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Det personliga  
alternativet
Det är vi som är Moderna Försäkringar. 
Vi varken är eller vill vara som de andra 
försäkringsbolagen, vi är det personliga 
alternativet. Ett bolag där vi alla vill göra 
skillnad. Vi älskar försäkringar och med 
personligt engagemang erbjuder vi de bästa 
lösningarna till dig och din företagskund.
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Ledning
Företag & Industri

Jan Söderblom
Chef Marknad & Försäljning

Uffe Gertz Johansson
Chef Företag & Industri

4

Fredrik Edqvist
Chef Affärsstöd

Ulrika Oldmark
Chef Skador Företag & Industri

Stefan Bendes
Chef Underwriting
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Jobbar mest med: Ansvarig för Företag & Industri, Sverige. 
Sitter i Modernas ledningsgrupp samt i Tryg Industri Nordens 
ledningsgrupp.

Bakgrund: Uffe är utbildad civilekonom. Han har jobbat 25 
år i försäkringsbranschen varav 6 år på Tryg/Moderna. Han 
har jobbat som försäkringsförmedlare på flera bolag, varit 
marknadschef på If Industri samt varit assisterande risk 
manager på SAS.

Uffes passion: Fotboll 

ulf.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

08-684 123 54, 073-707 32 14
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Ledning
Företag & Industri

Uffe Gertz Johansson 
Chef Affärsområde Företag & Industri



Jan Söderblom 
Chef Marknad & Försäljning

jan.soderblom@modernaforsakringar.se

08-684 123 21, 070-756 46 13
Jobbar mest med: Alla typer av marknadsfrågor för Företag & Industri 
men också strategiska frågor.

Bakgrund: Janne började i försäkringsbranschen 1990 på Trygg-
Hansa där han fick en gedigen försäkringsutbildning och att 
prova på olika tjänster. Merparten av tiden i försäkringsbranschen 
har Janne arbetat som ledare i olika befattningar bl. a. som 
Mäklardiskchef Motor och Chef Mäklad försäljning SE på Trygg-
Hansa.  Sedan 1997 har han uteslutande arbetat med försäljning via 
försäkringsförmedlare.

Jannes passion: Hav och fjäll, hängiven seglare sedan drygt 20 år 
men trivs lika bra på fjället, både vinter och sommar.

Fredrik Edqvist 
Chef Affärsstöd

fredrik.edqvist@modernaforsakringar.se

08-684 123 16, 070-754 65 27

Jobbar mest med: Stöd till verksamheten i frågor 
gällande system, produkter och villkor samt utveckling 
och underhåll av dessa.

Bakgrund: Fredrik har jobbat sedan 1991 med 
försäkring i Folksam, Trygg-Hansa och Moderna som 
försäkringskonsulent, underwriter företag och motor, 
senior underwriter motor, chef mäklardisk motor, chef 
underwriting företagsmotor, chef företagsmotor och 
chef affärsstöd. 

Fredriks passion: Fredrik älskar att resa och gör 4-5 
utlandsresor per år.

Stefan Bendes 
Chef Underwriting

stefan.bendes@modernaforsakringar.se

08-684 123 53, 073-707 32 16

Jobbar mest med: Ansvarig för Underwriting inom 
Företag & Industri, sitter med i Moderna Företag & 
Industris ledningsgrupp och ansvarar för Underwriting 
inom Trygs Nordiska Center of Excellence för 
internationell försäkring.

Bakgrund: Stefan har teknisk bakgrund, han är utbildad 
säkerhetschef, drygt 20 år i branschen, först som 
besiktningsman sedan som riskingenjör på globala risker 
och därefter som försäkringsförmedlare. Stefan har 
jobbat på Moderna sedan 2009.

Stefans passion: Skidåkning, primärt friåkning.

Ulrika Oldmark 
Chef Skador Företag & industri

ulrika.oldmark@modernaforsakringar.se 

08-684 123 06, 072-194 43 52

Jobbar mest med: Ledarskap för skadeverksamheten 
Företags- & industriskador och strategiskt chefsarbete 
i ledningsgrupper m.m.

Bakgrund: Ulrika har efter avslutad jur. kand. vid 
Stockholms Universitet arbetat i försäkringsbranschen 
i 25 år. Under de senaste 14 åren har hon haft 
olika chefsroller inom Trygg-Hansa. Senast nordisk 
Skadechef för specialister. Ulrika började på Moderna 
hösten 2014.

Ulrikas passion: Lägger gärna sin lediga tid i skogen 
och jagar både svamp och allt vilt som går att äta.

Ledning
Företag & Industri
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Företag
Från det lilla till det stora



Företag

Jan Christensen 
Chef Företag

jan.christensen@modernaforsakringar.se

019-761 43 01, 072-250 45 55

Jobbar mest med: Mindre och medelstora 
företag.

Bakgrund: Jan är civilekonom med teknisk 
bakgrund. Han började i försäkringsbranschen 
1999 som företagssäljare. Därefter byggde 
han upp och ansvarade för Mäklarservice på 
Trygg-Hansa. Har arbetat på Moderna sen 2009 
som chef för de underwriters som arbetar med 
försäkringslösningar för mindre och medelstora 
företag.

Jannes passion: Janne är en allätare av träning 
som innebandy, gym och löpning. Även en 
hängiven längdskidåkare.          

Maria Nyberg 
Underwriter Företag

maria.nyberg@modernaforsakringar.se

08-684 123 50, 070-230 96 02

Jobbar mest med: Generalist inom företagsförsäkringar. Försäkringslösningar för alla typer av företagskunder, 
små som stora, samt portföljer. 

Bakgrund: Maria började sin försäkringsbana 1985 med  återförsäkring på Matthiessen Reinsurance för 
Munich Re fram till 1994, därefter som förmedlare på Max Matthiessen, Marsh AB, Aon och Marsh AB ( igen). 
Sedan 2009 har Maria arbetat på Moderna som underwriter.

Marias passion: Hundar.
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Sofia Hansson 
Underwriter Företag

sofia.hansson@modernaforsakringar.se 

08-684 12 339, 070-922 62 49

Jobbar mest med: Generalist inom företagsförsäkringar. 
Sofia jobbar framförallt inom gruppen Affärsservice med 
fokus på intern och extern service.

Bakgrund: Sofia har jobbat med företagsförsäkringar på 
Moderna Försäkringar sedan -97 och är bland de som har 
jobbat längst på Moderna Företag & Industri. 

Sofias passion: Sporttokig före detta elitserie- 
innebandyspelare som springer, spelar golf och åker skidor.

Karin Jungenstam 
Underwriter Företag

karin.jungenstam@modernaforsakringar.se 

08-684 123 26, 070-684 16 38

Jobbar mest med: Generalist inom företagsförsäkringar, 
arbetar med försäkringslösningar för alla typer av 
företagskunder, små som stora.

Bakgrund: Karin har arbetat med företagsförsäkring i 29 
år och 2 år med sjukvårdsförsäkring. Karin har arbetat 
på Moderna sedan 2008.

