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SFF – vi fortsätter vår utvecklingsresa 
 
Svenska Försäkringsföreningen har bedrivit verksamhet i 143 år med utmärkt resultat. Vi vill 
fortsätta vara aktuella i vår bransch även i framtiden, och vi har därför under 2017 fortsatt att 
utveckla verksamheten och lyssnat in vad ni medlemmar vill ha ut av SFF.  
 
Ett viktigt mål för föreningen är att öka medlemsnyttan genom att utveckla och tillhandahålla 
kompetensutveckling inom försäkring samt bidra till ett ökat nätverkande bland medlemmar 
och anställda inom försäkringsområdet.  

Det gör vi genom 

 stipendier och priser – där vi skapar möjligheter till studieresor, stipendier och lyfter 
fram talanger, 

 nätverkande mellan anställda i försäkringsbranschen genom både digitala och fysiska 
mötesplatser, 

 kompetensutveckling – kurser och seminarier för både generalister och specialister. 

Vi erbjuder också branschens olika specialister att utvecklas genom att själva utbilda, 
moderera eller bidra i programgrupper. Nu vidareutvecklar vi vårt uppdrag med hjälp av nya 
mötesformer och ny teknik. Våra medlemmar kommer på så sätt att få mycket större utrymme 
att nätverka och förkovra sig.  

Vi ser fram emot ett inspirerande 2018 där vi fortsätter vår satsning på att utveckla 
försäkringsbranschen och skapa mötesplatser.  

 

    

Gunilla Svensson                                                              Stefan Pärsson 

Styrelseordförande, SFF                                                   VD, SFF 
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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 föreningen 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. Svenska 
Försäkringsföreningens verksamhet bedrivs utan vinstsyfte och eventuella överskott 
investeras i verksamheten och i nya projekt.  

 

Medlemskap och medlemmar 

SFF har två typer av medlemskap: ett företagsmedlemskap 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, SFF event och en rad andra förmåner. 

 

Personliga medlemmar 

Andelen medlemmar uppgick i slutet av 2017 till ca 1400 st. Fördelningen mellan män och 
kvinnor är ca 50/50. 

Du kan läsa mer om personligt medlemskap och förmånerna för personliga medlemmar här: 
http://forsakringsforeningen.se/medlemskap 
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Företagsmedlemmar 

Under 2017 hade SFF 126 företagsmedlemmar (föregående år 123). Dessa listas nedan. 

AB Akademikerförsäkring 
ACE European Group UK, filial Sverige 
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 
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt 
BNP Paribas Cardif Nordic AB 
Brandskyddsföreningen Sverige 
Brummer Life Försäkringsaktiebolag 
Collectum AB 
Crawford & Company (Sweden) AB 
Dalarnas Försäkringsbolag 
Danica Pension 
Dina Försäkring AB 
Dina Försäkringar Göteborg 
Dina Försäkringar Väst 
Dina Försäkringar Öland 
ERV 
EURO Accident Health & Insurance AB 
Falck Försäkringsaktiebolag 
Falck Global Assistance 
FAO 
FEI Företagsekonomiska Institutet Yrkeshögskola 
fmFörsäkringsmatematik AB 
Folksam 
Fortnox Försäkring AB 
FPK 
FTF - facket för försäkring och finans 
Förenade Liv Gruppförsäkring AB 
Försäkrings AB Göta Lejon 
Gjensidige Försäkring + Vardia 
Gouda Reseförsäkring 
Guy Carpenter & Company AB 
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 
Hannover Re 
ICA Försäkring  
If Skadeförsäkring AB 
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Ikano Försäkring AB 
JLT Risk Solutions AB 
Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB 
Kaplans Försäkringsservice 
Konsumenternas Försäkringsbyrå 
KPA Pension 
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 Stockholm 
Länsförsäkringar Södermanland 
Länsförsäkringar Uppsala 
Länsförsäkringar Västerbotten 
Länsförsäkringar Västernorrland 
Länsförsäkringar Älvsborg 
Länsförsäkringar Östgöta  
Löf 
Marsh AB 
Mavera AB 
Min Pension 
Moderna Försäkringar 
NCC Försäkring AB 
Nordea Liv & Pension 
Nordeuropa Liv och Hälsa AB 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 
Patientförsäkringsföreningen 
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 
Sirius Intern. Ins. Corporation 
Skandia 
Skandikon Administration AB 
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Skanska Försäkrings AB 
SOLID Försäkringar 
Solidar Liv Försäkring AB 
Sophiahemmet Rehab Center AB 
SOS International AB 
Sparia Group Försäkrings AB 
Sparinstitutens Pensionskassa, SPK 
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 Cellulosa AB SCA 
Svenska Folkets Ombud AB 
Svenska försäkringsförmedlares förening 
Svenska Kommun Försäkrings AB 
Svenska Lärarförsäkringar AB 
Trafikförsäkringsföreningen 
Trafikskadenämnden 
Tre Kronor Försäkring AB 
Trygg-Hansa 
W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial 
Willis Towers Watson 
Volvia Försäkringar 
Volvoresultats Försäkringsförening 
XL Insurance Company SE 
XLENT Sundsvall AB 
Zurich Insurance plc 

