
Kort om mig 

Som person är jag positiv, målinriktad och ambitiös med ett starkt driv att konstant utvecklas. Mitt 
mål är att arbeta inom ett företag där jag har möjligheten att fortsätta utvecklas. Jag har en bred 
erfarenhet av att arbeta som jurist inom olika delar av den juridiska världen, men främst har jag mer 
än 20 års erfarenhet i bagaget av olika roller inom försäkringsbranschen både som specialist och 
ledare. Sedan 2021 även licensierad försäkringsförmedlare.  

Arbetslivserfarenhet 

Förmedlare | Säkra AB Large & Complex  
JAN 2021 –  
I min nuvarande roll som förmedlare på Säkra inom Large & Complex, placerar jag förutom 
traditionell företagsförsäkring, försäkringslösningar för Life Science och Techindustrin.  
Jag ansvarar också för de större kundernas internationella globala transportprogram.   

Skadechef Marin| Inter Hannover/HDI   

APR 2009 – APR 2020 

På Inter Hannover arbetade jag som skadechef och ansvarade för internationella skadeärenden som 
bygger till stora delar på internationella konventioner och samarbeten. Genom mina 10 år på 
tjänsten utvecklade jag vidare min kompetens inom internationella relationer och uppbyggnaden av 
ett brett internationellt kontaktnät. Mina vardagar bestod ofta av förhandlingar med internationella 
företag, både motparter och samarbetspartners och kunder. Utöver detta omfattade mina 
ansvarsområden som skadechef för Marinavdelningen, all traditionell marinförsäkring inklusive 
fartygskasko, CIT och Specie, dessutom ansvarade jag också för alla skadeärenden inom Politiska 
risker.   

Jurist/Marknadschef | Länsförsäkringar AB   

NOV 2002 – DEC 2008 

Jag började på LFAB som jurist inom skadereglering och transport år 2002. Min tjänst var som 
ansvarig för de stora internationella kunderna med globala program. Därefter blev jag 
avdelningschef för marknad och försäljning inom affärsområdet Hälsa. Inom denna tjänst arbetade 
jag mycket med sjukvårdsförsäkring samt framtagning och lansering av en ny produkt. Förutom det 
arbetade jag som specialist inom ansvarsskador och ansvarade för en stor gruppaffär.  

Key Account Manager | Flycast, Engage Scandinavia   

NOV 1999 – OKT 2002 

Flycast är ett amerikanskt bolag med huvudkontor i San Fransisco. Här tog jag del av etableringen av 
företaget på den nordiska marknaden och jag hade bland annat ansvar för försäljning av 
marknadsföringsprodukter. 
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Övriga arbeten 
• Jurist | Stockholm Water Festival AB

DEC 1995 – OKT 1999

• Biträdande jurist | Setterwalls advokatbyrå AB
NOV 1994 – NOV 1995

• Sommarnotarie | Länsrätten i Uppsala
1993 (SOMMAR)

Utbildning 

Juristprogrammet| Uppsalas universitet 

SEP 1989 – JUN 1994 
Jag läste juristprogrammet på Uppsala universitet och tog ut en Jur. kandidatexamen med en 
specialisering inom sjö – och transporträtt från Norge på nordiska institut för Sjörätt.  

Certificate of Proficiency in English| University of Cambridge 

JAN – JUN 1987 
Denna certifiering visar att man har bemästrat det engelska språket och att man innehar kunskapen 
att kunna använda det engelska språket flytande inom forskning samt inom akademiska och 
professionella sammanhang.  

Kompetens 

Utbildningar 

• Paint training – Miasto Florence
2009

• Training for Life – Bara Vara
2008 - 2009

• UGL – Gällöfsta
2005/2007

• Ny som chef - LFAB
2005

• Hälsomedvetet ledarskap – LFAB
2005

• Den hela människan – Sofienberg, Danmark
2005

• Skapande personlighetsutveckling –
Folkuniversitetet
SEP – DEC 2001

• Avancerad HTML – Lexikon
Jan – JUN 1999

• Webbredaktör – Jensen Education
SEP 1997 – JUN 1998

Mjuka färdigheter 
• God socialförmåga

• God kommunikationsförmåga

• Detalj-orienterad

• Initiativtagare

• Strategisk och analytisk

• Team player

• Strukturerad och organiserad

• Stresstålig

• God förmåga att lösa problem

• Resultat-orienterad

• Flexibel

• Prestigelös

Språk 
• Svenska – flytande

• Engelska – flytande

Licens/certifiering 

• Coach certifiering – Bara Vara vid Siljan

• Licensierad försäkringsförmedlare
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