras bland annat i ett tankeramsarbete under 2015. Andra mer 
operativa risker hanteras både i bankgemensamma projekt såsom ett nytt systemstöd för 
diarieföring och det nya databiblioteket samt genom förbättrad samordning över 
avdelningsgränserna och mellan myndigheter. 

Prioriterade handlingsplaner: 

Riksbankens roll, analys och kommunikation på stabilitetsområdet ska fortsatt utvecklas 
i ljuset av de erfarenheter som gjorts under senare år, utifrån vår position i 
internationella fora och utifrån den institutionella strukturen för makrotillsyn i Sverige. 
Stabilitetsanalysen ska även fortsatt utvecklas i samklang med penningpolitiken och vår 
roll när det gäller massbetalningar. Följande projekt är prioriterade: 
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 Likviditetsförsörjning och likviditetsrisker: 

- Riksbankens roll vad gäller likviditet i det finansiella systemet: Ett projekt för 
att pröva nuvarande förhållningssätt samt utreda om det finns behov av 
förändringar. I projektet ingår också att utreda operativa aspekter av 
Riksbankens roll i likviditetsförsörjningen. (AFS, AFM, APP, FOE) 

- Market making i Sverige: I projektet ingår kartläggning av svenska bankers 
market-making och dess funktion i ekonomin, inklusive en analys av dess 
drivkrafter och utveckling, möjlig utveckling framöver och identifiera eventuella 
risker för den finansiella stabiliteten. I projektet ingår även empirisk analys av 
hur svenska bankers handelslager har utvecklats och bedöms utvecklas 
framöver. (AFS, AFM) 

 Modellbaserad riskanalys: 

- Utveckling av stresstester av bankers kapital: Under hösten 2015 ska en 
utveckling av Riksbankens stresstester påbörjas för färdigställande under 2016. I 
projektet ingår att inventera och beskriva olika möjliga ansatser och databehov. 
(AFS, FOE) 

- Systemriskindikatorer: Ett projekt för att utveckla och automatisera 
användandet av systemriskindikatorer som ska kunna användas löpande i 
Riksbankens analys och stabilitetsrapportering. (AFS, FOE) 

 Hushållens skuldsättning: 

- Åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning: Inventera och 
utreda vilka instrument som kan användas för att motverka den snabba 
ökningen i hushållens skuldsättning. (AFS, APP) 

- Räntebindningstider: Utreda utvecklingen i Sverige och formulera vilka risker 
den trendmässiga ökningen av bolån med kort räntebindningstid innebär och 
publicera en Riksbankssyn på denna utveckling. (AFS) 

- Från ax till limpa, del 2: En analys som tar sin utgångspunkt i riksbanksstudien 
”Från ax till limpa – den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella 
systemet” som beskrev svensk bolånemarknads utveckling, med syfte att i en ny 
riksbanksstudie publicera en riksbankssyn på utvecklingen. (AFS) 

 Finansiell infrastruktur: 

- Massbetalningsråd: Via etablerandet av ett massbetalningsråd under det första 
halvåret 2015 ska Riksbanken i ökad utsträckning följa, analysera och identifiera 
risker på massbetalningsmarknaden. (AFS, ABK) 

- Återhämtningsplaner infrastrukturföretag: Utveckling av en systemgemensam 
tolkning av riktlinjerna från Committee on Payments and Market Infrastructures 
(CPMI) och International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
riktlinjer avseende återhämtnings- och avvecklingsplaner. Utvärdering av 
systemen baserat på dessa riktlinjer ska ske till hösten 2015 med avrapportering 
i Finansiell Infrastruktur 2016. (AFS) 

 Den internationella regleringsagendan: I olika internationella fora och i 
förhandlingar på EU-nivå följa och påverka regleringsarbetet som rör dels 
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banksystemet, dels infrastruktur och marknader. Detta innefattar också arbete med 
lagstiftning som rör krishantering av banker, infrastruktur och försäkringsbolag. 
Utöver detta innefattar arbetet att analysera konsekvenserna av olika 
regleringsförslag för Sverige. I särskilt fokus för 2015 års arbete är lagstiftning som 
rör krishantering av banker, infrastruktur och försäkringsbolag. För den finansiella 
infrastrukturen är fokus därutöver framtagandet av de nya standarder inom CPMI-
IOSCO som nämnts ovan. (AFS) 