Läs mer om våra företagsmedlemmar och förmåner för företagsmedlemmar här: 
http://forsakringsforeningen.se/medlemskap 

 

 
Seminarier, kurser och medlemsmöten 
 
SFF:s dotterbolag SFF Försäkringsutveckling AB arbetar med att ta fram breda 
basutbildningar för nyanställda och generalister i försäkringsbranschen. I utbudet ingår även 
fördjupningsutbildningar som erbjuds både i form av kurser och seminarier för specialister. 
SFF arbetar även med att använda ny teknik för att uppnå större interaktivitet och skapa 
möjligheter att nå ut till hela landet. Nätverkande och skapande av både fysiska och digitala 
mötesplatser är en viktig del av föreningens arbete. SFF arbetar för ett utökat samarbete med 
andra ideella föreningar för att uppnå gemensam nytta. 

SFF har under 2017 haft en stor bredd på utbudet genom både dagsaktuella medlemsmöten, 
seminarier och fördjupningar genom en mängd kurser. Läs mer om genomförda och 
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kommande kurser, seminarier och medlemsevent här: 
http://forsakringsforeningen.se/kalendarium 

 

Webbplatser och sociala medier 

Under 2017 har ett stort arbete lagts på att uppdatera våra webbplatser. Det har lagt grunden 
för att möjliggöra nya digitala satsningar, bland annat i sociala medier. Sociala medier har 
hittills främst använts som ett sätt att informera om kommande aktiviteter samt möjligheten 
att söka stipendier. Sociala medier kan även fungera som diskussionsplattform utifrån 
frågeställningar som framkommer på kurser, seminarier och medlemsaktiviteter. Vi kommer 
till exempel att spela in poddar där vi tar upp trender och övergripande frågeställningar inom 
olika områden, för att sedan sprida dessa och uppmuntra till diskussion och interaktion. 

SFF har tre webbplatser: 

www.forsakringsforeningen.se 

www.forsakringsjobb.se 

www.nft.nu 

På SFF:s huvudsida, www.forsakringsforeningen.se, publiceras alla aktuella aktiviteter, 
medlemsinformation och länkar. 

SFF finns nu även på Linkedin, Facebook och utbildning.se. 

 

Stipendier 

En viktig del av föreningens verksamhet är att finansiellt stödja medlemmarna, branschens 
anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier 
inom försäkringsområdet. Sedan många år har föreningen tillsammans med 
systerföreningarna i Norden arrangerat nordiskt stipendiatutbyte, vilket varje år gett flera 
medlemmar möjlighet att studera ett annat lands försäkringsmarknad under några dagar. 

Varje år genomför även föreningen studieresor runt om i världen för att studera 
försäkringsmarknaden på andra håll. 

Stipendieverksamheten, bidrag till forskning/studier och föreningens priser är mycket 
uppskattade. Det ger både företagsmedlemmarna och de personliga medlemmarna en 
möjlighet att utvecklas. En viktig del i föreningens arbete är också de olika studieresor och 
stipendiatprogram som genomförs. 

