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Inriktning och kostnader för Riksbanken 350 år 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslås besluta att 

- ge chefen för stabsavdelningen, med rätt för denne att sätta annan i sitt ställe, i 
uppdrag att tillsammans med för delprojekten ansvariga avdelningar förbereda 
jubileet för Riksbanken 350 år i enlighet med övervägandena i detta 
beslutsunderlag. 

- ge chefen för stabsavdelningen, med rätt för denne att sätta annan i sitt ställe, i 
uppdrag att återkomma löpande till direktionen med information om 
förberedelserna. 

- kostnaderna för sammanlagda aktiviteter, Riksbanken 350 år, ska hållas inom en 
ram på 9 268 000 kr +/- 5 %. 

Bakgrund 

År 2018 har Sveriges riksbank 350-årsjubileum. Riksbanken är världens äldsta centralbank 
och det faller sig naturligt att ta tillvara detta tillfälle och satsa extra på kommunikations- 
och informationsinsatser. Jubileet ger oss en unik möjlighet att berätta om Riksbankens roll i 
samhället och dess historia, både för allmänheten och för andra viktiga målgrupper. Ett 
lämpligt sätt att göra detta på är att under jubileumsåret 2018 anordna olika aktiviteter.  

Under hösten 2014 bildade stabsavdelningen ett avdelningsöverskridande projekt för 350-
årsfirandet och en styrgrupp etablerades. Projektets syfte har varit att ta fram ett 
beslutsunderlag till direktionen, innehållande ett inriktningsförslag på jubileumsaktiviteter 
och ett förslag på en kostnadsram. 

Överväganden 

Aktiviteterna ska utgå från målen i Riksbankens strategiska plan 2015–2018 och en 
kommunikationsplattform (bilaga 1) som har tagits fram av kommunikationsenheten. 
Plattformen är grunden för vår syn på hur vi vill uppmärksamma 350-årsjubileet samt anger 
fokusområden och målgrupper. Riksbanken ska uppmärksamma världens äldsta centralbank 

Protokollsbilaga A, 
Direktionens protokoll 160518, § 6 
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genom flera kunskapshöjande aktiviteter och vetenskapligt inriktade aktiviteter mot våra 
målgrupper. 

Jubileumsaktiviteter 

Målet med jubileumsaktiviteterna under 2018 är att våra målgrupper ska känna att 
Riksbanken är en viktig myndighet som bidragit och bidrar till en stabil svensk ekonomi, är 
en arbetsplats med intressanta uppgifter och har en forskning av hög kvalitet. Det ska också 
vara tydligt att vi är en centralbank i takt med tiden. Aktiviteterna ska ge tillfällen till viktiga 
samtal och möten under jubileumsåret och uppmärksamma världens äldsta centralbank. 
Målgrupperna är framför allt forskare, intresserad allmänhet, politiker, ekonomistudenter 
och andra centralbanker. Aktiviteterna ska om möjligt ha en spridning över året, se tidsaxel 
bilaga 2. 

De aktiviteter som chefen för stabsavdelningen föreslår ska utgöra firandet finns 
övergripande beskrivet nedan.  Aktiviteterna i detalj kommer att utarbetas underhand, både 
gällande omfattning, utförande och detaljer, då förutsättningar både i omvärlden och i 
banken kan ändras under åren fram till 2018. Förslagen ska därför ses som inriktningsförslag 
och inte färdiga aktiviteter. 

Jubileumsbok: “Sveriges Riksbank 350 years: a central bank in a world of central banks” 

Boken syftar till att ge läsaren en samlad bild av centralbankers historiska utveckling. Boken 
dokumenterar Riksbankens historia i ljuset av de funktioner banken fullgjort genom åren 
samt beskriver andra idag viktiga centralbankers historiska utveckling, dels utifrån deras 
egna bevekelsegrunder, dels i relation till Sveriges riksbank. Boken är tänkt att attrahera 
både anställda i centralbanksvärlden, akademiker och en intresserad allmänhet.  Den ska 
också kunna användas som lärobok i universitetskurser i centralbankshistoria på 
grundläggande universitetsnivå.  

Jubileumsdag: Riksbankens och riksdagens officiella firande av Riksbanken 350 år, med två 
konferenser samt en jubileumsmiddag den 25 maj 2018. 

Riksbanken och riksdagen anordnar två konferenser på jubileumsdagen. På förmiddagen 
anordnas en konferens som uppmärksammar aktuella framåtblickande centralbanksfrågor 
inom området ”centralbankers roll och uppgifter”. Inbjudna gäster kommer framförallt att 
vara en svensk publik så som myndigheter, näringsliv, personal, fullmäktige, pensionärer, 
riksdagsutskott med flera. På eftermiddagen hålls den officiella jubileumskonferensen med 
framförallt externa gäster så som centralbankschefer, internationella ekonomer, svenskt och 
internationellt näringsliv, myndighetsföreträdare, samt riksdagens gäster. Här 
uppmärksammas såväl historiska som aktuella centralbanksfrågor. Jubileumsboken 
presenteras. Konferensdagen avslutas på kvällen med den jubileumsmiddag som blir det 
officiella firandet för Riksbanken med inbjudna gäster och Riksbankens personal. 