Karins passion: Matlagning och trädgård. Karin brukar 
förse alla kollegor med hemodlade gurkor.
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Företag

My Granqvist 
Underwriter Företag

my.granqvist@modernaforsakringar.se 

060-742 41 03, 073-521 00 26

Jobbar mest med: Löpande skötsel och 
offerthantering av mindre och medelstor 
företagsaffär.

Bakgrund: Har sedan 24 år arbetat med mäklad 
affär inom olika försäkringbolag och även som 
assistent och mäklare på förmedlarbolag. 

Mys passion: Slalom och gymnastik. My är 
norrlandsmästarinna i fristående.

Anna-Maria Johnsen 
Underwriter Företag och Motor

anna-maria.johnsen@modernaforsakringar.se 

060-742 41 04, 073-521 00 25

Jobbar mest med: Förfrågningar gällande 
företagsförsäkringar samt enskild motor och 
serviceärenden.

Bakgrund: Anna-Maria började jobba på Skandia 
och senare If med konsumentförsäkring 1997 och 
då som skadereglerare inom egendom, ansvar, 
rättsskydd och överfall. Har de senaste fyra åren 
jobbat med företagsförsäkring först på Gjensidige 
och senare på Moderna Försäkringar. 

Anna-Marias passion: Träning/motion i olika former, 
ny bubblare är crossfit
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Simon A.J Matthews 
Underwriter Företag och Motor

simon.matthews@modernaforsakringar.se

019-761 43 05, 070-492 84 58

Jobbar mest med: Generalist inom företag- och 
motorförsäkringar. Försäkringslösningar för alla 
typer av företagskunder, små som stora.

Bakgrund: Simon började jobba på Trygg-Hansa 
1995, först med privatförsäkringar och gick 
sedan med företagsförsäkringar från 1997. 
Han var med och startade upp Mäklarservice 
på Trygg-Hansa 2005 och började på Moderna 
2009.

Simons passion: Hängiven Arsenalsupporter. 
Efter mat, vin och champagne har Simon även en 
stor svaghet för att resa och uppleva nya kulturer 
och åker på bilsemester i Europa varje sommar.

Ann-Catrin Ehrström 
Underwriter Företag

ann-catrin.ehrstrom@modernaforsakringar.se 

060-742 41 02, 073-521 00 27

Jobbar mest med: Generalist inom företagsförsäkringar. Försäkringslösningar för alla typer av 
företagskunder, små som stora.

Bakgrund: Har jobbat i  
försäkringsbranschen i 26 år på  
olika försäkringsbolag. Har  
arbetat på Moderna sedan 
våren 2011.

Ann-Catrins passion: Fiske.
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Företag

Andreas Sjöberg 
Chef Örebrokontoret samt  
Underwriter Företag och Motor

andreas.sjoberg@modernaforsakringar.se 

019-761 43 03, 070-745 36 10

Jobbar mest med: Generalist inom företag- och 
motorförsäkringar. Försäkringslösningar för alla 
typer av företagskunder, små som stora.

Bakgrund: Andreas har jobbat med företags- 
relaterade försäkringar i snart 15 år då han började 
på Trygg-Hansa år 2000. Han började på Moderna 
hösten 2009. 

Andreas passion: Golf. Dessutom är han med i 
Svenska landslaget i Padbol (fotbollstennis).

Andreas Sandberg 
Underwriter Företag och Motor

andreas.sandberg@modernaforsakringar.se 

019-761 43 02, 070-686 30 06

Jobbar mest med: Generalist inom företag- och 
motorförsäkringar. Försäkringslösningar för alla 
typer av företagskunder, små som stora.

Bakgrund: Andreas har jobbat med företags-
relaterade försäkringar i nästan 15 år. Började 
på Trygg-Hansa 2000. Har jobbat på Moderna 
Försäkringar sedan hösten 2009. 

Andreas passion: Fotbollstokig enäggstvilling som 
hejar på sonen från tränarbänken i fotboll och 
från läktaren i hockey.        
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Susanne Martini

Underwriter Företag och Motor

susanne.martini@modernaforsakringar.se 

019-761 43 06, 073-029 73 74

Jobbar mest med: Generalist inom företag- och motorförsäkringar. 
Försäkringslösningar för alla typer av företagskunder, små som 
stora.

Bakgrund: Utbildad frisör som sedan 1995 arbetat inom 
försäkringsbranschen. Startade på Trygg-Hansa med privat- och 
därefter företagsförsäkringar.  Susanne har jobbat på Moderna 
Försäkringar sedan 2010.

Susannes passion: Brinner för långfärdsskridskor.

Magnus Eklund

Underwriter Företag och Motor

magnus.eklund@modernaforsakringar.se 

019-761 43 07, 072-388 85 37

Jobbar mest med: Generalist inom företag- och motorförsäkringar. 
Försäkringslösningar för alla typer av företagskunder, små som stora.

Bakgrund: Magnus har jobbat med försäkringar i snart 11 år. Han 
började på Länsförsäkringar Bergslagen med Privatförsäkring 2003 
och gick vidare till Trygg-Hansa Företag 2006. Har jobbat på Moderna 
Försäkringar sedan 2013.

Magnus passion: Idrottsintresserad Värmlänning med extra passion för 
hockey. Tränare och coach för båda sönerna 12 och 14 år gamla.

Sara Ekberg

Underwriter Företag och Motor

sara.ekberg@modernaforsakringar.se 

019-761 43 04, 073-599 80 36

Jobbar mest med: Generalist inom företagsförsäkringar samt enskild motor. 
Framförallt jobbar Sara inom gruppen som vi kallar Affärsservice med fokus på 
intern och extern service. 

Bakgrund: Sara har arbetat med företagsrelaterade försäkringar sedan 1999 då 
hon började på Trygg-Hansa. Arbetar på Moderna Försäkringar sedan slutet av 
2009. 

Saras passion: På fritiden blir det många hockey- och fotbollsmatcher (och 
även andra idrotter förstås) för Sara...som åskådare! Ser gärna live men annars 
hemma i TV-soffan. Sara utför även träning för egen del för att hålla igång 
kondition och styrka. 
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Egendom
Följer större företag  
ut i världen



Egendom

Rein Vahemann 
Chef Egendom

rein.vahemann@modernaforsakringar.se 

08-684 123 51, 073-707 30 63

Jobbar mest med: Leder, coachar och hjälper ett fantastiskt team som jobbar med större 
egendom- och transportkunder.

Bakgrund: Rein har bland annat jobbat med återförsäkring på Trygg-Hansa, som 
propertyunderwriter på Zurich samt som förmedlare på Aon. Rein var med och startade Vesta 
Skadeförsäkring 2009 (senare Moderna) och har varit kvar här sen dess. 

Reins passion: Titta på fotboll och spela innebandy.
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Agneta Andrén 
Koordinator

agneta.andren@modernaforsakringar.se 

08-684 123 41, 073-707 32 36

Jobbar mest med: Koordinerar större kunder och deras 
försäkringslösningar inom främst egendom, avbrott och 
entreprenad men även transport och ansvar, både lokal 
svensk försäkring och internationella program.

