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Vi fortsätter vår utvecklingsresa tillsammans

Svenska Försäkringsföreningen har bedrivit verksamhet i 144 år och har sedan starten 
bidragit till utvecklingen av försäkringsbranschen, vilket fortsatt är vårt syfte och 
uppdrag. Ett viktigt mål för oss är att arbeta för ökad medlemsnytta och att vara relevanta 
i vår tid. Vi har därför under föregående år lyssnat på vad våra medlemmar vill ha från 
föreningen. Utifrån dessa önskemål har vi arbetat med att stärka föreningens utbud och 
utveckla nya erbjudanden.

Följande satsningar har gjorts under 2018:

• Fokus på utökat nätverkandet mellan anställda i försäkringsbranschen genom både 
fysiska och digitala mötesplatser. Ett medlemsevent har också hållits i Göteborg med 
god uppslutning.  

• Utökad möjlighet till kompetensutveckling genom fler kurser och seminarier för både 
generalister och specialister. 

• Ett aktivt arbete för att öka intresset för den stipendieverksamhet som föreningen 
hanterar. Detta inkluderar bland annat internationella studieresor, bidrag till 
projekt och studier inom försäkringsområdet samt Svenska Försäkringsföreningens 
utmärkelser som lyfter fram förebilder i branschen. 

• Utveckling av våra digitala plattformar, sociala kanaler och ny teknik för att vara 
närmre våra medlemmar.

Våra satsningar under föregående år, som varit möjliga tack vare ert medlemskap, har 
bland annat lett till ett stort ökat deltagande på våra kostnadsfria medlemsevent och ökat 
antalet sökande till våra stipendier och resestipendier – vilket är mycket glädjande.

Vi vill även ta tillfället att lyfta en viktig del av vår verksamhet där vi erbjuder 
försäkringsbranschens olika specialister att utvecklas genom att aktivt utbilda, 
medverka som moderatorer eller bidra i utbildningarnas programgrupper. Tack för stort 
engagemang.

Vi ser fram emot ett inspirerande och intressant 2019. 

Gunilla Svensson
Styrelseordförande
Svenska Försäkringsföreningen

Stefan Pärsson
VD
Svenska Försäkringsföreningen
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Om Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en ideell förening för medlemmar som är 
intresserade av försäkringsverksamhetens olika områden. Föreningen har enligt 
de ursprungliga stadgarna till syfte att verka för en sund och ändamålsenlig 
utveckling av försäkringsbranschen. Svenska Försäkringsföreningen grundades 
1875.

Detta syfte har vi historiskt arbetat med att förverkliga på olika sätt:

• Genom information och diskussion i ämnen av betydelse för 
försäkringsverksamheten.

• Genom utgivande av skrifter och litteratur av särskilt intresse för 
försäkringsverksamheten samt att på olika sätt stödja utbildning 
i försäkring.

• Genom samarbete med försäkringsföreningar i de nordiska 
länderna, via bland annat utbyte av stipendiater, anordnande 
av gemensamma möten och utgivande av Nordisk 
Försäkringstidskrift.

• Genom stöd till forskning, utbildning och utveckling inom 
försäkringsområdet via föreningens fonder och stiftelser.

Svenska Försäkringsföreningen bedriver inte opinion och driver inga branschfrågor. 
Vår verksamhet bedrivs utan vinstsyfte och eventuella överskott går tillbaka till 
verksamheten och i nya projekt.

Medlemskap och medlemmar

Svenska Försäkringsföreningen har två typer av medlemskap: ett företags-
medlemskap och ett personligt medlemskap. Företagsmedlemskapet ger 
förutom rabatter möjligheter för företagen att erbjuda kompetensutveckling och 
mötesplatser för sina anställda. Det personliga medlemskapet ger tillgång till 
nätverkande, medlemsevent och en rad andra förmåner.

Personliga medlemmar

Andelen personliga medlemmar uppgick i slutet av 2018 till cirka 1300 st. 
Fördelningen mellan män och kvinnor är cirka 50/50.