 Riksbanken och finansiell stabilitet (Röda skriften): En uppdaterad tankeram i form 
av en ny ”röd skrift” ska presenteras mot bakgrund av de förändringar i 
stabilitetsarbetet som skett det senaste året, framförallt med avseende på arbetet i 
stabilitetsrådet. (AFS, STA) 

Kostnadsnivå 2015: Personalresurser och totala fördelade kostnader planeras till 
motsvarande nivå som för 2014.  Den totala kostnaden för finansiell stabilitet 
budgeteras till 187 mkr (184). 

 
BETALNINGSSYSTEMET RIX 

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2015 
Ett väl fungerande betalningssystem Tillgänglighet RIX > 99,85 % 

Effektivt betalningssystem 
Kostnader och intäkter Kostnadstäckning RIX 

Benchmark Bland de bästa 

Nöjda kunder i betalningssystemet Andel nöjda kunder > 80 % (repr. > 70 % av volymen)  

Risk: Projektrisker fokuseras i och med att två större systemprojekt slutförs under 2015. I 
övrigt prioriteras fortsatt att behålla driftsmiljön stabil och att öva reservrutiner.  

Prioriterade handlingsplaner: 

 Nytt IT-stöd för Collateral Management: Arbetet fortsätter med att ersätta 
Riksbankens system för hantering av säkerheter i RIX (Colin) med beräknad 
produktionssättning i slutet av 2015. (ABK, AVS) 

 Ny version RIX: Den nya versionen av betalningssystemet RIX beräknas kunna 
produktionssättas under 2015. (ABK, AVS) 

 Ett tredje driftställe: Kartläggningen av behovet av och eventuella alternativ för ett 
tredje driftställe för RIX ska slutföras och utmynna i förslag under 2015. Om beslut 
fattas att inrätta ett tredje driftställe kommer genomförandet att påbörjas under 
2015. (ABK, AVS) 

Kostnadsnivå 2015: Den budgeterade kostnadsnivån för RIX budgeteras till samma nivå 
som för 2014. Den totala kostnaden för målområdet beräknas uppgå till 64 mkr för 2015 
(65 mkr i budget 2014). Jämfört med 2014 har avskrivningar minskat och kostnader 
tillkommit för nya funktioner i RIX samt för det nya systemet för att hantera säkerheter. 
Kostnaderna för RIX-systemet ska täckas av deltagarnas avgifter (+/- 10 %, vilket stäms 
av för en treårsperiod).  
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KONTANTFÖRSÖRJNING 

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2015 

Sedlar och mynt av hög 
kvalitet 

Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL) < 700 per kvartal 
Mätning och bedömning av kvalitet (hållbarhet) 
på inlämnade bruksedlar. (T v subjektiv 
bedömning av ADM/EKF) 

Bra = Fungerande 
betalningsmedel 

Säker och effektiv 
kontantförsörjning 

Andel rätt levererade beställningar 100% 
Bedömning skyddsnivå (ADM/EFS) Inga externa angrepp.  

Efterlevnad av regler för den operativa 
kontanthanteringen 

Inga incidenter som 
skadar anseendet eller 
kostar > 10 tkr 

Inlösen av ogiltiga eller skadade sedlar 
Genomsnittlig 
handläggningstid 
högst 4 veckor 

Benchmark (både för hanteringen och för inköp 
sedlar och mynt) Bland de bästa 

Stort förtroende för 
sedlar och mynt resp. för 
RB:s kontantförsörjning 

Förtroendemätningar (allmänheten resp 
kontanthanteringens aktörer) 

> 75 % högt/mycket 
högt 

Risk: Verksamheten har stora operativa risker till sin natur, vilka begränsas med det nya 
kontoret i Broby och löpande genomgångar av regler och rutiner. Projektrisker uppstår 
huvudsakligen inom ramen för det stora sedel- och myntutbytet, som också ställer ökade 
krav på hantering av inlösenärenden inklusive åtgärder för att motverka risken för att 
Riksbanken utnyttjas för penningtvätt.  

