
 

Riksbanken söker ny chef 

 

Den nuvarande riksbankschefens mandat utlöper den 31 december 2022. Sveriges riksbank 
söker därför ny chef. Mandatperioden är sex år med början den 1 januari 2023. 

Riksbankschefen leder direktionens arbete. Direktionens viktigaste uppgift är att fatta beslut 
om penningpolitiska åtgärder för att uppnå varaktigt låg och stabil inflation samt, utan att 
åsidosätta detta mål, en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. 

Direktionens ledamöter ska självständigt analysera den ekonomiska läget och föreslå 
lämpliga penningpolitiska åtgärder. Överläggningarna om penninpolitiken måste vara fria 
och öppna. Därför krävs att riksbankschefen är prestigelös, mottaglig för argument  och villig 
att diskutera olika förslag även om de avviker från dennes egna. 

Riksbankschefen leder Riksbankens arbete. Häri ingår att ta fram underlag för de 
penningpolitiska besluten genom beskrivning och bedömning av det ekonomiska läget i 
Sverige och omvärlden. Riksbanken har också viktiga uppgifter inom området finansiell 
stabilitet, bland annat att dimensionera valutareserven för att i en kris kunna täcka bankers 
finansieringsbehov i utländsk valuta. Arbetet måste ske förutsättningslöst – utan att 
slutsatserna är givna på förhand – och med stor frihet för medarbetarna. Riksbankschefen 
ska skapa förutsättningar för att så sker. 

Riksdagen är Riksbankens uppdragsgivare och beslutar genom lag vilka uppgifter och 
befogenheter som Riksbanken har. Riksbankschefen ska säkerställa att lagen efterföljs och 
Riksbanken endast beslutar om åtgärder som har stöd i lagen. Riksbankschefen ska vidare 
säkerställa att Riksbanken vid sina beslut iakttar lagens krav om proportionalitet, vilket 
innebär att Riksbankens mål inte alltid är överordnade andra mål för staten. Om lagen är 
ofullständig eller föremål för skilda tolkningar ska Riksbanken på riksbankschefens initiativ 
hemställa om tillägg eller ändringar i densamma.  

En skriftlig ansökan med angivande av vilka kvalifikationer som den sökande önskar åberopa 
ska vara riksbanksfullmäktige tillhanda senaste den 1 maj 2022. Ansökan ställs till ”Ny 
riksbankschef”, Sveriges Riksbank, 103 37 Stockholm. 

Frågor om uppdraget kan ställas till riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein 
som kan nås via telefon 08-787 00 00. 