Bakgrund: Agneta har arbetat inom försäkringsbranschen 
sedan 1996 inom Trygg-Hansa, Sampo och If. Innan hon 
började på Vesta Skadeförsäkring (senare Moderna) 2008 
jobbade hon som Koordinator på Aon. 

Agnetas passion: Kreativt skapande, träning och 
vandringar

Henrik Andersson 
Senior Underwriter Egendom/Entreprenad

henrik.andersson@modernaforsakringar.se 

08-684 123 35, 070-770 63 91

Jobbar mest med: Intressanta och teknikintensiva 
verksamheter.

Bakgrund: Henrik är Brandingenjör från Lunds Tekniska 
Högskola och har arbetat inom försäkringsbranschen 
sedan 1996. Han har bland annat jobbat som Riskingenjör 
och Underwriter inom Egendom och Entreprenad på 
Zurich i Stockholm och Zurich i Schweiz samt som 
försäkringsförmedlare på Aon i Stockholm. Henrik började  
på Moderna i början av 2011.

Henriks passion: Lägger gärna lediga tid ute i naturen med 
sina hundar.
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Egendom

Anna Maria Holtsjö 
Koordinator & International  
Network Manager

anna-maria.holtsjo@modernaforsakringar.se 

08-684 123 64, 070-774 93 04

Jobbar mest med: Koordinerar större kunder och 
deras försäkringslösningar inom främst egendom, 
avbrott och entreprenad men även transport 
och ansvar, både lokal svensk försäkring och 
internationella program.

Bakgrund: Anna Maria har studerat till en BA 
(Hons) i International Business, vid European 
Business School, London. Hon har arbetat inom 
försäkringsbranschen sedan 2004. Innan hon 
började på Moderna 2011 jobbade hon på AIG. 

Anna Marias passion: Löpning och ställer upp i så 
många lopp som livet med tre små barn tillåter.

Annette Lantz 
Koordinator 

annette.lantz@modernaforsakringar.se 

08-684 123 72, 076-946 94 84

Jobbar mest med: Koordinerar större kunder 
och deras försäkringslösningar inom främst 
egendom, avbrott och entreprenad men 
även transport och ansvar, både lokal svensk 
försäkring och internationella program.

Bakgrund: Annette har arbetat inom 
försäkringsbranschen sedan 1996 inom 
Holmia, Commercial Union och Folksam. Innan 
hon började på Moderna 2012 jobbade hon 
som Koordinator på Försäkringbolaget Zurich. 

Annettes passion: Stötta sina två 
hockeyspelande söner från läktaren.
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Lennart Friede 
Senior Underwriter/Chief Underwriter 
Cargo

lennart.friede@modernaforsakringar.se  

08-684 123 48, 073-707 30 22

Jobbar mest med: kund-och mäklarkontakter för att 
utveckla och förnya Transportportföljen för alla svenska 
och globala kundkategorier.

Bakgrund: Lennarts karriär inleddes på 
Försäkringsbolaget SIRIUS och fortsatte därefter bland 
annat som Chef Transportskador Zurich, mäklare 
hos Marsh och Marinchef på Crawford & Company. 
Lennart började på Vesta Skadeförsäkringar/Moderna 
Försäkringar 2008. Han representerar även Moderna i 
Varukommittén inom Sjöutskottet, Svensk Försäkring.

Lennarts passion: Gillar aktiv ledighet och vandrar gärna 
i Alperna. 

Magnus Westerlund 
Riskingenjör

magnus.westerlund@modernaforsakringar.se 

08-684 123 49, 073-707 32 09

Jobbar mest med: Större kunder och deras 
försäkringslösningar inom egendom och avbrott, 
både lokal svensk försäkring och internationella 
program.

Bakgrund: Magnus är byggnadsingenjör. Han 
började i försäkringsbranschen 1996 och har bland 
annat jobbat hos Storebrand/If, Svenska Brand/
LF-gruppen, Cunningham Lindsey samt Willis med 
såväl skadebesiktningar som riskbedömningar på 
anläggningar i Sverige och resten av världen. 

Magnus passion: Jakt och allt vad lantlivet innebär.
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Egendom

Sören Karlsson 
Riskingenjör

soren.karlsson@modernaforsakringar.se 

08-684 123 71, 070-791 83 07

Jobbar mest med: Större kunder och deras försäkringslösningar 
inom egendom och avbrott, både lokal svensk försäkring och 
internationella program.

Bakgrund: Sören började i försäkringsbranschen 1981 som 
skadeingenjör men växlade till riskingenjör 1991. Han har bland 
annat jobbat inom LF-gruppen i 6 år, 11 år på Trygg-Hansa och 
14 år på Zurich. Sören började på Moderna Försäkringar 2012.

Sörens passion: Sören har ett stort intresse för veteranbilar. Idag 
har han en MG PB 1935 och en Ford Mustang HT 1965.

Henrik Stern 
Senior Underwriter

henrik.stern@modernaforsakringar.se 

08-684 123 43, 072-194 43 76

Jobbar mest med: Egendom- och avbrottsförsäkring för större företag som har sin 
verksamhet inom såväl som utom Sverige.

Bakgrund: Henrik har arbetat inom Trygg-Hansa och Zurich under närmare 20 
år och har genom åren i huvudsak arbetat inom underwriting men även som 
industrikontaktman. Henrik började på Moderna i början av 2014 och kommer 
närmast från Trygg-Hansas centrala UW enhet. 

Henriks passion: Inom loppet av 4 månader har  
Henrik skaffat MC, MC-kort och kört 520 mil  
genom Europa. Har även suttit vid flygplans- 
spakarna i 1100 km/h.
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Maria Karlström 
Underwriter

maria.karlstrom@modernaforsakringar.se

08-684 123 34, 070-777 57 26

Jobbar mest med: Större kunder med komplexa 
försäkringslösningar inom Egendom och Avbrott.

Bakgrund: Maria började 1991 på WASA försäkringar och har 
sedan dess jobbat på ett antal olika försäkringsbolag. Kommer 
senast från Trygg-Hansa där hon jobbade som branschansvarig 
för kommun- och landstingsaffären. Har jobbat på Moderna 
sedan 2006.

Marias passion: Livets goda – matlagning och stort vinintresse.

Johanna Mola 
Senior Underwriter

johanna.mola@modernaforsakringar.se 

08-684 123 46, 073-707 30 43

Jobbar mest med: Större kunder och deras 
försäkringslösningar inom egendom och avbrott, både 
lokal svensk försäkring och internationella program.

Bakgrund: Johanna är Civilingenjör inom 
Riskhantering från Lunds Tekniska Högskola. Hon 
har sedan 2004 arbetat i försäkringsbranschen, 
bland annat som Riskingenjör på Aon vilket inneburit 
besiktningar på anläggningar runt om i världen och 
riskanalyser på strategisk nivå liksom hands on med 
konkreta förbättringar i detaljnivå. 