Prioriterade handlingsplaner: 

 Nya sedlar och mynt: Det stora utbytesprojektet fortsätter enligt nuvarande plan 
med förberedelser för introduktionen av de fyra första sedlarna den 1 oktober 
2015. Platskontoret förbereds och en omfattande kommunikationskampanj 
kommer att genomföras inför lanseringen. Parallellt förbereds etapp 2, då mynten 
och de sista sedlarna introduceras. (ABK, AVS, STA) 

 Utveckla systemstöd för effektivare hantering av inlösenärenden: I syfte att göra 
den nuvarande manuella hanteringen av inlösenärenden effektivare och säkrare 
ska en mer automatiserad lösning tas fram. (ABK, AVS) 

Kostnadsnivå 2015: De totala kostnaderna för kontantförsörjningen budgeteras till 353 
mkr för 2015, vilket är 99 mkr högre än budget 2014. Ökningen beror framför allt på 
ökade planerade sedel- och myntinköp inför introduktionen, men även på andra 
tillfälliga kostnader för att kommunicera och hantera utbytet. 
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TILLGÅNGSFÖRVALTNING 

MÅL INDIKATORER 1 MÅLNIVÅ 2015 

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: Fokus för den operativa riskhanteringen är fortsatt att i det löpande arbetet begränsa 
riskerna i affärsprocesserna. Därutöver ska den övergripande risken för ett otillräckligt 
systemstöd hanteras i den prioriterade handlingsplanen nedan om strategi för framtida 
systemstöd. 
 

Prioriterade handlingsplaner: 
 Översyn av mål och strategi: En översyn ska göras av de mål och indikatorer för 

tillgångsförvaltningen som rapporteras till direktionen. Med denna utgångspunkt ska 
även funktioners mål och individuella mål ses över för att tydliggöra och 
konkretisera hela målkedjan från banknivå, via organisatoriska enheter till enskilda 
medarbetare. (AFM, APP, STA) 

 Guldhanteringen: Utredningen om guldhanteringen utmynnade 2014 i 
förändringsförslag för en effektivare guldhantering. Beslutade förändringar ska 
verkställas under 2015. (AFM, AVS, STA) 

 Utvärdering av tillgångsförvaltningens systemstöd: Avtalet med nuvarande 
leverantör gäller till och med 2018. Vi behöver därför utreda om vi ska ha kvar 
nuvarande systemstöd för tillgångsförvaltningen eller om det finns anledning att 
upphandla nytt/nya system. I utredningen ingår att göra en marknadsundersökning 
bland andra centralbanker som nyligen upphandlat motsvarande systemstöd. (AFM, 
AVS, STA) 

 Operationell beredskap: En översyn ska göras av handlingsplaner och rutiner för 
okonventionella åtgärder och deras effekter på Riksbankens balansräkning ska 
analyseras. Ett prioriterat delprojekt är att utreda hur den svenska 
obligationsportföljen bör användas i en extraordinär situation. (AFM, STA, APP, AFS) 

 Riksbankens intjäning: Scenarioanalysen för resultat- och balansräkningen och för 
utdelningen till staten ska vidareutvecklas. I projektet ingår att tydliggöra hur 
Riksbankens resultat kommer att utvecklas framöver. (AFM, AVS, STA) 

1 Indikatorer och målnivåer kan komma att justeras i samband med beslutet om ny investeringspolicy, som 
enligt plan ska fattas i mars 2015. 
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Kostnadsnivå 2015: De totala förvaltningskostnaderna för målområdet budgeteras till 
107 mkr, vilket är något högre än 2014 (102) bland annat beroende på viss 
personalförstärkning. 

STATISTIK 

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2015 

Garantera en stabil och 
effektiv statistikproduk-
tion 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 den nuvarande dataförsörjningen blir ineffektiv. Denna risk 
hanteras inom ramen för statistikkommittéen dels med en utvecklad styrning av 
informationsbehovet, dels i översynen av hur Riksbanken, Finansinspektionen och SCB ska 
samverka i statistikfrågor. I övrigt sker den operativa riskhanteringen framför allt genom det 
fortsatta arbetet med att implementera det nya databiblioteket fullt ut. 

