
Torsdag 28 mars

08.00–17.50 Konferens
18.00–21.00 Mingel och middag

City Conference Centre – Norra Latin,  
Drottninggatan 71b i Stockholm



Vi lever i en tid av förändring. Det digitala landskapet förändras 
dagligen, klimathoten har med all tydlighet visat sin närvaro och 

säkerheten runt omkring oss ställs på prov. Hur kan man vara 
maximalt förberedd på det oväntade, och kanske framför allt, 

hur agerar vi när risker blir verklighet?

Risk Forum 2019 kommer att innehålla klimatförändringar, 
styrelseansvar, cyber, personalsäkerhet och inspirerande 

föreläsningar samt givande breakout sessions. Med härligt 
branschmingel och säkerligen en energiboost som bonus.

MODERATOR  & FÖRELÄSARE

Vi känner igen henne från tidigare Risk Forum, och säkerligen från 
andra platser också. Kattis Ahlström, känd tv- och radioprofil, 

kommer med van hand ta oss igenom denna innehållsrika dag. 
Kattis är tidigare generalsekreterare för BRIS, och har ett stort 
engagemang i välgörenhet, med en lång erfarenhet av kommu-
nikation och omvärldsbevakning som passar väl med årets tema. 
Fotograf: Peter Cederling

KATTIS AHLSTRÖM 
Moderator

Advokat Andreas Rönnheden är specialiserad inom kommersiella 
tvister och bolagsrätt. Han har omfattande erfarenhet som råd-

givare avseende ansvarsfrågor, samt att agera ombud i allmän 
domstol och skiljeförfaranden, med särskild inriktning mot 
VD- och styrelseansvar samt revisorsansvar och annat profes-
sionsansvar jämte försäkringsrelaterade tvister.

ANDREAS RÖNNHEDEN 
Advokat/partner, Wistrand advokatbyrå

Jenny Lindbrandt har en juristexamen från Stockholms universitet 
och har arbetat som skadereglerare på AIG sedan 2009. Jenny 
hanterar Financial Lines-skador, vilka bland andra innefattar 
VD- och styrelseansvar, professionsansvar, cyber, anställnings-
relaterade krav och förmögenhetsbrott. 
  Jenny fokuserar på större skador och har djup expertis och 
bred erfarenhet av att hantera olika typer av VD- och styrelse-
ansvarsskador.

    JENNY  LINDBRANDT  
Financial Lines Major Loss Claims Adjuster, AIG

Matias är Risk Manager på NCC. Tillsammans med fyra kollegor 
driver de ett captive för NCC:s huvudsakliga risker. Matias an-

svarar för NCC:s egendomsprogram, projektförsäkringar för 
stora/komplexa entreprenader samt deras skadeförebyggande 
verksamhet. 
  Matias är civilingenjör, Väg och Vatten, från KTH. Därefter 
arbetade han några år inom byggindustrin, innan han tog steget 

och började arbeta som riskingenjör på ett försäkringsbolag.

Simin Nadjm-Tehrani är professor inom datavetenskap och leder 
laboratoriet för realtidssystem vid institutionen för dataveten-
skap vid Linköpings universitet sedan 2000. Hon har varit 
professor vid University of Luxembourg 2006–2008, och sedan 
2015 leder hon ett nationellt center för forskning inom säker-
het för industriella styrsystem (RICS), finansierad av MSB.

SIMIN NADJM-TEHRANI 
Professor inom datavetenskap, Linköpings universitet

MATIAS GODIN 
Risk Manager, NCC



Karl Roquet har ett övergripande ansvar för strategi, försäljning 
och kundutveckling avseende Aons M&A-tjänster i EMEA. Karl 
har 12 års erfarenhet från M&A-rådgivning i fler än 500 bolags-
transaktioner och har arbetat med såväl Private Equity-, som 
industriella, klienter. Han har tidigare varit bl.a. Nordenchef 
för Aons M&A-team och Practice Leader Sweden vid Marsh 

Private Equity and M&A Practice, och har en magisterexamen i 
affärsjuridik från Linköpings universitet.

KARL ROQUET
M&A Chief Commercial Officer EMEA, Aon

Jens Berglund arbetar som chef för personalsäkerhet vid Saab AB 
och har skapat resesäkerhetssystemet Deployment Ready för 
globala uppdrag i alla typer av riskområden. Han arbetar med 
ledning, verksamhetsutveckling och utbildning. Jens har en 
bakgrund som officer i Försvarsmakten och har arbetat i bl.a. 
Afghanistan, Kenya, Mellanöstern och Thailand, inkluderande 
ett hundratal livvaktsuppdrag i högriskmiljöer. Jens är medför- 
fattare till boken Handbok: resemedicin & säkerhet.

JENS BERGLUND
Chef personalsäkerhet, Saab AB

Annemarie Schouw has studied Mining Engineering at the Tech-
nical University in Delft and has a business graduate MBA from 

Nijenrode University. After working in the dredging and auto-
motive industry, she worked as a Risk Engineer for a broker 
and as a BI/RM consultant for a bank, before joining Tata 
Steel Ijmuiden in 2008. She was a member of the NARIM board 
2010–2018 and received the FERMA Risk Management Lifetime 

Achievement Award 2018.