Du kan läsa mer om personligt medlemskap 
och förmånerna för personliga medlemmar 
på forsakringsforeningen.se/medlemskap. 1300

personliga
medlemmar
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AB Akademikerförsäkring
Adminsure AB
Advokatfirma Dahlgren & 
Partners
Advokatfirman Magnergård & 
Partner AB
AFA Försäkring
Agria Djurförsäkring
Ahlford Advokatbyrå AB
AIG
Aktsam
Allmänna Änke- o Pupillkassan 
i Sverige
AMF
Anticimex Försäkringar AB
Assistancekåren Sweden AB
Bima
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
BNP Paribas Cardif Nordic AB
Brandskyddsföreningen Sverige
Brummer Life 
Försäkringsaktiebolag
Chubb European Group Ltd, 
Svensk Filial
Collectum AB
Crawford & Company (Sweden) 
AB
Dalarnas Försäkringsbolag
Danica Pension
Dina Försäkring AB
Dina Försäkringar Göteborg
Dina Försäkringar Väst
Dina Försäkringar Öland
EURO Accident Health & Care 
Insurance AB
Europeiska ERV FIlial
Falck Försäkringsaktiebolag
Falck Global Assistance
FAO
FEI 
fmFörsäkringsmatematik AB
Folksam
Fortnox Försäkring AB 
FPK
FTF - facket för försäkring och 
finans
Förenade Liv Gruppförsäkring 
AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Gar-Bo Försäkring AB
Gjensidige Försäkring
Gouda Reseförsäkring
Guy Carpenter & Company AB
Handelsbanken Liv 
Försäkringsaktiebolag
Hannover Re
ICA Försäkring 

Idun Liv Försäkring AB
If Skadeförsäkring AB
iTid Tarinfo AB
JLT Risk Solutions AB
Kammarkollegiet
Kaplans Försäkringsservice
Konsumenternas 
Försäkringsbyrå
KPA Pension
Kyrkans Försäkring AB
Larmtjänst AB
LEGIO Advokatfirma AB
Leif Bolander & Co AB
LO-TCO Rättsskydd AB
Länsförsäkring Kronoberg
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Halland
Länsförsäkringar Jämtland
Länsförsäkringar Jönköping
Länsförsäkringar Kalmar län
Länsförsäkringar Skaraborg 
ömsesidigt
Länsförsäkringar Skåne
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar Södermanland
Länsförsäkringar Uppsala
Länsförsäkringar Västerbotten
Länsförsäkringar Västernorrland
Länsförsäkringar Älvsborg
Länsförsäkringar Östgöta 
Löf
Mannheimer Swartling
Marsh AB
Mavera AB
Mikael Steenberg Consulting AB
Min Pension
Moderna Försäkringar
Motormännens Riksförbund
NCC Försäkring AB
Nordea Liv & Pension
Nordeuropa Försäkring AB
Nordic Loss Adjusting AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Patientförsäkringsföreningen
Paydrive AB
Periculo AB
PP Pension
Praktikertjänst Försäkring AB
PRI Pensionsgaranti
PRI Stiftelsetjänst AB
Protector Försäkring Sverige, 
filial av Protector Forsikring
PwC
Reda Pensionsadministration AB
RiskPoint AB 
S:t Erik Försäkrings AB
SalusAnsvar