Prioriterade handlingsplaner: 

 Svensk värdepappersdatabas: Förstudien från verksamhetsplanen för 2014, om ett 
system för statistik över värdepappersinnehav, ska utmynna i vägval för kommande 
statistikutveckling på området. (APP i samarbete med Finansinspektionen och SCB) 

 Detaljerad information för policyanalys: I verksamhetsplanen för 2014 ingick en 
gemensam undersökning med SCB om möjligheterna att skapa en ny infrastruktur 
för förenklad åtkomst av befintlig statistik för forsknings- och statistikändamål och 
en utredning om förutsättningarna för insamling av bättre företagskreditdata, bland 
annat för finansmarknadsstatistiken. Utredningen ska utmynna i beslut vars 
implementering påbörjas under 2015. (APP, AFS, samarbete med 
Finansinspektionen och SCB) 

 Statistiksamarbete: Fortsatt arbete med översynen av formerna för samverkan med 
Finansinspektionen och SCB utifrån lagen om en databas för övervakning av och 
tillsyn över finansmarknaderna. Arbetet ska utmynna i en myndighetsgemensam 
ordning för hur den gemensamma databasen för övervakning av och tillsyn över 
finansmarknaderna ska användas. (APP i samarbete med Finansinspektionen och 
SCB) 

 Informationsförsörjningsstrategi: Inom ramen för den nyligen inrättade 
statistikkommittéen ska arbetet fortsätta med att utveckla former för att säkerställa 
att det kraftigt växande behovet av ny information för vår policyanalys hanteras 
effektivt. Dessutom fortsätter påbörjat arbete med att strukturera och effektivisera 
samarbetet med SCB. (APP, AFS, FOE) 

Kostnadsnivå 2015: Den totala budgeten för statistikområdet minskar något, bland 
annat till följd av lägre avskrivningar och lägre kostnader för statistikleveranser. De 
eventuella beslut som pågående utredningar föranleder kommer i så fall att tas upp som 
separata tillägg till budget. Den totala budgeten för området uppgår till 103 mkr (107) 
för 2015.
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BANKGEMENSAMT (färgade fält ska även följas på avdelningsnivå) 

Risk: Operativa risker av bankgemensam karaktär är till exempel risken för bristande 
kravställning och uppföljning gentemot externa leverantörer, vilket betonas ytterligare efter 
utkontrakteringen av IT-driften. Denna problematik hanteras bland annat inom ramen för en 
fortsatt utveckling av beställarorganisationen, översyn av former för leverantörsstyrning 
samt utveckling av en process för avtalsförvaltning.  Andra bankgemensamma risker är 
risken för bristande samordning och effektivitet i besluts- och utvecklingsprocesser. Dessa 
omhändertas bland annat i en utvärdering av Riksbankens modeller och metoder för 
projektarbete på olika nivåer.  

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ 2015 

Kommunikation 

Högt förtroende för 
Riksbanken  

SOM-institutets årliga undersökning Bland de bästa (topp 5) 

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)  

Den kommunikationsstrategi som beslutades under 2013 är långsiktig och fortsatt 
styrande för kommunikationsinsatserna 2015. Prioriterade insatser under 2015 är: 

 Tydliggöra Riksbankens roll och agerande: En kortberättelse med budskap om vad 
vi gör och varför för användning i olika externa sammanhang ska tas fram. I arbetet 
ingår även bland annat fortsatt arbete med de två filmer som påbörjats under 
hösten 2014. I den omfattande kampanjen om de nya sedlarna och mynten ingår 
även kommunikation om kontanter och betalningar. (STA, APP, AFS, ABK, AFM) 

 Öka Riksbankens närvaro och tillgänglighet: Fortsatt arbete för att öka eller 
utveckla dialogen med prioriterade målgrupper såsom nyckelmedier, riksdagen, 
finansmarknaden m fl. I arbetet ingår bland annat ett långsiktigt delprojekt om 
sociala medier och ökad digital närvaro samt en fortsättning på talprojektet. (STA, 
APP, AFS, AVS, AFM) 