Johannas passion: Golf. Har gjort både hole in one och 
albatross och med en paddeltur råkat avbryta  
SM i mete.          
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Ansvar
Vi tar ansvar för kunden



Ansvar

Emile Vasseur 
Chef Ansvar

emile.vasseur@modernaforsakringar.se 

08-684 125 40, 076-882 42 55

Jobbar mest med: Leder ett team med extremt duktiga 
underwriters som alla jobbar med större kunder inom 
Ansvar och Financial Lines

Bakgrund: Emile är jurist från Uppsala universitet. Började 
i försäkringsbranschen 2006 på Zurich. Har jobbat i flera 
roller i Trygg-Hansa, bland annat som ansvarsunderwriter 
och underwritingchef för ansvar och egendom i 
Stockholmsregionen. Började på Moderna i april 2014.

Emiles passion: Resor.

Cari Björkquist 
Senior Underwriter Ansvar

cari.bjorkquist@modernaforsakringar.se  

08-684 123 47, 070-741 91 61

Jobbar mest med: Stora och medelstora kunder och deras försäkringslösningar inom Ansvar, Konsultansvar och Financial Lines

Bakgrund: Cari är jurist från Uppsala universitet. Hon började i försäkringsbranschen 1991 på AIG, därefter Länsförsäkringar.  Har 
erfarenhet av såväl skador, produkt- och affärsutveckling. Cari har även varit Underwriter inom Ansvar 15 år och började på Moderna 
2010 som Senior Underwriter. 

Caris passion: Förflutet som tävlingssimmare, simlärare/instruktör. Kan lära vem som helst att simma. Även spelat fotboll och fiol med 
lika delar passion.

Sarah Pettersson 
Koordinator Ansvar

sarah.pettersson@modernaforsakringar.se 

08-684 123 52, 073-707 30 24

Jobbar mest med: Koordinerar större kunder och deras 
försäkringslösningar inom Ansvar, Konsultansvar och 
Financial Lines. Ansvarsområdet innefattar både lokal 
svensk försäkring och internationella program.

Bakgrund: Sarah började i försäkringsbranschen hos Aon 
2003. Innan hon började på Vesta Skadeförsäkring (senare 
Moderna) 2008 jobbade hon som Koordinator på Zurich. 

Sarahs passion: Tennis.
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Benny Karlsson 
Senior Underwriter Ansvar

benny.karlsson@modernaforsakringar.se 

08-684 123 44, 076-882 42 04

Jobbar mest med: Stora och medelstora 
kunder med speciella behov av 
ansvarsförsäkringslösningar.

Bakgrund: Benny har studerat juridik vid 
Stockholms Universitet. Direkt efter studierna 
började han som mäklare 1993. Har fram tills i 
maj 2014 arbetat som mäklare på Marsh, Willis 
och Aon, både i Stockholm, Bryssel och Paris. 
Närmast innan Moderna arbetade Benny som 
storkundsansvarig samt ansvarsspecialist på 
Aon. Benny är även styrelseledamot i Svenska 
Läkemedelsförsäkringen AB. 

Bennys passion: Sport. Älskar att jaga bollar av 
alla slag, på alla tänkbara underlag, året om. 
Spelade klassisk musik i ungdomen. Utbildad 
telegrafist.

Mikaela Hevreng 
Senior Underwriter Ansvar

mikaela.hevreng@modernaforsakringar.se  

08-684 12 542, 073-396 89 97

Jobbar mest med: Globala ansvarsförsäkringar.

Bakgrund: Utbildad jurist. Har arbetat med skador, återförsäkring, risk management och underwriting. 
Mikaela är även styrelseledamot i ett mindre bolag inom Hälso- och IT-sektorn.

Mikaelas passion: Konst.

29



Motor
Vi håller företaget rullande
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Anders Höök 
Chef Motor

anders.hook@modernaforsakringar.se 

08-684 123 02, 070-756 18  94

Jobbar mest med: Alla typer av kunder och deras 
försäkringslösning inom motor. Vagnparksavtal, 
Flytande försäkring samt enskild försäkring. 

Bakgrund: Anders började sin försäkringsbana 1995 
hos Trygg -Hansa som skadetekniker på bilskador. 
Sedan 2002 har han arbetat med underwriting för alla 
typer av företagsägd fordonsförsäkring.

Anders passion: Stort motorsportintresse, följer 
slaviskt alla sändningar av Formel 1 och MotoGP-
lopp.

Börje Holgersson 
Underwriter Motor

borje.holgersson@modernaforsakringar.se 

08-684 123 23, 070-921 09 27

Jobbar mest med: Motorkunder i alla segment med 
inriktning på vagnparksavtal. 

Bakgrund: Har arbetat mer än 25 år i branschen 
och merparten av den tiden på Trygg-Hansa. Har 
tidigare varit verksam inom skador på såväl sak- som 
personsidan. Har arbetat med förmedlare sedan 
1998. Började på Moderna Försäkringar 2013. 

Börjes passion: Tidigare aktiv i handboll och diverse 
sporter. Har även provat på skärmflygning. Har nu i 
takt med åldern landat i en mer stillsam tillvaro och 
gillar löpning.
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Johan Wikström 
Underwriter Motor

johan.wikstrom@modernaforsakringar.se  

08-684 123 61, 070-921 09 78

Jobbar mest med: Både större och mindre kunder 
när det gäller försäkringslösningar för i princip alla 
typer av motorfordon.

Bakgrund: Mer än 30 år inom försäkringsbranschen  
- merparten på Trygg-Hansa och på Moderna 
försäkringar sedan 2013. Tidigare bland annat 
skadereglerare/skadespecialist inom yrkestrafik 
och sedermera Underwriter inom motor och 
kundansvar för större vagnparker. 

Johans passion: På 70-80-talet elitidrottade jag 
inom friidrott, sprinter. Har en utbildning i botten 
som möbel och-inredningssnickare. 

Lillian Bergendorff 
Underwriter Motor

lillian.bergendorff@modernaforsakringar.se  

08-684 123 32, 073-707 11 04

Jobbar mest med: Både större och mindre kunder när 
det gäller försäkringslösningar för i princip alla typer av 
motorfordon.

Bakgrund: Lillian har jobbat 27 år inom försäkringsbranschen, 
de första 12 på Folksam som marknadsansvarig inom 
yrkesbilismen, senare LFAB som produktutvecklare inom 
Företagsmotor. Lillian har jobbat på Moderna Försäkringar 
sedan 2009.

Lillians passion: Gillar att läsa böcker, oftast kriminalromaner 
och deckare.
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Anja Stein 
Underwriter Grupp/Koncept

anja.stein@modernaforsakringar.se 

08-684 123 04, 070-764 78 75

Jobbar mest med: Grupp- och konceptförsäkring.