SEB Pension och Försäkring AB
Sedgwick Sweden AB
Sirius Intern. Ins. Corporation
Skandia
Skandikon Administration AB
Skanska Försäkrings AB
SOLID Försäkringar
Sophiahemmet Rehab Center 
AB
SOS International AB
Sparia Group Försäkrings AB
Sparinstitutens Pensionskassa, 
(SPK)
SPP Pension & Försäkring
Statens Tjänstepensionsverk 
(SPV)
Stockholms Stads 
Brandförsäkringskontor
Stockholmsregionens 
Försäkring AB
Swedbank Försäkring AB
Svedea
Sweden Re - filial till SCOR 
Global Life SE
Sveland Djurförsäkringar
Svensk Försäkring
Svenska Folkets Ombud AB
Svenska försäkringsförmedlares 
förening
Svenska Kommun Försäkrings 
AB
Svenska Lärarförsäkringar AB
Säkra
Trafikförsäkringsföreningen
Trafikskadenämnden
Tre Kronor Försäkring AB
Trygg-Hansa
W. R. Berkley Insurance AG, 
Svensk Filial
Van Ameyde Sweden 
WaterCircles Forsikring AS 
Norge, svensk filial
VFF Pension 
Försäkringsförening
Willis Towers Watson
Volvia Försäkringar
XL Catlin Sverige SE
XLENT Sundsvall AB
Zurich Insurance plc
Ålands Ömsesidiga 
Försäkringsbolag

Företagsmedlemmar

Under 2018 hade Svenska Försäkringsföreningen 140 företagsmedlemmar (antal 
föregående år: 126). Nedan ser du våra företagsmedlemmar under 2018:

Läs mer om företagsmedlemskapet på forsakringsforeningen.se/medlemskap.

Seminarier, kurser och medlemsevent

Svenska Försäkringsföreningen arrangerar årligen flera kostnadsfria medlems-
event, s.k. SFF Event, för föreningens medlemmar. Här får deltagarna inspiration, 
kompetensutveckling och framför allt en mötesplats för nätverkande och 
erfarenhetsutbyte med branschkollegor.  Under 2018 arrangerade vi 9 st 
medlemsevent.

Det populäraste medlemseventet 2018 blev frukostföreläsningen Trender och 
utmaningar med föreläsare Peter Siljerud, som genomfördes i februari i Stockholm. 
Medlemseventet fick cirka 100 deltagare. Under hösten 2018 besökte vi våra 
medlemmar i Göteborg med en repris av det populära frukostföreläsningen och 
fick då fler än 50 deltagare. Vi kommer att fortsätta besöka våra medlemmar ute 
i landet under kommande år.

Svenska Försäkringsföreningens dotterbolag SFF Försäkringsutveckling AB 
arbetar med att bland annat ta fram breda basutbildningar för nyanställda 
och generalister i försäkringsbranschen. I dotterbolagets utbud ingår även 
fördjupningsutbildningar för specialister. Utbildningarna erbjuds i form  av 
kurser, program och seminarier.  Under 2018 har Svenska Försäkringsföreningen 
tillsammans med dotterbolaget haft en stor bredd på utbudet av utbildningar 
för försäkringsanställda, från dagsaktuella frukostföreläsningar och 
omvärldsbevakande seminarier till fördjupningskurser och utbildningsprogram.

Nätverkande och skapande av både fysiska och digitala mötesplatser är en viktig 
del av vårt arbete. Vi arbetar även för att öka samarbetet med andra ideella 
föreningar för att uppnå gemensam nytta.

Läs mer om genomförda och kommande kurser, seminarier och medlemsevent på
forsakringsforeningen.se/kalendarium.
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Stipendier och stiftelser

En viktig del av Svenska Försäkringsföreningens verksamhet är att finansiellt 
stödja sina medlemmar, branschens anställda, studenter och forskare vid universitet 
och högskolor så att de kan genomföra studier inom försäkringsområdet. Våra 
stipendier är mycket uppskattade och efterfrågade.

En del av denna verksamhet är de olika stipendiefinansierade studieresor och 
stipendiatprogram som arrangeras. Varje år genomför vi flera internationella 
studieresor runt om i världen för att studera försäkringsmarknaden på andra håll. 
Sedan många år har vi även arrangerat Nordisk stipendiatkonferens tillsammans 
med försäkringsföreningarna i Norden. Nordisk stipendiatkonferens är ett utbyte 
mellan de nordiska föreningarna och har varje år ett försäkringsspecifikt tema.