 Effektivisera kommunikationsprocesser: Under 2015 ingår bland annat en översyn 
av den grafiska profilen och en förstudie om en uppdaterad webbplats. (STA) 

Medarbetare 

Gott arbetsklimat2 

Andel som känner motivation för arbetet ≥ 68 %  
Samarbete inom enheten Minst 3,8 
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 % 
Stressindikator (andelen som dagligen upplever Ingen enhet över 

2 Merparten av indikatorerna mäts med frågor i den medarbetarundersökning som genomförs vartannat år 
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negativ stress) benchmark  
Upplevd återhämtning (Konkretiseras 2015) 
Diskussionsklimat Minst 4,0 
Utveckling och förbättring Minst 3,8 
Könsfördelning chefer totalt, i 
avdelningsledningar samt för rådgivare 

Underrepr. kön > 40 % 

Mångfald Mångfaldsgrad > 
riksgenomsnittet 

Rätt kompetens 

Genomsnittligt antal dgr komp.utv. ≥ 8 dgr 
Andel som lämnat RB för annat jobb 3-7 % 
Intern rörlighet  5-10 % 
Genomförda utvecklingssamtal  100 % (grönt fr 90 %) 

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) 

 Fortsatt medarbetarskapsutveckling: Satsningen på medarbetarskap fortsätter, 
under 2015 med fokus på det personliga ledarskapet, på hur vi kan utveckla 
helhetsperspektivet i banken och hur vi säkerställer ett öppet klimat där vi 
förbättrar den interna dialogen och skapar utrymme för initiativ och kreativitet. I 
handlingsplanen ingår även fortsatt arbete med effektiva möten och mötesledning. 
(AVS, alla) 

 Långsiktig kompetensförsörjning: Under 2015 ska arbetet med 
kompetensförsörjning bland annat fokusera på ett närmare samarbete med 
universitet och högskolor, till exempel i ett särskilt delprojekt som drivs av 
forskningsenheten. Satsningar på områden som effektiviserar arbetsformerna, som 
till exempel mötesledning och projektarbete, förväntas frigöra tid för ökad 
kompetensutveckling. Dessutom planeras för en fortsatt satsning på arbetet med 
Employer Branding. (AVS, FOE, alla) 

 Medarbetarundersökning: En ny medarbetarundersökning ska genomföras under 
våren 2015. (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) 

Beslutad nivå enl själv-
utvärdering ISK ska 
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vara uppnådd 
Genomförande direktionsbeslut 100 % 
Öppna revisionsanmärkningar Max 10 st > 1,5 år 

Effektiva interna 
processer 

Fråga i medarbetarundersökningen 
om arbetsorganisation 

Minst 4,0  

 Fördjupad ledarutveckling: För att sätta ledarskapet i relation till verksamheten 
utifrån ett strategiskt perspektiv ska vi genom ett flerårigt program utveckla 
ledarskapet i flera dimensioner. Programmet tar sin början i ”det personliga 
ledarskapet” där bland annat proaktivitet och helhetsperspektiv är i fokus.  Under 
2015 ska dessutom exempelvis avdelningen för penningpolitik i ett särskilt 
delprojekt se över arbetsformerna i chefsgruppen för att öka effektiviteten och 
frigöra mer tid for strategiska diskussioner. (AVS, APP, alla) 

 Projektarbete i Riksbanken: En översyn av Riksbankens projektstyrning som ska 
resultera i val av modeller och metoder för projekt respektive handböcker för 
enklare beställningar. Översynen kommer även att behandla hur dialogen ska ske 
mellan beställare och utförare i olika typer av utrednings- och utvecklingsarbeten. 
(STA, AVS, alla)  

 Den moderna centralbankens uppgifter och styrning: Projektet är ett forum för en 
öppen diskussion om centralbankers roller efter den senaste finanskrisen. För 2015 
planeras bland annat för en intern halvdagskonferens. Arbetet ska vidare sikta mot 
en konferens med internationella experter under 2016, inbjudan beräknas kunna 
skickas ut under 2015. (STA, AFS, APP, AFM) 