Bakgrund: Anja halkade in i försäkringsbranschen 
1999 när hon jobbade extra under studietiden. 
Eftersom det var en så spännande bransch valde 
hon att läsa vidare på Försäkringsinstitutet Bicons 
utbildning med inriktning mot sakförsäkring 
och försäkringsförmedling. Genom utbildningen 
fick hon praktikplats och senare jobb som 
mäklarassistent på Willis. 2008 började hon 
på Moderna och har sedan dess arbetat med 
gruppförsäkring

Anjas passion: Anja gillar att lyssna på ljudböcker 
och olika poddar.

Andreas Almroth 
Chef Grupp/Koncept

andreas.almroth@modernaforsakringar.se 

08-684 123 03, 070-493 04 54

Jobbar mest med: Grupp- och 
konceptlösningar för företag och 
organisationer.

Bakgrund: Andreas började på Moderna 
2003. Han har sedan dess hunnit med 
att arbeta på kundservice, privatskador 
samt som underwriter på mäklardisken på 
affärsområde Företag & industri. Han har även 
jobbat som underwriter på vår grupp- och 
konceptavdelning innan han i juli 2013 blev 
chef för vår Grupp- och konceptaffär inom 
Företag & Industri på Moderna. 

Andreas passion: Älskar allt inom sportens 
värld, föredrar dock att titta på den istället för 
att utöva den själv.
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Helene Jämtgård 
Underwriter Grupp/Koncept

helene.jamtgard@modernaforsakringar.se  

08-684 125 01, 076-209 88 94

Jobbar mest med: Grupp- och konceptförsäkring.

Bakgrund: Helene arbetade 1996-1998 på Osséen 
Försäkringsmäklare i Östersund som förmedlarassistent. 
Efter ett antal år av studier och andra arbeten började 
Helene 2003 att arbeta på Moderna försäkringar där 
hon började på privatskadeavdelningen. Sedan 2005 har 
Helene arbetat med Grupp/Konceptförsäkringar.

Helenes passion: Löpning.

Veronica Kvist 
Underwriter Grupp/Koncept

veronica.kvist@modernaforsakringar.se 

08-684 123 18, 076-882 40 49

Jobbar mest med: Grupp- och konceptförsäkring

Bakgrund: Började jobba med försäkringar på 
Brim som assistent och sedermera mäklare, 
jobbat som KAM & UW på Länsförsäkringar 
Mäklarservice och har på Moderna även jobbat 
på Egendomsavdelningen.

Veronicas passion: Dalkulla som gärna åker 
snowboard och gjort premiär inom marathon 
med två lopp under 2014.
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Helena Pettersson 
Chef Ansvarsskador

helena.pettersson@modernaforsakringar.se 

08-684 123 69, 072-194 43 46

Jobbar mest med: Ledarskap för ansvarsskadegruppen 
inom Företags- & industriskador och strategiskt 
chefsarbete i ledningsgrupper mm. Även medverkan i 
skaderegleringen i komplicerade ärenden.

Bakgrund: Helena har efter sin juristexamen vid 
Göteborgs Universitet arbetat i försäkringsbranschen 
i 16 år. I början med reglering av ansvarsskador och 
regresser. Mer än halva tiden har hon varit ledare inom 
Trygg-Hansa. Helena började på Moderna hösten 
2014. 

Helenas passion: Vin. Startade en vinklubb för 12 år 
sedan tillsammans med några vänner där de provar allt 
från odrickbara till fantastiska viner.          

Ken Westin 
Chef Egendom & Byggskador

ken.westin@modernaforsakringar.se

08-684 123 27, 070-791 55 90

Jobbar mest med: Alla typer av egendomsskador. Ledarskap för egendom & byggskadegruppen inom företag- & 
industriskador och strategiskt chefsarbete i ledningsgrupper mm. 

Bakgrund: Ken är byggnadsingenjör i grunden. Han började i försäkringsbranschen 1985 på Länsförsäkringar som 
besiktningsman i 15 år, från att sedan gå vidare till Trygg-Hansa i 4 år. Ken har jobbat på Moderna sedan 2004.   

Kens passion: All form av bygge. Har dessutom ett förflutet som både Skidlärare och DJ, och har också hållit på med 
uppvisningsdans i Rock n’ Roll och Gitterbugg.
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Anna-Karin ”Caisa” Sehlmark  
Manager International Claims

anna-karin.sehlmark@modernaforsakringar.se 

08-684 123 66, 0707-23 30 94

Jobbar mest med: Skadehantering av internationella 
program samt är ansvarig för samarbetet inom våra 
internationella nätverk och med våra samarbetspartners 
utomlands på skadesidan.

Bakgrund: Caisa är ekonom från Lunds Universitet. 
Hon började 1988 att arbeta med marinförsäkring 
på Försäkringsaktiebolaget Sirius, sedan som 
Transportunderwriter & med Transportskador på LFAB. 
Fortsatte som nätverksansvarig för de internationella 
nätverken inom SAK-försäkring på UW-sidan på LFAB och 
sedan som Underwriter för inkommande återförsäkring med 
ansvar för återförsäkringsportföljer från Beneluxländerna, 
Sydafrika, Spanien samt nordisk marinaffär. Arbetat på 
Moderna sedan 2011.

Anna-Karins passion: Har spenderat några år i Klippiga 
Bergen som skibum; ÄLSKAR vinter och längtar efter snö 
redan i juli…

Lisa Berglund 
Assistant International Claims

lisa.berglund@modernaforsakringar.se 

08-684 123 67, 072-388 73 76

Jobbar mest med:  Hanterar skador på internationella 
program. Lisa är även deltagare i diverse projekt inom 
affärsområdet.

Bakgrund: Lisa har examen från Malmö Högskola 
inriktning Peace & Conflict och International Relations. 
Hon började i försäkringsbranschen 2008 med jobb 
inom skador på Trygg-Hansa. 2011 började hon på 
Moderna. 

Lisas passion: Lisa älskar att resa. Hittills har hon hunnit 
med att arbeta på bananfarm och vinodling i Australien, 
vandra Inkaleden i Peru, jobba på turistattraktionen The 
London Eye och surfat i Portugal och Costa Rica.
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Jenni Kaisa Söderman  
Projektledare

jenni-kaisa.soderman@modernaforsakringar.se

08-684 123 63, 072-194 87 64

Jobbar mest med:  Projektledning inom 
skadedivisionen.

Bakgrund: Jenni Kaisa har varit anställd på Moderna 
Försäkringar sedan 2008. Tidigare arbetade hon 
som projektledare på Teleresus ab samt har flerårig 
erfarenhet av internationell tjänstgöring som 
eventkoordinator. Hon har bland annat studerat 
journalistik och massmediakunskap. 

Jenni Kaisas passion: Dans, särskilt balett, men lagt 
balettskorna på hyllan efter två världsturnéer.

Annica Ragnarsson 
Skade- och produktspecialist 

annica.ragnarsson@modernaforsakringar.se 

08-684 123 65, 073-642 91 48

Jobbar mest med:  Medverkan i komplicerade 
skadeärenden, rådgivning, utbildning, överprövningar, 
utveckling av arbetsprocesser samt utformning av 
försäkringsvillkor.

