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Nya vice riksbankschefer - 
Kerstin af Jochnick och Per Jansson  

Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Kerstin af Jochnick och Per Jans-
son till nya direktionsledamöter i Riksbanken. De efterträder Svante Öberg och 
Lars Nyberg vars mandatperioder löper ut den 31 december 2011. Fullmäktige 
beslutade också att utse Kerstin af Jochnick till förste vice riksbankschef. 

”Vi är mycket nöjda med att kunna presentera ytterligare två högt kvalificerade 
personer till Riksbankens direktion. Kerstin af Jochnick har mycket goda kun-
skaper och en lång erfarenhet inom området finansiell stabilitet efter många 
års arbete på Bankföreningen, Finansinspektionen och Riksbanken. Per Jansson 
har gedigna kunskaper inom det penningpolitiska området och lång erfarenhet 
när det gäller ekonomisk politik efter många års arbete på Riksbanken, finans-
departementet och på Konjunkturinstitutet. Fullmäktige var eniga i sitt beslut. 
Dessa båda personer har lång erfarenhet inom de finansiella och makroeko-
nomiska områdena och därför väl kvalificerade att sitta i Riksbankens direkt-
ion”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordfö-
rande Sven-Erik Österberg i en gemensam kommentar.  

De två nya ledamöterna tillträder sina tjänster den första januari 2012. Kerstin 
af Jochnick har utsetts för en mandatperiod om sex år och Per Jansson fem år. 

Kerstin af Jochnick arbetar för närvarande som VD för Svenska Bankföreningen. 
Per Jansson arbetar för närvarande som avdelningschef på Riksbankens avdel-
ning för penningpolitik 

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

En presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande, Johan Gernandt, vice 
ordförande Sven-Erik Österberg samt Kerstin af Jochnick och Per Jansson 
kommer att hållas idag klockan 15.00 på Riksbanken. OBS! Ingång från bankens 
entré, Malmskillnadsgatan 7. För deltagande krävs presslegitimation.  

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


