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Pressmeddelande 
 
14 november 2013 
 
 
Ny chefekonom och ny chef för makroanalys på Swedbank 
 
Anna Felländer, tidigare chef för makroanalys, har utsetts till chefekonom för Swedbank och 
Olof Manner har anställts som ny chef för makroanalys.  
 
Anna tar över efter Cecilia Skingsley, som slutade i maj för att gå över till ny roll som 
direktionsledamot i riksbanksstyrelsen. Sedan dess har Anna varit tillförordnad chefekonom.  
 
Michael Wolf, Swedbanks vd och koncernchef, kommenterar tillsättningen:  

- Sedan Anna började på Swedbank har hennes kompetens, breda erfarenhet och nätverk på 
såväl myndighets- som kundsidan blivit en värdefull tillgång för hela banken. I sin nya roll 
som chefekonom kommer hon att fortsätta att fokusera på bankens tradition att nå ut i frågor 
som berör våra kunder och bidra med kvalificerad makroanalys i samhällsviktiga frågor. 

Anna har en gedigen erfarenhet inom det makroekonomiska området och har varit i Swedbank 
sedan 2010, nu senast som chef för makroanalys inom Swedbank Research. Dessförinnan var hon 
senior analytiker på ränte- och valutasidan – och innan dess kundansvarig inom Bank Relations. 
Innan Swedbank arbetade Anna under sammanlagt åtta år på Finansdepartementet, där hon var på 
olika positioner som specialist inom makroekonomi. Under finanskrisen 2009 satt hon i 
Statsrådsberedningens kansli för krishantering. Anna har Civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning nationalekonomi och har även studerat 
statsvetenskap i USA. 
Ny chef för makroanalys 
Swedbank anställer också Olof Manner som ny chef för makroanalys. Olof kommer senast från 
Öhman-gruppen, där han idag är senior rågivare och tidigare varit bland annat räntechef och vice 
vd. Olof började på Öhman Fondkommission 1987, och satt under sina över tjugo år inom Öhman-
gruppen på en rad nyckelroller. 2010 flyttade Olof över till den brittiska banken Royal Bank of 
Scotland (RBS), där han under två år var chef med ansvar för försäljning av SEK-produkter och 
utländska statspapper till skandinaviska kunder. Idag är Olof även en aktiv föredragshållare inom 
makro/räntor och, sedan 2009, finanskrönikör för Affärsvärlden.  
 
Angelique Angervall, chef för Swedbank Research, kommentarer tillsättningarna: 
- Vi är mycket nöjda med båda dessa nyckeltillsättningar till Swedbank Research. Genom sin 

långa erfarenhet och breda kompetens har Olof byggt upp en djup marknadsförståelse – och i 
kombination med starka ledarskapsmeriter har han alla förutsättningar att ta vår makroanalys till 
nästa nivå. Swedbank Research har en styrka i att täcka in alla tillgångslag och arbeta helt 
integrerat för att bygga oberoende analyser som grundar sig i en väl sammansatt vy. Både 
Anna och Olof kommer spela viktiga roller i vår fortsatta utveckling.  
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Anna tillträder tjänsten som chefekonom med omedelbar verkan, och Olof tillträder sin roll senast 1 
mars 2014. 
 
För ytterligare information:  
Angelique Angervall, chef Swedbank Research, tfn: +46 70 343 5506 
Sara Christensen, kommunikationschef, Stora Företag och Institutioner, tfn: +46 70 937 68 67  
Emma Bergfeldt, presskontakt, tfn: +46 70 203 49 99 
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