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EKONOMIRAKETTOPP 50 UTMANARE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUMANNONS ANNONS

― RIKSBANKEN ―

TEXT: MOA LÅNGBERGS  
FOTO: KRISTOFER HEDLUND

I Riksbankshusets ljusa lokaler vid Brunkebergstorg 
ryms många av de duktigaste nationalekonomerna 
i Sverige. Det saknas aldrig någon att fråga om råd 
eller att diskutera aktuella ekonomiska frågor med.

Att komma direkt från universitetet in i hetluften på Riks-
banken blev en kickstart för Amelies karriär. Riks banken 
var ett av de ställen som hon helst ville jobba på så motiva-
tionen var på topp. Det var mycket nytt att ta in i början och 
tempot var högt, men det var också väldigt roligt. I sin för-
sta roll jobbade hon med en statistikdatabas och fokuserade 
på den ekonomis ka situationen i Baltikum. Att som junior 
medarbetare få möjlighet att befinna sig i det finansekono-
miska hjärtat tycker Amelie har varit spännande.

– När jag har arbetat med en fråga är det oftast också 
jag själv som får presentera det för ledningen. Det är 

roligt att få synas och få uppskattning när man har gjort 
ett bra jobb, säger Amelie.

Riksbanken är en arbetsgivare som passar den som vill 
ta stort eget ansvar och driva sin egen utveckling. Den 
interna rörligheten är hög. Lyckas man väl i sin roll finns 
stora möjligheter att gå vidare internt – något som Ame-
lie nyligen gjort efter att ha blivit coachad av sin chef att 
söka en tjänst inom bankreglering.

– Jag jobbar främst med att stötta Riksbankschefen 
Stefan Ingves i hans roll som ordförande för Baselkom-
mittén, en kommitté som fokuserar på internationell 
bankreglering. Jag älskar att resa och att mitt jobb 
möjliggör det är toppen. Det blir främst resor till Basel i 
Schweiz men för några månader sedan var jag till exem-
pel i New York på en kurs hos USA:s centralbank, FED.

En vanlig dag för Amelie innehåller mycket kontakt 
med Baselkommitténs sekretariat. Hon tar också fram 
underlag och förbereder tal och presen tationer. Det blir 
också en del möten där Riksbankens ståndpunkt i inter-
nationella sammanhang diskuteras och koordineras.

När man har ett roligt jobb där man är engagerad kan 
det emellanåt bli hektiskt. Då är det skönt att ta en paus 
i Riksbankens gym för att rensa huvudet och umgås med 
kollegorna. Under hösten står både yoga och mindfulness 
på schemat i Riksbankshuset.

AMELIE STIERNA
Titel: Ekonom.
Utbildning: Magister i nationalekonomi, 
Lunds universitet, examen 2012.
Om jag inte jobbat på Riksbanken: Då hade 
jag rest till spännande platser för att dyka.

amelie stierna gick direkt från 
studierna till jobbet på Riksbanken för 
tre och ett halvt år sedan. I dag stöttar 
hon Riksbankschefen Stefan Ingves i 
hans arbete med internationell bank-
reglering.

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 nationalekonomer. Även 

”Internationella och intellektuella 
utmaningar – en del av vardagen”

RIKSBANKEN
företagsekonomer, statistiker, matematiker och jurister.
🛆 Karriärvägar: Den interna rörligheten är hög och det finns goda 
möjligheter att utvecklas inom organisationen. Riksbanken har en 
karriärtrappa som medarbetarna är placerade i. Det är tydligt hur 
man tar sig uppåt i den. Läs mer på www.riksbank.se/karriar
🌎 Internationella möjligheter: Riksbanken följer utvecklingen i 

andra ekonomier och bevakar finansiella händelser världen över. 
Riksbanken samarbetar med andra centralbanken och företräder
svenska intressen i internationella organ.Sammanlagt deltar med-
arbetarna i över 100 internationella kommittéer. Via SIDA stöttar 
Riksbanken även ett antal utvecklingsländer att på plats bygga upp 
en väl fungerande centralbank.
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