Bakgrund: Annica har nästan 40 år i försäkringsbranschen. 
Många år på Trygg-Hansa som skadereglerare, 
skadespecialist, produktutvecklare, utbildare samt 
med projektarbete. Nästan hela tiden inom området 
företagsförsäkring. Annica började på Moderna hösten 
2011. 

Annicas passion: Gå på antikmässor, auktioner och loppisar.
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Erik Ringkvist 
Skadejurist Ansvarsskador

erik.ringkvist@modernaforsakringar.se

08-684 123 59

Jobbar mest med:  Entreprenadskador och allmänt 
ansvar.

Bakgrund: Juristexamen från Uppsala 2013, började 
arbeta med försäkringar under studietiden. Arbetade 
tidigare inom reseförsäkringsbranschen innan jag kom 
till Moderna Försäkringar i augusti 2014. Har även 
arbetat på Skatteverket och Nordea.

Eriks passion: Gillar att vara i fjällen både sommar och 
vinter, tar gärna på sig snickarbyxorna och bygger allt 
från restaurangkök till altaner. 

Johan Hedenstedt 
Skadejurist Ansvarsskador

johan.hedenstedt@modernaforsakringar.se  

08-684 123 68, 072 394 32 23

Jobbar mest med:  Allmänt ansvar och 
produktansvar.

Bakgrund: Johan är jurist från Stockholms 
Universitet. Johan har tidigare jobbat som 
mäklarassistent. Har jobbat på Moderna sedan 
2013, bland annat på Ansvarsavdelningen. 

Johans passion: Spelar squash så ofta han hinner 
och har ett genuint intresse av matlagning, särskilt 
italiensk mat.
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Elin Montén

Skadejurist Företag & Industri 

elin.monten@modernaforsakringar.se

08-684 123 08, 0729-752 346

Jobbar mest med: Transportskador, både 
ansvars- och varuskador.   

Bakgrund: Elin är utbildad jurist med en jurist-
examen och en affärsjuridisk examen.  
Hon har jobbat tre år som transport- 
skadereglerare samt ett år som regresspecialist 
på Trygg-Hansa. 

Elins passion: Elin målar gärna med akvarell 
under lediga kvällar. 

Solmaz Ebadi 
Skadejurist Ansvarsskador

solmaz.ebadi@modernaforsakringar.se 

08-684 123 60, 0723-88 73 74

Jobbar mest med:  Ansvarsskador för företagskunder.

Bakgrund: Solmaz är jurist och har en affärsrättslig 
magisterexamen från Högskolan i Jönköping 
samt jur.kand. från Stockholms Universitet. Hon 
började i försäkringsbranschen 2005 på Folksams 
privatskadeavdelning. År 2009 började Solmaz arbeta 
på Länsförsäkringar Gävleborg med företagsskador, 
främst ansvar och rättsskydd, och sedan 2011 har hon 
arbetat som skadejurist på Moderna. 

Solmaz passion: Är träningsintresserad och medlem 
i en brunchklubb, där de provar och betygsätter olika 
brunchställen.
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Desideria Westman Soltesz  
Skadespecialist Ansvarsskador

desideria.westman.soltesz@modernaforsakringar.se 

08-684 12355, 0709 102 319

Jobbar mest med:  Stödfunktion till skadereglerarna 
inom ansvar och rättsskydd. Eget arbete inom stora 
och/eller komplexa ansvarsskador med specialområde 
Konsultansvar.

Bakgrund: Desideria är jurist från Stockholms Universitet. 
Började i försäkringsbranschen 1998 och har hunnit 
arbeta på Folksam, Länsförsäkringar Stockholm, 
Moderna Försäkringar (2006-2009), Trygg-Hansa och 
Brandkontoret och är tillbaka igen på Moderna sedan 
2013. Desideria har varit gästlärare vid IFU under många 
år och utbildat i ansvars- och rättsskyddsskadereglering 
och är sedan 2013 Moderna Försäkringars representant i 
Försäkringsförbundets Rättsskyddsnämnd.   

Desiderias passion: Stort konstintresse, tecknar/målar 
gärna själv.

Ann Lindblom  
Skadejurist Företag & Industri

ann.lindblom@modernaforsakringar.se 

08-684 12081, 070-971 01 56

Jobbar mest med:  Konsultansvar och fastighetsmäklarskador.

Bakgrund: Ann är jurist från Stockholms Universitet. Började i försäkringsbranschen 2003  
på Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag som skadejurist inom företagsskador.  
Ann har jobbat på Moderna Försäkringar sedan 2012.

Anns passion: Hundsport. Efter att ha varit utan hund ett tag längtar hon efter en ny  
hund att träna lydnad, spår och skydd med och ha som sällskap på långa skogspromenader.         
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Louise Ingman 
Skadejurist Företag & Industri

louise.ingman@modernaforsakringar.se 

08-684 120 83, 072-388 73 86

Jobbar mest med:  Ansvarsskador för företagskunder.

Bakgrund: Louise är jurist från Stockholms Universitet. 
Hon började i försäkringsbranschen 2011 som 
skadereglerare på privatskador här på Moderna 
Försäkringar. Louise tog sin juristexamen i början på 
2013 och har sedan dess arbetat som skadejurist på 
företagsskador. 

Louises passion: Spenderar helst sin lediga tid på att 
resa, helst i kombination med någon aktivitet såsom 
dykning, surfing eller skidåkning.   

Marie Stenemyr 
Skadejurist Företag & Industri

marie.stenemyr@modernaforsakringar.se 

08-684 123 57, 073-987 40 63

Jobbar mest med:  Ansvarsskador för företagskunder.

Bakgrund: Marie har arbetat närmare 25 år i branschen, 
bland annat på Skandia med livförsäkring och på If 
med internationella försäkringsprogram och reglering 
av ansvars- och rättsskyddsskador. Marie började på 
Moderna 2010. 

Maries passion: Squash. Marie har tävlat på elitnivå, men 
spelar nu på motionsnivå.
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Jonas Björkman 
Skadejurist Företag & Industri

jonas.bjorkman@modernaforsakringar.se 

08-684 120 79, 072-388 83 46

Jobbar mest med:  Ansvarsskador för företagskunder.

Bakgrund: Jonas har reglerat ansvarsskador sen 2008 bland annat med inriktning mot 
entreprenad. Han började på Moderna i september 2013 och har innan dess arbetat 
på Crawford samt Gjensidige Försäkring. Jonas har en jur. kand. från Stockholms 
Universitet.

Jonas passion: Har de senaste 20 åren spelat badminton nästan varje måndag på 
samma tid och plats men kan fortfarande inte slå ett ok backhandslag.
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Kenneth Larsson 
Skadeinspektör Egendom & Byggskador

kenneth.larsson@modernaforsakringar.se 

08-684 123 70, 073-654 89 42

Jobbar mest med: Alla typer av egendomsskador 
med tyngpunkten på byggskador.