 Riksbanken 350 år: Under 2015 ska en plan tas fram för ett firande av Riksbankens 
350-årsjubileum 2018. (STA, ABK, APP, AVS) 

IT 

Rätt IT-stöd 

Kundmätning  > 75 % nöjda/mycket 
nöjda 

Uppföljning av IT-leverans – Applikationsdrift Inga avvikelser från 
avtalad leverans  
(Bedömning AVS) 

Uppföljning av IT-leverans – Arbetsplats 

Rätt IT-säkerhet 
RITS-processen ska följas Inga avvikelser 
IT-säkerhetsgranskning Iakttagelser åtgärdas 

Kostnadseffektivt IT-stöd Benchmark med europeiska centralbanker Bättre än genomsnittet  

 En IT-strategi baserad på verksamhetens behov ska tas fram och förankras under 
våren 2015 för att driva utvecklingen av ett modernt, effektivt och säkert IT-stöd 
utifrån nuvarande sourcing. IT-strategin ska utgå från verksamhetens behov och 
beskriva hur leverans och styrning ska utformas för att dessa behov ska kunna 
tillgodoses på bästa och mest effektiva sätt. (AVS, alla) 

Administrativt stöd och service 

Rätt stöd och service 

Andel nöjda användare > 75 % nöjda/mycket 
nöjda 

Antal genomförda innovationer (inom 
verksamhetssupport och samordning) 

3 som ger tydlig nytta 
för verksamheten 
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Tillgänglighet hos registrator  > 90 % inom två dgr 
Rätt stöd för 
dokumenthanteringen 

Användarenkät Förenklad livstids-
hantering och korrekt 
dok.hantering (mäts i 
projekt David) 

Kostnadseffektiv service Benchmark Bland de bästa 

 Arbetet med ett nytt system för diarieföring och arkivering har försenats p.g.a. 
utkontrakteringen av delar av IT-verksamheten men planeras kunna 
produktionssättas under det första halvåret 2015. (AVS, alla) 

 Effektiv avtalsförvaltning: Ett arbete startade 2014 för att skapa förutsättningar för 
en mer aktiv avtalsförvaltning. Projektet fortsätter 2015 med att utöver själva 
avtalsdatabasen även införa rutiner för en aktiv avtalsförvaltning. I anslutning till 
detta arbete fortsätter vi att utveckla vår förmåga och våra styrformer kring hur vi 
ställer krav på och följer upp externa leverantörer, till exempel inom IT- och 
statistikområdena. (AVS, alla) 

Miljö 

Minskad miljöpåverkan 
Elförbrukning (kWh/år) Minst 5 % lägre än 

2014  Minskat matavfall  

 Riksbankens miljöarbete fortsätter under 2015 med nuvarande inriktning. (AVS, alla) 

Resurser 

God hushållning med 
resurserna 
 

Kostnad för Riksbankens förvaltning exkl. 
sedlar och mynt och ”övriga kostnader” 

< 777 mkr 2015 

Antal årsarbetare < 330 årsarb 2015 

För personalresurser fanns sedan tidigare en treårig ram som förutsatte att antalet 
årsarbetare skulle sjunka som en konsekvens av Broby-projektet och utkontrakteringen 
av delar av IT-verksamheten. Ledningsgruppen fick i uppdrag att i planeringen för 2015 
utgå ifrån tidigare fastställd personalram för 2015, som motsvarar 330 årsarbetare, 
exklusive tillfälliga förstärkningar till följd av sedel- och myntutbytet. Den särskilda 
satsningen på fördjupad analys av nuvarande penningpolitiskt läge med låg inflation och 
låg ränta får också till en del (4 tjänster) räknas utöver personalram.  

