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Ny vice riksbankschef – Karolina Ekholm 

Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Karolina Ekholm till ny vice 
riksbankschef. Ekholm efterträder Irma Rosenberg vars mandatperiod löpte ut 
den sista december i fjol. Fullmäktige beslutade också utse Svante Öberg till ny 
förste vice riksbankschef. Ekholm tillträder sin tjänst den 15 mars. 

”Vi är mycket nöjda med att kunna presentera ytterligare en högt kvalificerad 
person till ledamot i Riksbankens direktion”, säger riksbanksfullmäktiges 
ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky i en gemensam 
kommentar.  

”Karolina Ekholm är idag docent på Stockholms universitet och har en lång 
akademisk meritlista bakom sig. Hon är ledamot i regeringens finanspolitiska råd 
och var tidigare medlem av Ekonomiska rådet. Hon har kanske gjorts sig mest 
känd för den svenska allmänheten som ”Globaliseringsexpert” med en rad 
forskningsrapporter om de ekonomiska effekterna av globalisering bakom sig. 
Fullmäktige står enhälligt bakom utnämningen”, säger riksbanksfullmäktiges 
ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky.  

Karolina Ekholm tillträder sin tjänst den 15 mars och kommer därmed att delta i 
nästkommande penningpolitiska möte. Hennes mandat är på sex år. Svante 
Öberg tillträder tjänsten som förste vice riksbankschef den 2 februari. 

Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandatperioder på 
fem eller sex år. Övriga ledamöter är riksbankschef Stefan Ingves samt vice 
riksbankscheferna Lars Nyberg, Svante Öberg, Lars E.O. Svensson samt Barbro 
Wickman-Parak. 

En presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande, Johan Gernandt, vice 
ordförande Leif Pagrotsky samt Karolina Ekholm kommer att hållas idag kl. 14.30 
på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation. 

Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, 
www.riksbank.se 
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