Stipendieverksamheten består även av bidrag till forskning och studier inom 
föräkringsområdet samt Svenska Försäkringsföreningens utmärkelser.

Svenska Försäkringsföreningen har dessa möjligheter tack vare ett antal stiftelser 
som står under föreningsstyrelsens förvaltning. Stiftelserna har som ändamål 
att stödja Svenska Försäkringsföreningens egna 
verksamhet, försäkringsbranschens utveckling samt 
studier och forskning inom försäkringsområdet. 
Stiftelserna har tillkommit genom donationer 
från privatpersoner och företag. Våra stiftelser 
ger både de personliga medlemmarna och 
företagsmedlemmarna en möjlighet att utvecklas. 

Stiftelserna

Stiftelsen AÖO-fonden 
Stiftelsen har under 2018 beviljat bidrag på 35 000 kr till prissumma för utmärkelsen 
Talang i försäkringsbranschen 2018 (prissumma 10 000 kr) och 25 000 kr till 
projektet ”Stipendiekonferens i Oslo”, hösten 2018. 

Stiftelsen Skandiadonationen 
Stiftelsen har under 2018 beviljat bidrag på 15 000 kr till projektet ”Stipendiekonf-
erens i Oslo”, hösten 2018. Stiftelsen har beviljat bidrag på 150 000 kr till projektet 
”Studieresa till Frankfurt”, våren 2018 och 50 000 kr till projektet ”Studieresa till 
New York”, hösten 2018.

Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor 
Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg. 
Stiftelsen har under 2018 beviljat bidrag på 200 000 kr till projektet ”Studieresa 
till New York”, hösten 2018.

Studieresor 2018 – Zürich, Frankfurt och New York

Varje år genomför Svenska Försäkringsföreningen ett antal internationella 
studieresor. Resorna är möjliga tack vare medel från våra stiftelser. Syftet med 
studieresorna är att uppmuntra till internationella kontakter och skapa nya 
kontaktytor. Under 2018 genomfördes tre studieresor, till Zürich, Frankfurt och New 
York. Studieresan till Zürich hade temat internationella risker och återförsäkring. 
Temat för Frankfurtresan var de nya regelverken från EU och hur de påverkar 
den svenska försäkringsmarknaden. I New York studerades den dagsaktuella 
utvecklingen av den finansiella marknaden.

Nordiska samarbetet

Svenska Försäkringsföreningens verksamhet i samarbete med de nordiska 
försäkringsföreningarna är fördelat på dels de nordiska stipendiatkonferenserna 
och dels den gemensamma digitala tidskriften Nordisk Försäkringstidskrift, som 
vi är ansvariga utgivare av. Det nordiska samarbetet kommer upprätthållas.

Nordisk stipendiatkonferens 2018

Årligen delar Svenska Försäkringsföreningen ut ett antal stipendier till anställda 
inom försäkringsbranschen i Sverige för att få delta i Nordisk stipendiatkonferens.  
2018 fick fyra stipendiater från Sverige möjligheten att delta. Nordisk 
stipendiatkonferens arrangeras en gång per år med olika försäkringsteman och 
arrangörsskapet  roterar mellan de nordiska medlemsländerna.  2018 var det 
Norska Försäkringsföreningen som var arrangörer. Konferensen hölls i Oslo med 
temat sjukvårdsförsäkringar. 

På bilden: Stipendiater utanför Allianz, Frankfurt 2018

315
ansökningar
under 2018
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Utmärkelser

Som en del av Svenska Försäkringsföreningens ändamål delar vi årligen ut två 
utmärkelser: SFF Årliga Pris och Talang i försäkringsbranschen. Våra utmärkelser 
syftar till att lyfta fram förebilder i försäkringsbranschen och att uppmärksamma 
branschen som en attraktiv och spännande arbetsgivare.

