
 

 

PRESSMEDDELANDE  
 
SFF: s styrelse har utsett Björn Sporrong, Trygg Hansa till mottagare av ”Årets pris i svensk 
försäkring ”. Priset är ett diplom och en check på 15 000 kr. Vinnaren utses av Svenska 
Försäkringsföreningens styrelse: http://www.forsakringsforeningen.se/svenska-forsakringsforeningens-
styrelse 
 
Motivering 
” Björn Sporrong är arkitekten bakom dagens sjuk- och olycksfallsförsäkring för både barn och vuxna 
och gravidförsäkringen. De unika lösningar och paketeringar av försäkringen som han tog fram, blev en 
succé som har anammats av många aktörer på marknaden. 
 
Med ett enormt engagemang för barn och föräldrar har Björns drivkraft varit att underlätta och förbättra i 
händelse av sjukdom och olycksfall. Införandet av händelseförsäkring som en del i barnförsäkringen 
har betytt mycket för föräldrar med svårt sjuka barn. Genom den har föräldrarna fått ekonomiskt stöd för 
att kunna vara hemma och ta hand om sitt barn. 
 
Björn är en generös person, hans empatiska och självklara sätt att förklara det snåriga och svåra gör 
honom till en mycket respekterad person inom sitt område i försäkringsbranschen.” 
 
Prisutdelning 
Prisutdelningen sker den 29 april i samband med SFF:s årsmöte. Årsmötet följs av ett föredrag inom 
CSR kopplat till försäkringsbranschen.  
 
Plats: Scandic Anglais, Stureplan, Stockholm.  
Tid: från 17.00 - 18.30 
 
Anmälan sker via www.forsakringsforeningen.se 
 
Fakta - Årets Pris i Svensk Försäkring 
SFF går årligen ut med möjligheten att nominera en önskad vinnare som sedan SFF:s styrelse tar 
ställning till. Utnämningen sker genom en omröstning i SFF:s styrelse. Omröstningen föregås av en 
diskussion av de inkomna nomineringarna.  
– Delas ut en gång om året och första gången år 1965.  
– Tilldelas en person som på ett särskilt sätt och under flera år ha utmärkt sig inom branschen.  
– Pristagaren ska vara en person som genom sitt engagemang bidrar till en sund och ändamålsenlig 
utveckling av branschen och som har ett stort inslag av nytänkande.  
– Finns inga förslag eller inga förslag som uppfyller kriterierna delas inget pris ut.  
Ytterligare information om priset: http://www.forsakringsforeningen.se/arets-pris-pristagare 
 
Svenska Försäkringsföreningen (SFF), som är en av Sveriges äldsta branschorganisationer med 104 medlemsföretag, har till 
syfte att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsbranschen i Sverige. SFF:s huvudsakliga 
verksamhetsområden är: 
 
– Utbildning (seminarier, kurser och debatter) 
– Diskussionsforum 
– Platsannonser och drift av den nischade platsannonssajten www.forsakringsjobb.se 
– Stipendiefinansierade studieresor utomlands 
– Förvaltning av fonder och utdelning av stipendier som stöd till vetenskap och forskning 
– Förlag 
– Utgivning av Nordisk Försäkringstidskrift 

 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
 
Hans G Svensson, ordförande  Sara Råsmar, VD 
0703-66 48 51 alt 08-788 10 00  070-383 98 96 alt 08-522 789 96 
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