
Mer om Risk Forum 2014 
 
Programmet täcker ett brett spann av ämnesområden – allt från retorik och 
kommunikation till cyberrisker, professionsansvar och strategiutveckling. Det 
innehåller något av intresse för alla och ger många verktyg som kan användas i 
det dagliga arbetet. 

 
Moderator, och även föredragshållare, är Johan Mathson, civilekonom, f.d. 
elitidrottare, företagsledare och entreprenör med gedigen styrelseerfarenhet. 
Han är specialist inom strategiimplementering, affärsutveckling och ledar-
utveckling.  

 
Anmälan gör du på www.swerma.se. Logga in som medlem, så fylls de flesta av 
uppgifterna i automatiskt. Anmälan är bindande, d.v.s. ingen återbetalning vid 
avanmälan, men vid sent uppkommet förhinder går det bra att överlåta platsen 
till någon annan från samma företag. Meddela i så fall SWERMAs kansli på 
info@swerma.se . 

 
Konferensavgiften är samma som förra året.  SWERMA strävar efter att avgiften 
ska vara låg och baserad på självkostnad, detta för att så många medlemmar 
som möjligt ska kunna delta och dra nytta av de spännande föredragen och nät-
verkandet. (Är du inte medlem än? Registrera dig på hemsidan innan du anmäler 
dig till konferensen!) 
 
SWERMAs sponsorer Willis och Zurich deltar på konferensen med varsin 
utställning, som kan besökas under pauserna. 

 
SWERMAs årsmöte (endast för medlemmar) hålls direkt före konferensen. 
Separat kallelse och agenda kommer att finnas på www.swerma.se fyra veckor 
innan konferensen. 

 
 

Varmt välkommen att anmäla dig till Risk Forum 2014! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Välkommen till Risk Forum 2014! 

Risk Forum är SWERMAs årliga konferens med fokus på 
aktuella frågor inom Risk Management. Konferensen erbjuder 

också inspiration och tillfälle till nätverkande och nya 
kontakter. 

 

 

Tid:  27 mars 2014, kl 9.30-18.00 med efterföljande middag. 

 

Plats:  Marriot Courtyard Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm  

 (T-bana Fridhemsplan) 

 

Pris: 1 200 kr exkl moms för medlem 

 2 450 kr exkl moms för ej medlem i SWERMA 

 
 

Anmäl dig på www.swerma.se senast 10 mars. 
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Risk Forum 2014 – Program 
 

   

8.45-9.30 Registrering och kaffe 
 

13.30-13.45 
Gustaf Hamiltons stipendium – utdelningsceremoni 
Årets stipendium för förtjänstfullt risk management arbete delas ut.  

9.00-9.30 SWERMAs årsmöte; separat kallelse och agenda 

 

13.45-14.45 

 
Professionsansvar – kundperspektiv, förmedlarperspektiv, försäkrings-
perspektiv, Julia Graham, DLA Piper (in English), Kristoffer Haleen, Willis, Peter 
Englund, Zurich 
Risk Management på en internationell advokatfirma – hur begränsar man sitt 
ansvar – och hur försäkrar man det? Vilka ansvarsbegränsningar ska man som 
köpare av rådgivnings- eller andra tjänster gå med på – och vilka 
regressmöjligheter har försäkringsbolagen? 
 

9.30-9.45 Öppningsanförande, Fredrik Finnman, ordförande i SWERMA  14.45-15.15 Kaffe och förfriskningar 

9.45-10.45 

 
Snacka snyggt – konsten att få folk att vilja lyssna och hur du gör ditt budskap 
attraktivt – Elaine Eksvärd 
Elaine Eksvärd är en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och föreläsare. 
Hon ger verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det man har sagt och 
dessutom kommer tillbaka för att höra mer. Kroppsspråk, röstläge, mimik och 
minnesteknik är några av de ingredienser som behövs för att baka ihop en snygg 
kommunikation som varar. Kan du tala så kan Elaine konsten att få folk att 
lyssna. 
 

 

15.15-16.30 

 
Att förverkliga företagets strategier – samarbete, möjligheter och risker – Johan 
Mathson 
Johan Mathson, dagens moderator, är civilekonom, f.d .elitidrottare, företags-
ledare och entreprenör med gedigen styrelseerfarenhet. Han är specialist inom 
strategiimplementering, affärsutveckling och ledarutveckling. En ledstjärna i 
Johans arbetssätt är enkelhet och användarvänlighet. Johan ger tips som kan 
användas direkt i den egna arbetssituationen för att både förankra betydelsen av 
allt snabbare förändringar och själva genomförandet i praktiken. Allt för att 
säkerställa morgondagens konkurrenskraft!  
 

10.45-11.15 
 
Kaffe och förfriskningar 
 

 

16.30-17.15 

Cyberrisker – inte bara ett IT-problem – Marcus Murray, Truesec 
Marcus Murray är en av världens ledande IT-säkerhetsexperter. Förutom att 
designa säkra infrastrukturer och implementera säkerhetsfunktioner i IT-system, 
gör han också säkerhetsutvärderingar för kunder såsom banker, militära 
organisationer och andra stora företag.  
 

11.15-12.00 
 
NatCat – yesterday, today, tomorrow - TBD, Swiss Re (in English)  
 

 
17.15-17.45 

Aktuellt från FERMA  –  Julia Graham, ordförande i FERMA och Anders 
Esbjörnsson, Risk Manager på NCC och nyligen vald till Sveriges representant i 
FERMAs styrelse. 

12.00-12.30 

 
Hur godsflödet genom Göteborgs Hamn påverkar sektorer i Sverige – Ida 
Ginstrup och Mario Rubil, Lunds Tekniska Högskola 
Vinnarna i SWERMAs uppsatstävling 2013 presenterar sin uppsats. 
 

 

17.45-18.00 Avslutningsanförande, Fredrik Finnman, ordförande i SWERMA 

12.30-13.30 
 
Lunch 
 

 
18.00-18.30 Mingel och förfriskningar 

   18.30 Middag 

 