Utmaningen för föreningen är att nå nya stipendiater. Föreningen satsar därför på att utveckla 
kommunikationen för att nå stipendiaterna via exempelvis sociala medier.   
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SFF har dessa möjligheter tack vare ett antal stiftelser som står under föreningsstyrelsens 
förvaltning och som har till ändamål att stödja föreningens verksamhet samt studier och 
forskning inom försäkringsområdet. Stiftelserna har tillkommit genom donationer från 
privatpersoner och företag. 

 

Studieresor 2017 – Frankfurt och London 

Varje år genomför SFF ett antal studieresor. Studieresorna är möjliga tack vare medel från 
våra stiftelser. Syftet med studieresorna är att uppmuntra till internationella kontakter och 
skapa nya kontaktytor. Under året genomfördes två studieresor en till Frankfurt och en till 
London. Temat för Frankfurtresan var de nya regelverken från EU och hur de påverkar den 
svenska försäkringsmarknaden. I London studerades tänkbara effekter och konsekvenser av 
en eventuell Brexit. 

 

 

Nordiska samarbetet 

En viktig del i föreningens verksamhet är dels det nordiska samarbetet, och dels den 
gemensamma tidskriften Nordisk försäkringstidskrift (nft.nu). Det nordiska samarbetet 
kommer upprätthållas. 

 

Nordisk stipendiatkonferens 2017 

Varje år delar Svenska Försäkringsföreningen ut ett antal stipendier till anställda inom 
försäkringsbranschen att få delta i Nordisk stipendiatkonferens. 

Nordisk stipendiatkonferens är ett samarbete mellan de nordiska försäkringsföreningarna och 
2017 var det Svenska Försäkringsföreningen, som var arrangörer. Konferensen hölls på 
Kungliga Myntkabinettet, Stockholm med temat återförsäkring.  
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2017 fick 18 personer möjligheten att få delta vid en inspirerande konferens i Stockholm. 

  

 

Stockholm, 19-21 september 2017, Återförsäkring 
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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.  

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelser syftar till att lyfta fram förebilder i 
försäkringsbranschen samt att uppmärksamma branschen som en attraktiv och spännande 
arbetsgivare. 

 

Pristagaren  

 

Stiftelsen Idéer för livet, mottagare av SFF Årliga pris 

 Motivering: 

”Stiftelsen Idéer för livet har genom ett långsiktigt arbete under mer än 30 år bidragit till ett 
tryggare och mer socialt hållbart samhälle genom att satsa på förebyggande insatser. Det gör 
stiftelsen genom att bidra till forskning, utveckling och lokala ideella projekt för barn och 
unga. 

Utgångspunkten i stiftelsens arbete är försäkringslogikens insikt om att det är både mänskligt 
och ekonomiskt lönsamt att förutse risker och förebygga problem istället för att (re)agera 
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först när de uppstått. Stiftelsens arbete bidrar till utveckling i de offentliga 
försäkringssystemen och att fler förebyggande insatser görs i syftet att minska risken för 
framtida problem. Stiftelsens arbete gör att de är mycket värdiga pristagare till SFF Årliga 
pris.” 

 

Talang i försäkringsbranschen  

Syftet med utmärkelsen är att premiera 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 
SFF:s styrelse som adjungerad ledamot under ett år. Priset har under 2017 bytt namn från Ung 
Talang till Talang i försäkringsbranschen. 

 
Pristagaren  
 

 

Sandra Khan, Skandia, årets Talang i försäkringsbranschen 2017 

Motivering 

”Sandra arbetar med verksamhetsutveckling på Skandia där hennes driv, mod och innovativa 
arbetssätt gör henne till en nyckelspelare. Varje dag kommer hon till jobbet med viljan att 
komma framåt och skapa nytt, både i sina egna projekt och som stöd och bollplank till sin 
omgivning. Hon har framgångsrikt och med stor professionalitet tagit sig an känsliga och 
svåra uppdrag, bland annat att driva igenom avveckling av produktområden och 
samarbetsavtal. Sandra är ett föredöme när det gäller att visa ansvarstagande och att se 
möjligheter istället för problem – en inspirationskälla som är generös med att dela med sig av 
sina erfarenheter.”   
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Hedersomnämnanden Talang i försäkringsbranschen  