Kommunikationsaktiviteter: Riksbanken ska med ett flertal kommunikativa aktiviteter under 
2018 sprida kunskap om och väcka intresse för vår verksamhet och vårt jubileum.  
Aktiviteterna ska ge tillfälle till dialog med våra målgrupper så som kollegor i 
centralbanksvärlden, lokala politiker, riksdagspolitiker, opinionsbildare och en intresserad 
allmänhet.  

Arrangemang på Riksbanken och ute i landet kommer ske löpande under året 

• Jubileumsturné, under 2018 utökas några av de sedvanliga penningpolitiska 
turnéerna till en jubileumsturné, med seminarier och studiebesök, i samarbete med 
lokala intressenter. 
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• Jubileumsseminarium, löpande frukostseminarier under 2018 samt ett eventuellt 
jubileumsseminarium i Almedalen. 

• Jubileumsutställning som kan tas med på lokala event samt en fast installation 
under 2018 i Stockholm på ex. Kulturhuset och/eller Myntkabinettet. 

• Öppet hus på Riksbanken för allmänhet och riksdagsledamöter. 

• Seminarium med riksdagen 

Skrifter, film och webb aktiviteter  

• Digital skrift om Riksbankens 350-åriga historia, tillbakablick över viktiga händelser i 
Riksbankens historia fram till idag och med historien som bakgrund lyfta fram några 
viktiga aspekter på Riksbankens roll idag. 

• 350-årstema på webben   

• Filmer för allmänheten om centralbankers roll och uppgifter och händelser i 
Riksbankens historia, för vår hemsida och spridning i sociala medier 

• Redaktionellt samarbete med lämplig aktör för att sprida kunskap om bankens 
verksamhet och jubileum i sociala medier 

Riksbankens sedelhistoria 

Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Riksbanken anses också vara den första 
centralbank som gav ut sedlar. Det finns därför skäl att i samband med 350-årsjubileet 
särskilt uppmärksamma denna del av Riksbankens historia, till exempel genom att ge ut en 
minnessedel. Försäljningsvolymerna för en sådan sedel är emellertid svåra att uppskatta. De 
kostnadskalkyler som har gjorts under beredningsarbetet talar för att sedelutgivningen 
skulle bli dyrare för Riksbanken än vad som kan anses försvarligt. Det bedöms därför att 
Riksbankens sedelhistoria kan uppmärksammas mer kostnadseffektivt i andra former än 
genom en särskild sedelutgivning. Riksbanken bör för detta ändamål i stället ta fram en 
trycksak med sedelinnehåll. Utformningen av trycksaken föreslås ske i samverkan med 
fullmäktige. 

Jämförelser med andra jubileer 

Det är viktigt, ur ett förtroendeperspektiv, att Riksbankens firande ligger i linje med andra 
jubileer hos andra centralbanker både när det gäller kostnader och aktiviteter. En jämförelse 
visar att de nu föreslagna aktiviteterna ligger i linje med hur andra centralbanker firar. 
Historiska böcker, populärvetenskapliga konferenser, filmer, utställningar, 
jubileumsmiddagar och personalaktiviteter återkommer i jämförbara länders jubileer 

Kostnader för enskilda aktiviteter är svåra att jämföra mellan länder då aktiviteterna skiljer 
sig åt. Likaså är det svårt att jämföra Riksbanken med andra företag eller myndigheter. Vi vill 
nå flera olika målgrupper med olika insatser under 2018.  Andra myndigheters jubileums-
firanden har varit mindre omfattande, då de inte genomfört kommunikationsaktiviteter, 
forskningsproduktion eller regionala arrangemang i den omfattning som detta förslag 
innebär. Att genomföra aktiviteter i linje med andra centralbanker är den ambitionsnivå 
styrgruppen valt att anse rimligt. Sammantaget menar styrgruppen att den föreslagna 
aktivitetsplanen och budgeten ligger inom ramen för vad som verkar gängse inom 
centralbanksvärlden.  
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Budget 

Riksbanken ska alltid vara kostnadseffektiv i all verksamhet och Riksbanken bör sträva efter 
att jubileet ska uppfattas som väl avvägt och på en rimlig kostnadsnivå. Det är viktigt att 
kostnaderna för jubileet är transparenta, rimliga och tydligt identifierade i budgeten. Det 
samlade projektet för firandet kommer att omfatta kostnader som löper från 2015 till 2018. 
Vi ska ha en tydlig transparent kommunikation kring kostnaderna och den bärande tanken är 
att de aktiviteter som utförs under ”jubileumsparaplyet” är sådana aktiviteter som vi även 
skulle kunna göra utan ett jubileum. Fokus ligger på kunskapsspridning, information och 
samtal med våra olika målgrupper. Direktionen kommer att följa kostnadsutvecklingen 
genom sina årliga budgetbeslut. Direktionen ska löpande informeras om budgetutfallet. En 
övergripande kostnadsram på 9 268 000 kr +/- 5 % föreslås fastställas för 
jubileumsaktiviteterna enligt bilaga 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Riksbanken 350 år – Kommunikationsplattform 

2. Tidsaxel 

3. Kostnadsram och aktivitetslista 
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