ANNEMARIE SCHOUW
Manager Risk & Insurance, Tata Steel

Madelene Brahn har lång erfarenhet inom banksektorn och hon 
jobbade aktivt i storbankens handlarrum under finanskrisen, och 
såg på nära håll konsekvenserna av de brister dagens regelverk 
vill åtgärda. Hon har de senaste åren jobbat med riskhantering 
och är idag chef för operativ risk på Landshypotek Bank, en 
medlemsägd bank som ägs av 40 000 jord- och skogsbrukare 
där överskottet går tillbaka till deras verksamhet. 

MADELENE BRAHN
Chef operativ risk, Landshypotek Bank

Harm Koch is Account Director at Troostwijk Group since 2013. He 
is responsible for the sector Industry and International Corporate 

Valuations. His career in the financial sector started in 1997 as 
an Account Manager General Insurance with Delta Lloyd, now 
part of NN Group. In 2006 he joined ABN AMRO Bank to set 
up a new distribution concept of insurance. Harm holds a LLM 

degree and is currently studying for a post-master degree in 
Insurance Studies at the University of Amsterdam.

HARM KOCH
Account Director, Troostwijk Group

Madeleine Westin har arbetat som meteorolog i mer än 20 år, bland 
annat på TV4. Hon är även kapten inom Försvarsmakten och 
har föreläst, utbildat och utarbetat väderstrategier för professio-
nella kappseglare, piloter och yrkesmilitärer inom både Flyg-
vapnet och Marinen.
  Madeleine har även skrivit flera böcker, artiklar och krönikor 
om klimat och väder, och var sommarpratare i P1 år 2009. 

MADELEINE WESTIN
Meteorolog, programledare och författare, TV4

 Micael Dahlen är författare, talare och ekonomiprofessor vid 
Handelshögskolan. Han har forskat kring konsumentbeteende, 

kreativitet och marknadskommunikation, och har föreläst värl-
den över. Micael har blivit utsedd till nummer 10 i världen 
inom sitt forskningsfält och har blivit framröstad till “närings-
livets populäraste föredragshållare”. Han har även erhållit 

Mensapriset år 2017.

MICAEL DAHLEN
Författare, talare och ekonomiprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm

Per Wikman-Svahn arbetar som forskare vid avdelningen för filo-
sofi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Pers forsk-
ning handlar om filosofiska aspekter på riskbedömningar och 
hur vi kan bli bättre på att hantera risker. Han arbetar just nu 
med forskningsprojekt om extremscenarier, havsnivåhöjning 
och beslutsfattande under stor osäkerhet.

PER WIKMAN-SVAHN 
Forskare vid avdelningen för filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm



08.00  REGISTRERING & KAFFE MED SMÖRGÅS

08.30  ÅRSMÖTE – Endast för medlemmar

09.00 ÖPPNINGSANFÖRANDE
 Niclas Nelson, ordförande SWERMA  

09.15 HQ-MÅLET OCH STYRELSENS ANSVAR I AKTIEBOLAG  
 Andreas Rönnheden och Jenny Lindbrandt

10.10 BREAKOUT SESSION 1: 
 1.1  PROJEKTFÖRSÄKRING UR ÅTMINSTONE TVÅ 
   PERSPEKTIV 
   Matias Godin 
 1.2  ATT SÄKRA KRITISKA INFRASTRUKTURER: 
   GÅRDAGENS LÖSNINGAR OCH MORGONDAGENS 
   PROBLEM 
   Simin Nadjm-Tehrani 
 1.3  RISK MANAGEMENT PÅ BANK – HUR GÅR MAN  
   FRÅN LAGAR OCH KRAV TILL ATT FAKTISKT 
   GÖRA SKILLNAD?
   Madelene Brahn

10.45 KAFFE & FÖRFRISKNINGAR

11.25 BREAKOUT SESSION 2:
 2.1 M&A 2.0 – VÄRDESKAPANDE OCH RISK-
   OPTIMERING I BOLAGSTRANSAKTIONER
   Karl Roquet
 2.2 PERSONALSÄKERHET: TERRORISM, KONFLIKTER  
   OCH NATURKATASTROFER   
   Jens Berglund 
 2.3  THE VALUE OF LESSONS LEARNED
   Annemarie Schouw och Harm Koch 

PROGRAM

12.20  RISKFILOSOFI BLAND SVARTA SVANAR, ELEFANTER OCH  
 DRAK-KUNGAR I DEN DJUPT OSÄKRA DJUNGELN AV RISKER
 Per Wikman-Svahn

13.00 LUNCH

14.10 INSPIRATIONSFÖRELÄSNING: 
 FRAMTIDENS KAPITAL ÄR – DU!
 Micael Dahlen

15.00 KAFFE & FÖRFRISKNINGAR

15.45 UTDELNINGSCEREMONI – Gustaf Hamiltons 
 Risk Management-stipendium & Studentuppsatsdiplom
 Niclas Nelson, ordförande SWERMA

16.30 KLIMATFÖRÄNDRINGAR: SVERIGE I ETT VARMARE KLIMAT –  
 FAKTA ELLER MYT?
 Madeleine Westin 

17.20 FERMA – Update on FERMA activities
 Jo Willaert, President FERMA 

17.40 AVSLUTNING
 Niclas Nelson, ordförande SWERMA

18.00  MINGEL & MIDDAG (Avslutas ca kl 21:00.)
            

 

Med reservation för eventuella ändringar.