2018 delades utmärkelserna ut under Svenska Försäkringsföreningens 
årsavslutning den 29 november på Westmanska Palatset, Stockholm.

SFF Årliga pris
  
Sedan 1965 har Svenska Försäkringsföreningen årligen delat ut utmärkelsen till en 
person, företag eller grupp som på ett nytänkande och inspirerande sätt under 
flera år fört branschens utveckling framåt.

Pristagare 2018
2018 tilldelades priset det internationella mikroförsäkringsföretaget Bima och 
Gustaf Agartson, VD på Bima.

Bima grundades 2010 och är i dag ett av de största 
internationella mikroförsäkringsföretagen i världen med 
marknad i 14 tillväxtländer. Bima har i dag cirka 24 miljoner 
kunder och verksamheten växer med cirka en halv miljon 
kunder varje månad. Bima med Gustaf i spetsen har 
hittat ett nytt sätt att göra liv- och olycksfallsförsäkringar 
tillgängliga för en ny kundgrupp. Målgruppen är 
låginkomsttagare bosatta i utvecklingsländer. 
Genom sina mobila försäkringslösningar 
bidrar Bima till global samhällsutveckling 
och samhällsnytta.”

”

På bilden: Gustaf Agartson, VD, Bima

Talang i försäkringsbranschen

Syftet med utmärkelsen Talang i försäkringsbranschen är att lyfta förebilder i 
försäkringsbranschen som har gjort ett yrkesmässigt avtryck i sin organisation 
och som förväntas bli en framgångsrik specialist eller ledare. Priset innebär, 
förutom ett diplom och en check på 10 000 kr, en möjlighet att delta i Svenska 
Försäkringsföreningens styrelse som adjungerad ledamot under kommande år. 

Pristagare 2018
2018 tilldelades priset Anton Breman, Affärsutvecklare Customer Experience, SEB 
Pension & Försäkring.

På bilden: Anton Breman, Affärsutvecklare Customer Experience, 
SEB Pension & Försäkring

Anton påbörjade sin försäkringsresa för några år 
sedan hos SEB Pension & Försäkring med fokus på 
kundupplevelse. Med bakgrund som tjänstedesigner har 
Anton drivit en mängd utvecklingsprojekt inom flera 
olika branscher. Anton är ett mycket bra exempel på hur 
en ny kompetens kan inspirera och förändra en bransch. 

Anton är en förebild då han inte är rädd 
för att ifrågasätta gamla strukturer och 

lösningar, för att alltid sätta kunden och 
kundupplevelsen i centrum.”

”
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Den digitala föreningen

Under 2018 har vi fortsatt vårt arbete med att uppdatera våra webbplatser för att 
vara mer användarvänliga och tillgängliga. Detta har lagt grunden för nya digitala 
satsningar bland annat i sociala medier, med ny lärplattform och vår podcast.

Den sociala föreningen

Föreningens sociala kanaler har hittills främst använts som ett sätt att informera  
följarna om kommande aktiviteter och stipendier. Sociala medier kan även fungera 
som diskussionsplattform utifrån frågeställningar som framkommer på kurser, 
seminarier och medlemsaktiviteter. Under kommande år kommer vi att utveckla 
vår strategi för hur vi finns och nyttjar sociala medier.

Linkedin
@Svenska Försäkringsföreningen

@forsakringsjobb.se

Facebook
@forsakringsforeningen

Tre webbplatser

På Svenska Försäkringsföreningens officiella webbplats kan du läsa mer om 
oss. Här publiceras också alla våra kommande aktiviteter och utbildningar; 
information om medlemskap och stipendier; samt länkar till bland annat våra 
andra webbplatser, SFF nyhetsbrev, SFF-podden och våra sociala kanaler. Våra 
kurser finns även publicerade på Utbildning.se.

