
 

 
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på 
hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har 
drygt 7 miljoner privatkunder och ca 620 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska 
länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018  uppgick balansomslutningen till 2 646 
miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se 

 

Pressmeddelande 
 
13 september 2018 

 

Josefine Uppling ny chef för Group Public Affairs på Swedbank 
 
Josefine Uppling har utsetts till ny chef för Group Public Affairs på Swedbank. Hon kommer 
närmast från Swedbanks pressavdelning där hon varit presschef för koncernen sedan mars 
2017.  
 
Tidigare har hon arbetat som analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet, projektledare 
inom Public Affairs på Swedbank och med egen Public Affairsbyrå. 
 
-Det strategiska och långsiktiga arbetet med Swedbanks samhällsrelationer är viktigt för att öka 
förtroendet och gillandet för banken. Jag är glad över att Josefine vill leda den fortsatta utvecklingen 
av det arbetet och hälsar henne välkommen till ledningsgruppen för CEO Office.  Vi på Swedbank 
behöver bli ännu tydligare med vilken skillnad vi gör både i våra kunders vardag och i samhället i 
stort, i det arbetet spelar Public Affairs-teamet en viktig roll, säger Ragnar Gustavii, chef för CEO 
Office på Swedbank. 
 
Josefine kommer att rapportera till Ragnar Gustavii, chef för CEO Office, och tillträder sin nya tjänst 
under september. Hon fortsätter dock parallellt som presschef till en ny ordinarie presschef är på 
plats. Rekryteringsprocessen har inletts. 
 
-Jag ser verkligen fram emot att bidra till att lyfta Swedbanks samhällsengagemang till nästa nivå. I 
en tid med snabb digitalisering och kundbehov som ändras i snabb takt kommer de företag som 
både har tydliga värderingar och ett starkt samhällsengagemang vara vinnarna. Här har Swedbank 
en stark position redan idag och jag ser fram emot att utveckla den ytterligare tillsammans med mitt 
team, säger Josefine Uppling, ny chef för Group Public Affairs på Swedbank.  
 
För mer information 
Josefine Uppling, chef, Group Public Affairs och Group Press Office, +46 76 114 54 21  
Ragnar Gustavii, chef, CEO Office, +46 72 454 02 43 
 
 