Detta år vill Svenska Försäkringsföreningen lyfta fram ytterligare en talang och tillika 
stark kandidat för ett hedersomnämnande: 

 

 

Madeleine Swedner, If Skadeförsäkring 

”Madeleine jobbar som teamleader på If Skadeförsäkring och har ett stort intresse för alla 
sina kunders behov. I sitt ledarskap inspirerar hon anställda att förstå vikten av rådgivares 
och säljares ansvar för att kunderna är rätt försäkrade om det värsta händer. Madeleine får 
sina medarbetare att se försäkringsbranschens grundläggande roll, och får dem att känna 
yrkesstolthet inför sitt viktiga arbete som rådgivare. Madeleine har via pilotverksamhet med 
sitt team framgångsrikt lyckats hantera övergång från provisionsbaserad ersättning till 
fastlönemodell med stärkta resultat i såväl försäljning som arbetsklimat och sjukfrånvaro.” 

 

Försäkringsstipendier  

 
Stiftelsen AÖO-fonden  
Stiftelsen har under 2017 beviljat bidrag på 25 000 kr till: prissumma för SFFs Årliga Pris 
2017 (15 000 kr) och Ung talang 2017 (10 000 kr).  
 
Stiftelsen Skandiadonationen  
Stiftelsen har under 2017 beviljat bidrag på 180 000 kr till projektet: ”Studieresa till London, 
hösten 2017”. Stiftelsen har beviljat bidrag på 120 000 kr till projektet: ”Studiebesök 
Frankfurt 2017”. 
 
Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul 
Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg 
Stiftelsen har under 2017 beviljat bidrag på 150 000 kr till projektet: Studieresa till Zürich, 
våren 2018. 
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Försäkringsjobb 

SFF Försäkringsutveckling AB driver och utvecklar platsannonssajten forsakringsjobb.se. 

Platsannonssajten forsakringsjobb.se har sedan starten utvecklats och har blivit en naturlig 
och mycket uppskattad mötesplats. SFF kommer därför fortsätta att utveckla 
forsakringsjobb.se. Det kommer att ske genom dels nya funktioner och dels genom att 
tillhandahålla bättre analyser och uppföljningar. 

 

Organisation och övriga funktioner 

Styrelse 
Ledamöter under 2017: 
Gunilla Svensson, Dina Försäkring AB, ordförande 
Lars Einar Pettersson, Solidar Liv, vice ordförande 
Anders Johansson, FTF 
Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen 
Charlotta Rets, If Skadeförsäkring AB 
Marie Ågren, Skandia 
 

Hedersledamöter: 
Kjell Gunnarson, hedersordförande 
Hans-Erik Andersson, hedersledamot 
Per Kassmyr, hedersledamot 
Anders Kleverman, hedersmedlem 
Mats Nordenskjöld, If Skadeförsäkring AB, 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, förtroendevald, huvudrevisor 
Patrik Johansson, Folksam, förtroendevald, revisorssuppleant 

Valberedning 
Jurgen Elsnitz, Hannover RE, ordförande 
Kristina Hagström, Skandia 
Leif Holmberg, Trygg-Hansa 
Leli Kjellin, Länsförsäkringar AB 
Patrik Johansson, Folksam 

Redaktion för Nordisk Försäkringstidskrift   
Carl-Henrik Knutsson, Nordisk chefredaktör 
Leif Osland, redaktör, Norge 
Claus Tönnesen, redaktör, Danmark 
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Finanskommitté 
Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm 
Dick Bergqvist, AMF 
Hans Forsman, Skandia 
 

Svenska Försäkringsföreningen på Linkedin: 

https://www.linkedin.com/company/svenska-försäkringsföreningen  

Svenska Försäkringsföreningen på Facebook: 

https://www.facebook.com/forsakringsforeningen  

 

 
www.forsakringsforeningen.se 