Bakgrund: Kenneth har bakgrund från byggbranschen 
med kompletterande studier från KY. Har arbetat i 
försäkringsbranschen sedan 1988 som skadetekniker 
och besiktningsman. Har arbetat på Moderna sedan 
2011. 

Kenneths passion: Gitarr.

Anders Wallin 
Skadereglerare Egendom & Byggskador

anders.wallin@modernaforsakringar.se 

08-684 123 01, 070-718 20 85

Jobbar mest med:  Egendomsskador främst inbrott, allrisk och maskin. Även vindkraftsskador och transportskador.

Bakgrund: Anders började på Moderna 2004 efter att ha börjat försäkringskarriären på Länsförsäkringar Stockholm 2002.  
Började jobbaa med konsumentskador och har sedan 2005 arbetat med företags- och industriskador.

Anders passion: Samlar på vintage armbandsur i form av kronografer från 60- och 70-tal. Är ingen petig samlare 
avseende skick och kondition utan mer en glad brukare och har till familjens stora förtret mycket svårt att sälja av i lämplig 
omfattning. Lägger med andra ord mycket tid på klockforum och på att sondera diverse auktioner.         
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Ann-Sofi Berg 
Skadereglerare Egendom & Byggskador

ann-sofi.berg@modernaforsakringar.se 

08-684 123 07, 072-388 84 41

Jobbar mest med: Alla typer av egendomsskador med 
inrikting industri och maskinskador.

Bakgrund: Ann-Sofi är utbildad inom försäkring, 
kommunikaton, ledarskap och projektledning.  Hon 
har tidigare arbetat på Länsförsäkringar och Folksam 
med skador, projektledning, försäljning och ekonomi.  
Började 2010 på Moderna.

Ann-Sofis passion: Ann-Sofi älskar att lära sig nya 
färdigheter, dock står ett nytt trumset obesegrat, även 
om hon inte givit upp den inledande tanken ”jag är nog 
bra på trummor!”. Till dess har penslarna och färgerna 
tagits fram för att kreera nya målningar.

Cecilia Palm 
Skadereglerare Egendom & Byggskador

cecilia.palm@modernaforsakringar.se 

08-684 123 07, 072-388 84 41

Jobbar mest med: Sjukavbrott, egendom,  
allrisk, tjänsteresor.

Bakgrund: Cecilia har tidigare jobbat inom vård 
och hälsa. Hon började arbeta på Moderna som 
skadereglerare på Affinity år 2007. Började på Företag 
& Industris skadeavdelning år 2010. 

Cecilias passion: Svag för blues och jazz men lyssnar 
på lite allt möjligt. Sjunger hellre än bra. Gärna solo i 
bilen. Har även som barn skrivit en text om absolut 
ingenting som Georg Riedel komponerat musiken till.       
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Paul Motas 
Skadereglerare Egendom & Byggskador

paul.motas@modernaforsakringar.se  

08-684 123 33, 073-707 20 51

Jobbar mest med: Egendomsskador, främst 
vattenskador.

Bakgrund: Paul började i branschen 2003 på 
Länsförsäkringar i Stockholm för att sedan gå vidare 
till Tennant/Gjensidige. Han har jobbat på Moderna 
sedan 2012. 

Pauls passion: Graderad till 2:a dan (svart bälte) i 
Bujinkan Budo Taijutsu.

Mikael Ekdahl 
Skadeinspektör Egendom & Byggskador

mikael.ekdahl@modernaforsakringar.se 

08-684 123 19, 072-992 00 95

Jobbar mest med: Alla typer av egendomsskador med 
tyngdpunkt på fastighetsskador.

Bakgrund: Mikael började i branschen 1987 och har 
jobbat med allt från motor, privatskador, företag och 
industri. Tidigare Trygg-Hansa. Mikael har arbetat på 
Moderna sedan våren 2014.

Mikaels passion: Är gärna ute i natur och skur. 
Utbildad bland annat till fjälledare, så vida vidder och 
karg natur är bara kul.

Conny Berg 
Skadeinspektör Egendom & Byggskador

conny.berg@modernaforsakringar.se

08-684 123 09, 070-754 36 52

Jobbar mest med: Brand, vatten och entreprenadskador.

Bakgrund: Conny arbetade inom byggsektorn i ungefär 20 år  
innan han började på Länsförsäkringar Stockholm  år 2005.  
Sedan hösten 2009 jobbar han på Moderna.

Connys passion: Vetenskap, historia, och antikviteter är  
intressanta ting som Conny gärna slukar information kring.
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Yvonne Welin 
Skadereglerare Egendom & 
Byggskador

yvonne.welin@modernaforsakringar.se

08-684 123 24, 070-942 96 30

Jobbar mest med: Egendomsskador, Avbrott- 
och Sjukavbrottsskador.

Bakgrund: Kommer närmast från 
Länsförsäkringar Stockholm där hon jobbat de 
senaste 13 åren som företagsskadereglerare.

Yvonnes passion: Hästar och gillar att vara 
ute i skog och mark. Yvonne har två egna 
Islandshästar. 

Mats Colbrand  
Skadereglerare Egendom & Byggskador

mats.colbrand@modernaforsakringar.se

08-684 123 36, 070-759 72 57

Jobbar mest med: Egendomsskador främst inbrott, 
allrisk, maskin och tjänsteresor.

Bakgrund: Mats bytte från bankvärlden till 
försäkringsbranschen 1995. Från 1998 jobbade han som 
skadereglerare på Länsförsäkringar och senaste tre åren 
som skadereglerare på Moderna försäkringar.

Mats passion: Mats har haft en aktiv sportkarriär under 
70-80-talet då han spelade badminton i div 3 för 
badmintonklubben Sollentuna BS. Nu är det segling som 
är hans största passion.



Motorskador
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Maria Elf 
Skadereglerare Företagsmotor 

maria.elf@modernaforsakringar.se 

0696-76 12 46

Jobbar mest med: Alla typer av skador inom 
företagsmotor – tung trafik, taxi, maskiner 
och liknande. Ansvarar även för Modernas 
NKI-mätningar och LEAN-arbete.

Bakgrund: Marias resa på Moderna började 
i maj 2010. Skadereglering var då nytt men 
försäkringsbranschen välbekant efter fyra 
år på Aktsam, där hon arbetat både med 
kundservice och backoffice.  

Marias passion: Maria har en bakgrund inom 
restaurangbranschen, därför är matlagning 
fortfarande en av hennes största passioner.

Annica Theland 
Skadereglerare Företagsmotor 

annica.theland@modernaforsakringar.se

0696-76 12 44

Jobbar mest med: Företagsmotorskador.

Bakgrund: Annica har jobbat i 
försäkringsbranschen i 8 år, både på 
kundservice samt motorskador privat.

Annicas passion: Teater. Har spelat 
utomhusteater med Sven Wollter och Kim 
Anderzon. Har dessutom varit statist i filmen 
Varg med Peter Stormare.
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Tomas Engström 
Chef Motorskador 

tomas.engstrom@modernaforsakringar.se 

0696-76 12 38, 073-625 37 15

Jobbar mest med: Ansvarig för skadereglering företagsmotor och privatmotor.

