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”Med mitt intresse för penningpolitik 
är Riksbanken helt rätt”

— RIKSBANKEN —
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”Citatrubrik på max 60 tecken  
med några utvalda ord highlightade”

L ccus quis ressus estin nonseque debist, sus 
autem. Lore cus, ommolorro inulpa destrup 
tatemperia enesequi alia net eturiberes et 

maiore nim essin peresci mporum nisquia dellante 
nonsequam, es ea consend itiatat umenis estis veles 
et, quis et ad molore soloribus, sitas aborum eost la 
voleculparum faciden imodici delenim endions enist, 
qui alissed quam sit ulluptaquat. 

Debis entium ipist, officate pro ea nissit ulliquid?
– Ucipici pienit landi quassim andit faccaboribus 
que experibus imus exerum conseque ex entotatatur 
as vel moloriatur aut mo et doluptas autaes se pro 
voluptur? Uga. Et odisima ximporepro et eossus, 
sequatum etur simporrunt voles ea perovid eos quis 
quo dit optatia que occabo. Itatibus, tecturecto 
quodici tatur? 

Debis entium ipist, officate pro ea nissit ulliquid?
– Ucipici pienit landi quassim andit faccaboribus que 

INGRESS MAX 100 tecken kae exces 
eserferro omnimust, eum eos exeris vitiu-
sam, ut fugitas duciis est.

experibus imus exerum conseque ex entotatatur as vel 
moloriatur aut mo et doluptas autaes se pro voluptur? 
Uga. Et odisima ximporepro et eossus, sequatum etur 
simporrunt voles ea perovid eos quis quo dit optatia 
que occabo. Itatibus, tecturecto quodici tatur? 

Debis entium ipist, officate pro ea nissit ulliquid?
– Ucipici pienit landi quassim andit faccaboribus que 
experibus imus exerum conseque ex entotatatur as vel 
moloriatur aut mo et doluptas autaes se pro voluptur? 
Uga. Et odisima ximporepro et eossus, sequatum etur 
simporrunt voles ea perovid eos quis quo dit optatia 
que occabo. Itatibus, tecturecto quodici tatur? 

Debis entium ipist, officate pro ea nissit ulliquid?
– Ucipici pienit landi quassim andit faccaboribus que 
experibus imus exerum conseque ex entotatatur as vel 
moloriatur quis quo dit optatia que occabo. Itatibus, 
tecturecto quodici tatur? Et odisima ximporepro et 
eossus, sequatum etur simporrunt voles ea perovid 
eos quis quo dit optatia que occabo. Itatibus, tectu-
recto quodici tatur? Et odisima ximporepro et eossus, 
sequatum etur simporrunt voles ea perovid eos 
quis quo dit optatia que occabo. Itatibus, tecturecto 
quodici taturi.

— FÖRETAGSNAMN —

 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. 
👥 Antal medarbetare: Cirka 350. 
 Medarbetarnas bakgrund: Främst national ekonomer. 
Även företags ekonomer, statistiker, matematiker och jurister. 

 Rekrytering: Rekrytering sker löpande då vakanser uppstår.  
💼 Karriärvägar: Den interna rörligheten är hög och det finns 
goda möjligheter att utvecklas inom organisationen.Riksbanken 
har en karriärtrappa som de anställda är placerade i. Det är tydligt 
hur man tar sig uppåt i den. Läs mer på www.riksbank.se/karriar

 250 tecken om företaget eseque pos et vent eic tempero qui 
conecea quia nulpa provitiam quam ipsum excerfero de santiat 
empore natur, tem. Itati te et ipsam exces exerit que nulpa 
dolest, sinum, tempore simus, cullaut aria idunt autemporis 
eligenectur?

👥 Antal medarbetare: Mil id que eseque pos et vent eic 
tempero qui conecea quia nulpa provitiam quam ipsum.

 Vägar in: Mil id que eseque pos et vent eic tempero qui 
conecea quia nulpa provitiam quam ipsum excerfero de tem. 
Itati te et ipsam exces exerit que nulpa dolest, sinum, tempore 
simus, cullaut aria idunt autemporis eligenect tem. Itati te et.

 Kontakt: Mil id que eseque pos et vent eic tempero qui 
conecea quia nulpa provitiam quam ipsum excerfero de santiat 
que eseque que eseque pos et vent eic tempero que.

RIKSBANKEN

FÖRETAGETSNAMN

HENRIK SIVERBO

Titel: Ekonom på avdelningen för penningpolitik.
Utbildning: Pol.mag. i nationalekonomi och fil.kand. i statsvetenskap,  

Lunds Universitet, examen 2011. 
Favoritdestination: USA – målet är att besöka alla 50 delstater innan jag fyller 50!

FÖRNAMN EFTERNAMN

Titel: Sam ut voloribus voluptatiis sant que ipideri test veniet eaquo con rem et eum.
Utbildning: Sam ut voloribus voluptatiis sant que ipideri test veniet eaquo con rem et 

eum ea dem et assimus expland emporporest, suntem dolor.
Kuriosafråga: Sam ut voloribus voluptatiis sant que ipideri test veniet eaquo con rem 

et eum ea dem et assimus expland emporporest, suntem dolor. Sam ut s voempor.

N är Henrik Siverbo började läsa national-
ekonomi fastnade han direkt för makro-
ekonomi och penningpolitik. Efter examen 

kändes det självklart att söka sig till Riksbanken.
– Det är en perfekt arbetsplats för någon med 

mina intressen. Här arbetar jag tillsammans med oer-
hört kompetenta kollegor och bidrar till utformandet 
av den ekonomiska politiken, säger Henrik. 

som ekonom på Riksbankens avdelning för penning-
politik gör Henrik prognoser för den ekonomiska 
utvecklingen i omvärlden. Sex gånger om året fattar 
Riksbankens direktion beslut om reporäntan och 
varje gång krävs nya prognoser som underlag.

– Det innebär att jag kontinuerligt följer 
utvecklingen i omvärlden och identifierar trender 
som är av betydelse för Sveriges ekonomi. Jag 
skriver även fördjupningar som bland annat utgör 
underlag på internationella möten, som i OECD. 
Det kan exempelvis gälla varför arbetskraftsdel-

INGEN TID FÖR mjukstarter – Henrik 
Siverbo kastades rakt in i hetluften på 
Riksbanken.  

tagandet i USA är på en fortsatt låg nivå trots 
att ekonomin stadigt har förbättrats efter den 
finansiella krisen. 

henrik säger att Riksbanken har stort fokus på 
kompetensutveckling för sina medarbetare. Interna 
seminarier med forskare varvas med utvecklande 
kurser – antingen på plats, på ett universitet eller på 
ett annat lands centralbank. 

– Utöver det är en vanlig arbetsdag utvecklande i 
sig. Att hålla sig uppdaterad om aktuella händelser är 
en naturlig del i arbetet och det blir ofta intressanta 
och utvecklande diskussioner med kollegorna. Nu i 
dagarna har det handlat mycket om effekterna av den 
senaste tidens stora rörelser i oljepriset.

när henrik började på Riksbanken var han 29 år. 
Han hade precis studerat färdigt och fick en tjänst 
som junior ekonom. Att redan från första dagen bli 
involverad i arbetet med beslutsunderlag till direktio-
nen kom som en överraskning. 

– Jag trodde nog att det skulle vara lite lugnare till 
en början, men det var rakt in i hetluften. Det var ett 
bra sätt att komma in i arbetet och jag hamnade direkt 
i sammanhang där de stora frågorna diskuterades. 


