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PRESSMEDDELANDE 
 
Moderna Försäkringar: Bristande konkurrens ger norrmännen sämre 
försäkringar 
 
– Den norska försäkringsmarknaden är en uttalad oligopolmarknad med ett fåtal aktörer och 
begränsad konkurrens. De stora bolagen motarbetar dessutom försäkringsförmedlarna för att 
skydda sina egna försäljningsorganisationer, säger Lars Nordstrand, koncernchef på Moderna 
Försäkringar. – Kunder och försäkringsförmedlare efterlyser därför vassa alternativ till de fyra stora 
dominerande bolagen. På samma sätt som i Sverige utmanar vi nu etablissemanget. Genom vår 
nya filial skapar vi plattformen för en offensiv satsning på mäklad affär inom privat- och 
företagsförsäkring, fortsätter Lars Nordstrand.  
  
I början av hösten tas ett stort steg i Moderna Försäkringars satsning på den norska sakförsäk-
ringsmarknaden då ett eget filialkontor öppnas i Oslo. För att bygga upp verksamheten har man 
rekryterat en Country Manager; Hans Eirik Nilssen, som tidigare arbetat som Director Affinity på 
Marsh AS och en Marketing Director; Kim Maarud Hoeistad, som tidigare arbetat som Sales 
Manager på Quality Brokers och Marsh AS. 
 
– Moderna Försäkringars affärsmodell bygger lokalt affärsansvar och småföretagsanda i kombi-
nation med engagemang och entreprenörskap. Hans Eirik och Kim har precis den profil och 
erfarenhet som krävs för att Norgesatsningen ska bli framgångsrik, fortsätter Lars Nordstrand. 
 
Den norska filialverksamheten kommer att vara igång under september i år med sikte på att vara 
med i höstens upphandlingar. Verksamheten kommer att komplettera dagens gränsöverskridande 
verksamhet inom vissa produktsegment. Samarbetet med Norsk Forsikring inom GruppLiv och 
med Elkjøp inom produktförsäkring berörs inte utan fortsätter med samma inriktning som idag.  

För ytterligare information kontakta: 
 
Lars Nordstrand 
Koncernchef Moderna Försäkringar  
Telefon: 08-56 200 671 
Mobil: 070-496 25 57 
E-post: lars.nordstrand@modernaforsakringar.se  
 
Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande för att 
erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och 
engagemang utmanar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen framåt. I koncernen ingår 
Moderna Försäkringar, Moderna Liv & Pension, Atlantica, modernaBil samt Bilsport & MC. Moderna 
Försäkringar ägs av Moderna Finance AB som ingår i den isländska finans- och försäkringskoncernen 
Milestone.
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