
Risk Forum 2022
Över 200 deltagare samlades på Norra Latin i centrala Stockholm den 8 september för
Risk Forum 2022. Dagen inleddes med ett livligt frukostmingel, där branschfolk från
runt om i landet och världen äntligen fick samlas igen.

SWERMAs ordförande Karl-Johan Rodert inledde dagen och hälsade alla välkomna till de
vackra lokalerna på Norra Latin i centrala Stockholm.



Dagens konferencier Emma Frans inledde dagen med att prata om Hur vi kan vaccinera oss
ut ur “infodemin”. Om hur vi, genom att tänka på ett mer vetenskapligt sätt, kan bli mer
motståndskraftiga mot felaktiga påståenden och hur vi kan skilja fakta från lögn.



Förmiddagen fortsatte med Breakout sessions, där Linda Freiner, Group Head of
Sustainability på Zurich Insurance Group talade under rubriken “Vad gör man när allt det
där som kan hända om 10 år plötsligt händer nu?”.

I ett panelsamtal mellan Laurence Eeckman, Electrolux Eddie McLaughlin, Aon, Ciaran
Healey, Aon, avhandlades de förändrade behoven för inköpare av försäkring och hur man
kan formulera dem till bolagsledningen.



Troostwijks Wiebe Westerhof pratade om nya Nederländska försäkringslösningar som
vuxit fram i och med stora förluster på grund av den kraftiga nederbörden i Nederländerna i
juli 2021.

Under pausen med mingelfika besökte deltagarna sponsorernas montrar. På plats var
SWEMAs guldpartners Aon, Troostwijk och Zurich.



Efter pausen tog Karin Svenske Nyberg vid, hon är sedan drygt 5 år tillbaka
personaldirektör på Elekta och talade om att vända kris till möjlighet med att långsiktigt
stärka organisation och medarbetare.





Sedan var det dags att kora vinnaren av årets studentuppsats, som presenteras av
SWERMA:s silverpartner If. Dalia Khairallah vid Lunds Universitet tog emot priset på 15
000 kronor för sin uppsats med rubriken ”Measuring community resilience in Swedish
municipalities”. Årets Gustaf Hamiltonstipendie tilldelas i år SWERMA:s tidigare



ordförande Athina Pehrman stipendiet på 40 000 kronor av SWERMA:s silverpartner
Marsh.









‘



Efter lunchen som serverades i samarbete med SWERMA:s bronspartner
WillisTowersWatson, intog Jan Olsson från Nationellt IT-brottscentrum (NOA) scenen
för att tala om cyberbrott och vilken inverkan de har på företag.



Dagens andra breakout sessions startade därefter. Athina Pehrman, som är
styrelseledamot SEB styrelser i Baltikum delade med sig av lärdomar från att ha en
risk manager i styrelsen.





Under rubriken “Inget tillstånd - ingen verksamhet!” gav Mattias von Brömssen,
Ramboll en kort översikt av hur tillståndsprocessen i Sverige ser ut idag samt gick
igenom några handfasta råd om hur man som verksamhetsutövare bör ta sig an
uppgiften att söka tillstånd.



Jenny Erling från Nothwolt berättade om hur det är att arbeta med Risk Management
i Sveriges snabbast växande företag.



Efter ytterligare en paus med förfriskningar och möjligheter att mingla i SWERMA:s
guldpartners montrar och med varandra så var det dags för Andreas von der Heide
från Consilio att entra scenen för att berätta om en förändrad geopolitisk
världsordning. Hur ska vi hantera den och vilka möjligheter skapas för svenska
bolag?



Pausmingel i alla vrår i Pelarsalen på Norra Latin i Stockholm.

Risker och möjligheter i ett förändrat klimat; århundradets affärsmöjlighet och global
kris var ämnet för Alexandra Birger Röör från SMHI, som pratade om vilka risker och
möjligheter det finns ur ett finansiellt perspektiv i ett klimat som förändrats.



Dagen avslutades med en uppdatering från FERMA om deras aktiviteter och sedan
mingel och middag för de över 200 både svenska och internationella gästerna. Stort
tack till alla deltagare, talare, sponsorer, styrelse och projektgrupp, för att vi fick
mötas på Risk Forum 2022 och välkomnar alla till Risk Forum 2023 som kommer
att äga rum 27 april!


