
 
 

 

Emilie Dawrin, Handelsbanken Liv, 
tilldelas Svenska Försäkringsföreningens pris Ung Talang 
 
Priset som delas ut för sjätte året består av ett diplom och en prischeck på 10 000 kronor. Vinnaren 
erbjuds också att vara adjungerad i SFF:s styrelse under ett år.  
 
Motivering: 
”Emilie har gjort ett mycket fint arbete vid hemtagning av en produkt från Irland till Sverige med kort 
deadline nära ett årsskifte. Med sitt lugn, pedagogiska sätt och noggrannhet har hon fått detta 
implementerat i verksamheten samtidigt som hon tagit ett nytt ansvar som produktionsansvarig för 
Bankens övriga fem funktioner. I samråd med övriga avdelningar har Emilie tagit fram och 
sammanställt en förteckning över formaliakrav som ställs för olika ärenden och produkter och fått 
dessa publicerade på Bankens intranät. Hon har ett brett kontaktnät i Banken och förtroendet för 
henne är väl förankrat i organisationen. Emilies intresse för lagidrott och idrottsliga utmaningar visar 
sig i hennes uthållighet i att hela tiden sträva efter att hela ”laget” ska med och mot samma mål utan 
att någonsin tumma på spelreglerna. Hon tar sig an alla uppgifter med samma engagemang, med 
strålande resultat och är receptiv för alla de delar som ledarskapet innebär. Emilie gör ett stort avtryck 
i organisationen, levererar alltid med hög kvalitet i god tid. Hennes teamorienterade sätt, noggrannhet 
och målmedvetenhet gör att Emilie har goda chanser att bli en framgångsrik ledare.” 
 
Bakgrund, nomineringsförfarande http://www.forsakringsforeningen.se/nomineringsforfarande-ung-
talang-i-forsakringsbranschen 
 
Vi vill avslutningsvis tacka alla som nominerat och tacka för det stora intresset för priset. Det är 
mycket glädjande att se att vi har fått in ett stort antal nomineringar och att vi har en bransch full av 
talanger. 
 
Stockholm den 10 november 2014     
 
Sara Råsmar                                                                  Hans G Svensson 
VD                                                                                  Ordförande 
Svenska Försäkringsföreningen                                    Svenska Försäkringsföreningen 
 
 
Vid frågor vänligen mejla till info@forsakringsforeningen.se alternativt ring Sara Råsmar på 070-383 
98 96. 
 
Besök gärna Svenska Försäkringsföreningens hemsidor: 
www.forsakringsforeningen.se 
www.forsakringsjobb.se 
www.nft.nu 
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