• www.forsakringsforeningen.se
• www.forsakringsjobb.se
• www.nft.nu (Nordisk Försäkringstidskrift)

SFF-podden

2017 startades Svenska Försäkringsföreningens podcast – SFF-podden. SFF-
podden är en bred podcast för försäkringsbranschen, vars målgrupp är  anställda 
i försäkringsbranschen. I vår podcast bjuder vi in gäster att prata om aktuella 
ämnen och trender inom föräkringsområdet. Detta för att ytterligare bidra till 
komepetensutveckling och omvärldsbevakning.

Under 2018 tog SFF-podden ett uppehåll men i mars 2019 släpptes podcastens 
8:e avsnitt. I detta avsnitt träffade vi pristagaren av SFF Årliga pris 2018, Gustaf 
Agartson, VD på Bima, för att prata mikroförsäkringar som samhällsbyggare och 
Bimas framgång från starten 2010 i Ghana till 30 miljoner kunder runt om i världen.

SFF-podden hittar du på vår webbplats www.forsakringsforeningen.se och 
Soundcloud, på www.soundcloud.com eller i Soundclouds mobilapp.

Hållbarhetsarbete – ny digital lärplattform

Under 2018 tog SFF ytterligare ett steg för sitt hållbarhetsarbete genom att 
ansluta sig till en digital lärplattform. Därmed erbjuder vi våra kursdeltagare 
tillgång till utbildningsmaterialet, pedagogiskt distribuerat, i sin dator. 
Under 2019 kommer vi att utveckla möjligheterna med lärplattformen för 
att vara mer hållbara och tillgängliga digitalt.
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Organisation och övriga funktioner

Styrelse – Ledamöter 2018

Gunilla Svensson, Dina Försäkring AB, ordförande
Lars Einar Pettersson, Idun Liv Försäkring AB, vice ordförande
Anders Johansson, FTF
Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen
Marie Ågren, Skandia
Lars Engvall, Folksam 
Patricia Seidel Garpedal, Länsförsäkringar Sak AB
Kristina Elfdahl, Hannover Re

Hedersledamöter

Kjell Gunnarson, hedersordförande
Hans-Erik Andersson, hedersledamot
Per Kassmyr, hedersledamot
Anders Kleverman, hedersmedlem
Mats Nordenskjöld, hedersledamot
Lars Rosén, hedersledamot
Hans G Svensson, hedersledamot
Erland Strömbäck, hedersledamot 
Björn Wolrath, Momentum AB, hedersledamot 

Revisorer

Jens Karlsson, Ernst & Young AB, auktoriserad revisor
Birgitta Berglund, Länsförsäkringar AB, ordinarie lekmannarevisor
Patrik Johansson, Folksam, förtroendevald, lekmannarevisorsuppleant

Valberedning

Jürgen Elsnitz, Swedbank Försäkring AB, ordförande
Kristina Hagström, Skandia
Leif Holmberg, Trygg-Hansa
Terese Holmquist, Länsförsäkringar AB
Patrik Johansson, Folksam

Redaktion Nordisk Försäkringstidskrift  

Carl-Henrik Knutsson, Nordisk chefredaktör
Leif Osland, redaktör, Norge
Claus Tönnesen, redaktör, Danmark

Finanskommitté

Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm
Dick Bergqvist, AMF
Hans Forsman, Skandia

Platsannonssajten Forsakringsjobb.se

SFF Försäkringsutveckling AB, Svenska Försäkringsföreningens dotterbolag, 
driver och utvecklar platsannonssajten Forsakringsjobb.se. Forsakringsjobb.se 
har sedan starten 2008 utvecklats och blivit en naturlig och mycket uppskattad 
mötesplats mellan arbetsgivare och arbetssökande i försäkringsbranschen. Svenska 
Försäkringsföreningen kommer därför fortsätta att utveckla Forsakringsjobb.se. 
Det kommer att ske genom dels nya funktioner och dels genom att tillhandahålla 
bättre analyser och uppföljningar. 2018 lanserades Forsakringsjobb.se på Linkedin.

344 
publicerade
platsannonser 
under 2018
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