Förslaget till kostnadsbudget för 2015 uppgår till 1020 mkr (924 i budget 2014), varav 
sedlar och mynt 206 mkr (146). Förslaget till budget för förvaltningsintäkter uppgår totalt 
till 130 mkr (111). Direktionens budgetram för ledningsgruppen utgår från Riksbankens 
förvaltningskostnader exklusive köp av sedlar och mynt. I planeringsförutsättningarna 
inför budget 2015 förväntade sig direktionen att kostnadsramen skulle ligga på ungefär 
nuvarande nivå med en ökning på omkring 2 % i genomsnitt under de närmaste åren i 
förhållande till budget för 2014. Konsekvenser av det omfattande projektet för sedel- och 
myntutbytet ska dock räknas utöver ram.  

Ramen för 2015 fastställs till 777 mkr (motsvarande ram 2014 = 775) och består av 
förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt (814 mkr) med avdrag för tillfälliga 
merkostnader för sedel- och myntutbytet (37 mkr). För mer information, se separat 
dokument ”Budget för Riksbanken 2015”. 

   15 [16] 
 



 

 

 
 

 

 

U
pp

da
te

ra
/f

ör
kl

ar
a 

ra
m

ve
rk

 P
P

U
tv

ec
kl

in
g 

FS
-a

na
ly

s

Se
dl

ar
/m

yn
t, 

m
as

sb
et

al
n.

In
fo

.fö
rs

ör
jn

in
g 

oc
h 

IT

RB
:s

 fi
n.

 u
tm

an
in

ga
r

Le
da

r-
/m

ed
ar

be
ta

rs
ka

p

Pr
oa

kt
iv

a 
(e

tc
) a

rb
et

sf
or

m
er

Ko
m

p.
fö

rs
ör

jn
, ö

pp
et

 k
lim

at

U
tv

ec
kl

a 
m

ål
/le

ve
ra

ns

Ö
pp

en
, t

yd
lig

 k
om

m
.

Målområde Nr Prioriterad handlingsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tankeram  för penningpolitiken X X X
2 Låg inflation X X X
3 Finansiella förhållanden i den PP analysen X X
4 Ramses III X X
5 Likviditetsöverskottet X X
6 RB:s roll vad gäller likviditet i det fin. syst. X X X
7 Market making i Sverige X
8 Utveckling av stresstester av bankers kapital X X
9 Systemriskindikatorer X X
10 Hushållens skuldsättning
11 Räntebindningstider X
12 Ax till limpa, del 2 X X
13 Massbetalningsråd X X
14 Återhämtningsplaner infrastrukturföretag X
15 Den internationella regleringsagendan X X
16 Röda skriften X X
17 Nytt IT-stöd för Collateral Management X X
18 Ny version RIX X X
19 En tredje site X
20 Nya sedlar och mynt X X
21 Automatiserad hantering av inlösen X
22 Översyn av mål och strategi X X
23 Guldhanteringen X X
24 Strategi för framtida systemstöd X X
25 Operationell beredskap X X X X X
26 Riksbankens intjäning X X
27 Svensk värdepappersdatabas X X X X
28 Detaljerad information för policyanalys X X X X
29 Statistiksamarbete X X X
30 Informationsförsörjningsstrategi X X X
31 Tydliggöra Riksbankens roll och agerande X X X
32 Öka Riksbankens närvaro och tillgänglighet X X
33 Effektivisera kommunikationsprocesser X X
34 Fortsatt medarbetarskapsutveckling X X X
35 Långsiktig kompetensförsörjning X
36 Medarbetarundersökning X
37 Fördjupad ledarutveckling X X X
38 Projektarbete i Riksbanken X X
39 Den moderna centralbankens uppg. och styrn. X X X X
40 Riksbanken 350 år X

IT 41 IT-strategi baserad på verksamhetens behov X
42 System för diarieföring och arkivering X X
43 Effektiv avtalsförvaltning X X

Kommuni-
kation

Medarbetare

Ledning/ 
styrning

Adm stöd och 
service

ST
RA

TE
GI

SK
A 

PR
IO

RI
TE

RI
N

GA
R:Bilaga: Matchning mellan strategiska 

prioriteringar och prioriterade handlingsplaner i 
VP 2015

Penningpolitik

Finansiell 
stabilitet

RIX

Kontant-
försörjning

Tillgångs-
förvaltning

Statistik

Bilaga 1 
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