Bakgrund: Tomas började i försäkringsbranschen 1992 och har arbetat hos både Aktsam och Länsförsäkringar innan 
Moderna. Har arbetat den mesta tiden med skadereglering fordon.

Tomas passion: Köra sin enduro och renovera sitt hus. Thomas har tidigare arbetat både som snickare och bagare innan 
försäkringsbranschen fångade hans hjärta.
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Motorskador
Ann Forslund 
Skadereglerare Företagsmotor 

ann.forslund@modernaforsakringar.se 

0696-76 12 25

Jobbar mest med: Rreglerar företagsskador för allt från taxi till stora, tunga maskiner och 
lastbilar. Jag jobbar även med utlandsreglering och en del webb. 

Bakgrund: Ann har totalt jobbat 16 år inom försäkringsbranschen. Hon började med 
kundservice och försäljning på Aktsam och Trygg-Hansa, därefter marknadsassistent på 
Aktsam och har nu jobbat som skadereglerare på Moderna Försäkringar i tre år.

Anns passion: Läsa böcker.

Ulrika Dahlberg  
Skadereglerare Företagsmotor 

ulrika.dahlberg@modernaforsakringar.se 

0696-76 12 27

Jobbar mest med: Skadereglering för alla typer av företagsfordon. 

Bakgrund: Ulrika är utbildad kock samt svetsare och har arbetat på Zepro, som tillverkar 
bakgavellyftar till lastbilar. Ulrika har arbetat med försäkring sedan 2002 och på Moderna sedan 
2007. 

Ulrikas passion: Ulrika spenderar gärna sin fritid med sin hund, men även åt sin häst och ridning. 
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Affärsstöd
Navet i hjulet



Rebecka Uhlin Långmark  
Produktutvecklare

rebecka.uhlin@modernaforsakringar.se 

08-684 123 37, 073-999 39 42

Jobbar mest med: Underhåll och utveckling av produkter.

Bakgrund: Rebecka är utbildad projektledare från Stockholms Universitet. Började 
2006 på Moderna med konsumetförsäkring på den dåvarande kombinerade kund- och 
skadeserviceavdelningen. Bytte år 2008 till Modernas mäklardisk och är sedan 2010 på 
affärsstödsenheten.

Rebeckas passion: Alla former av spel som inte handlar om pengar så som brädspel, 
figurspel och dataspel. 

Gideon Vaala 
Projektledare

gideon.vaala@modernaforsakringar.se 

08-684 123 31, 073-988 22 15

Jobbar mest med: Projektledning och projekthantering inom Företag & Industri, men även 
generellt kring processer kring utveckling/förvaltning.

Bakgrund: Gidde har jobbat med IT-frågor och projektledning på Folksam, Trygg-Hansa och 
nu Moderna Försäkringar. Hans bana började inom IT-avdelningen i Folksam med fokus på 
teknikfrågor och projekt.

Gideons passion: Fotografering och plåtar allt;  natur/landskap, porträtt, mode, event..
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Eva Nordin 
Produktspecialist

eva.nordin@modernaforsakringar.se

08-684 123 10, 070-791 56 00

Jobbar mest med: Villkors- och produktutveckling.

Bakgrund: Eva har varit i försäkringsbranschen 
sedan 1974. Har civilekonomexamen från 
Uppsala Universitet. Har haft både specialist- och 
chefsbefattningar inom ekonomi, administration 
samt varit kontoansvarig och underwriter för 
industri- och företagsrisker på olika bolag som 
Trygg-Hansa, LFAB, Folksam, Cigna, General 
Accident, Commercial Union och Fund American 
Re. Sedan 2006 jobbar Eva på Moderna där 
hon i huvudsak ägnat sig åt underwriting och 
produktutveckling. 

Evas passion: Naturen. Eva är utbildad fiskodlare 
och har skepparexamen.        
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Jan-Åke Westöö 
Produktspecialist

jan-ake.westoo@modernaforsakringar.se

08-684 123 22, 070-583 22 44

Jobbar mest med: Frågor som rör försäkring 
av företagsägda motorfordon. Villkorsfrågor, 
produktinformation och utbildning.

Bakgrund: Närmare 40 års erfarenhet av 
försäkringsbranschen, arbetet specifikt med 
motorrelaterade frågor sedan 25 år, varav de senaste 6 
åren på Moderna Försäkringar.

Jan-Åkes passion: Entusiastisk långfärdsskridskoåkare, 
har vid fem tillfällen fullföljt Vikingarännet, ett lopp med 
start i Uppsala och mål i Stockholm med stäcka på  
90 km.



Marknad & Försäljning
Passion för relation



Marknad & Försäljning
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Anders Björling 
Marknadsansvarig

anders.bjorling@modernaforsakringar.se

060-742 41 01, 073-521 00 28

Jobbar mest med: Alla typer av 
marknadsfrågor för Företag & Industri 
och är med och formar Modernas 
marknadskommunikation. Utöver det reser 
han väldigt mycket och besöker förmedlare i 
hela Sverige löpande.

Bakgrund: Anders har en lång historia inom försäkringsbranschen. Han började 1991 som 
skadereglerare och besiktningsman och sedan dess både hunnit vara skadechef på Trygg-Hansa och 
ansvarsskadespecialist.

Anders passion: Bakar oavbrutet på lediga stunder. Har bland annat jobbat som bagare.

Diana Samimian 

Marknadskommunikatör

diana.samimian@modernaforsakringar.se

072-992 01 02

Jobbar mest med: All produktion och 
framtagande kring marknadsmaterial och 
marknadskommunikation.

Bakgrund: Diana har fil. kand. i Medie- och 
kommunikationsvetenskap från Örebro universitet. 
Hon har jobbat i olika branscher kring design och 
kommunikation, bland annat för Örebro kommun, 
Green Cargo och en del reklambyråer. Diana har 
arbetat på  Moderna sedan våren 2013.

Dianas passion: Färg, form och design. Bloggar om 
reklamkampanjer som är aktuella runtom i världen 
och om marknadsföring generellt.
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Nicklas Boj 
Senior Brand Manager

nicklas.boj@modernaforsakringar.se

073-334 09 60

Jobbar mest med: Alla typer av varumärkesfrågor 
för Företag & Industri men också strategiska frågor.

Bakgrund: Har 20 års erfarenhet inom intern och 
extern kommunikation. Studerat vid Stockholms 
universitet och New York State University. Nicklas 
har varit på många inspirerande arbetsplatser, 
bland annat på ZTV och Kanal 5. Utöver det har 
han varit varumärkeskonsult på Arkacia, TV-
chef, Kommunikations- & medierådgivare på 
Vizeum, Varumärkeschef på Trygg-Hansa, Nordisk 
Kommunikationsdirektör på Tennant Forsikring, 
Marknadsdirektör på Gjensidige och CEO på 
EframeFilmProduction. Sedan 2011 är han Senior 
Brand Manager på Moderna. 

Nicklas passion: Havet
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