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Heidi Schauman ny chefsekonom på Swedbank i Finland 

 
Swedbank rekryterar Heidi Schauman som ny chefsekonom i Finland. Heidi Schauman, 
disputerad vid Handelshögskolan Hanken, kommer närmast från rollen som chefekonom på 
Aktia Bank och har tidigare haft flertalet seniora roller i den finska banksektorn, bland annat 
som senior analytiker på Nordea och senior ekonom på finska centralbanken.  
  
– Heidi Schauman är en av Finlands mest erfarna ekonomer och en samhällsdebattör av rang. Jag 
är väldigt glad över att välkomna Heidi till Swedbank i allmänhet och till rollen som chefsekonom i 
Finland i synnerhet. Heidi har djup kunskap om områden som är centrala för våra kunder och den 
föränderliga marknad de befinner sig på. Heidi kommer inte bara komplettera det befintliga teamet 
på ett utmärkt sätt, hon kommer också att både öka Swedbanks synlighet och stärka vårt varumärke 
i Finland, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank. 

– Jag ser verkligen framemot att bli en del av Swedbank. Swedbank har ett stort 
samhällsengagemang och värderingar som passar mig på ett personligt plan. Dessutom håller 
Swedbanks analyser erkänt hög kvalitet och förtroendet för deras expertis är stort på marknaden.  
Det är min ambition att fortsätta att leverera kvalitativa analyser med fokus på kundvärde liksom att 
sprida såväl kunskap som insikt till en bred målgrupp, säger Heidi Schauman, tillträdande 
chefsekonom på Swedbank i Finland.  

Avdelningen för makroanalys ansvarar för all global, regional och nationell makroanalys på 
Swedbank. Teamet består av seniora experter som bland annat tar fram Swedbank Economic 
Outlook (SEO); en kvartalsvis konjunkturrapport med fokus på makroanalys av de nordiska och 
baltiska länderna, den globala ekonomin och med en fördjupad analys av aktuella marknadsteman.  

Rollen som chefsekonom i Finland är ny och den blir en del av ett starkt nordiskt-baltiskt makro-
team och är tänkt att stärka och expandera affärsverksamheten i Finland, fördjupa den nordiska 
analysen med fokus på Finland samt bidra till den övergripande makroekonomiska analysen med 
tyngdpunkt på ECB. 

Heidi Schauman som disputerade vid Handelshögskolan Hanken 2006, börjar på Swedbank i 
september 2019 och kommer att rapportera till bankens chefekonom, Anna Breman och Robert 
Sonck, chef för Swedbank i Finland samt ingå i ledningsgruppen för Swedbank i Finland. 
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