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Svenska Aktuarieföreningen  
  
 
 
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 
 

 
 

 
Året i sammanfattning 
 
Under 2020 har covid-19 pandemin satt sina spår i samhället och den har också påverkat 
Svenska Aktuarieföreningen. Föreningen har dock ställt om och t.ex. flyttat möten och 
andra aktiviteter till ett digitalt format.  
 
Trots covid-19 har vi under 2020 ändå lyckats få till ett program med en hel del 
medlemsaktiviteter. Vi noterar också att fler anmäler sig och deltar på de seminarier och 
föreläsningar som anordnas elektroniskt än när vi hade fysiska möten före pandemin – 
tydligen är elektroniska möten uppskattat och något vi får fortsätta med som komplement 
till fysiska möten framöver. 
 
Utbildningsutskottet, under Esbjörn Ohlssons ledning, har under året lagt mycket tid på 
förändringar kring aktuarieutbildningen och detta arbete börjar nu närma sig sitt slut. UU 
har nyligen skickat ett förslag på ny utbildningsplan till Styrelsen. Denna nya kursplan 
kommer påverka aktuariers framtida kunskapsbas och yrkesutövande så att professionen är 
väl rustat för framtiden.  
 
Rasmus Thunberg och John Brandel har under 2020 varit ordförande för den sammanslagna 
liv- och tjänstepensionsnämnden respektive skadeförsäkringsnämnden. Inom nämnderna 
har mycket viktigt tekniskt aktuariellt arbete utförts, kring Solvens II, tjänstepensions-
reglering, IFRS 17, mm.  
 
John har nu beslutat att avgå som ordförande för skadeförsäkringsnämnden och föreningen 
vill framföra ett stort tack för hans arbete under sin tid som ordförande i 
skadeförsäkringsnämnden.  
 
Föreningen har antagit en ny uppförandekod som gäller från 1 januari 2021. Dessa regler 
följer av vårt medlemskap i den europeiska aktuarieföreningen AAE och reglerna är 
harmoniserade över AAE:s medlemsföreningar. Läs gärna reglerna på föreningens hemsida 
och notera att dessa regler gäller för föreningens samtliga medlemmar.  
 
Ett flertal medlemmar har deltagit i föreningens nya mentorsprogram där aktuarier med 
några års erfarenhet har parats ihop med erfarna och seniora aktuarier för diskussion kring 
karriär, personlig utveckling, mm. Detta initiativ har varit mycket uppskattat och är något 
som vi hoppas kunna fortsätta med.   
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Det återstår många möjligheter att utveckla verksamheten vidare både genom att utveckla 
den svenska verksamheten men också genom att öka utbytet med de internationella 
föreningarna. Vi uppmanar här medlemmar att engagera sig. Även detta utbyte sker nu 
alltmer digitalt vilket bör göra det ännu enklare att engagera sig – något som vi gärna ser.  
 

Under året har föreningen tillsammans med SCOR fortsatt att dela ut ett årligt aktuariepris 
och årets pristagare blev Sandra Brännstam. Priskommittén, bestående av Gunnar 
Andersson, Erik Hevreng och Harald Nöjd, slutar nu efter ett flertal år och styrelsen tackar 
för kommitténs arbete. En ny kommitté har tillsatts.  
 

Föreningen har fortsatt med att skicka ut platsannonser genom mail till föreningens 
medlemmar, vilket fortsatt är en god inkomstkälla för föreningen och mottagits väl av våra 
medlemmar. 
 

Föreningens ekonomi är fortsatt god och vi ställs därför inför det något angenäma 
problemet hur vi kan använda den till nytta för föreningens framtida utveckling. 
Föreningens styrelse lägger därför fram ett förslag för avgifter för 2021 som reflekterar 
denna position.  
 

Alecta har varit föreningsvärd för 2020. Även om vi inte haft möjlighet att träffas fysiskt 
där, vill vi ändå säga tack för att Alecta var villiga att ställa upp under året.  
 
När man tittar på all aktivitet så ska vi ha i åtanke att vi är en förening där allt arbete 
förutom den rena kansliadministrationen sker genom det arbete som vi medlemmar lägger 
ner rent ideellt. Tack till alla medlemmar som engagerat sig och vi hoppas på fortsatt 
engagemang under 2021! 
 

 
Marcus Granstedt 
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Ytterligare information kring föreningens verksamhet 2020  

 

Styrelsen  

Marcus Granstedt, ordförande  

Maria Liljedahl, vice ordförande  

David Bergstrand, sekreterare  

Andreas Hulusjö, skattmästare 

Tanya Boyd, ledamot  

Alexander Eriksson, ledamot  

Elinore Gustafsson, ledamot 

Magnus Weiderling, ledamot  

Magnus Strömgren, ledamot 

 

Diplomnämnd och Etisk kommitté 

Erland Ekheden, ordförande 

Mattias Lundahl 

Jenny Önskog 

John Brandel 

Helén Björk Westin 

Jane Niedra, extern sekreterare 

 

Revisorer 

Lars-Ola Hahlin, ordinarie och sammankallande 

Eva De Val, ordinarie 

Kia Buranokol Issa, suppleant 

 

Valberedning  

Kajsa Järnmalm (sammankallande), Roland Kristen och Artur Chmielewski.  

 

Kansliansvarig  

Föreningshuset har under året skött administration av avgifter, ekonomi samt inkommande 
e-post.  
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Medlemmar  

Totala antalet medlemmar var 515 stycken per 31/12 2020. 

Se DN:s avsnitt för en sammanställning av nytillkomna medlemmar. 

 

Korresponderande medlemmar  

Hans Bühlmann (1983), Jukka Rantala (2004) och David Wilkie (2004). 

 

Hedersmedlemmar  

Nils Wikstad (1999) och Sven Åstrand (1999).  

 

Utdrag från medlemsregister, 2019-02-17 -- 2020-12-31 (Obs 2 år) 

 Antal medlemmar 

Ingående 531 

Nyamälda 31 

Slutat -47 

Utgående 515 
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Kalender 2020 

 

Medlemsmöte  

12 februari 2020 

Paul Embrechts 

The Fundamental Theorem of Quantitative Risk 
Management 

Medlemsmöte 

19 juni 2020 

Anders Munk och Fredrik Palm från Alecta 
 
Covid-19:s effekter på Alectas försäkringsbestånd 

Årsmöte 

27 augusti 2020 

Årsmöte 
 
Detta årsmöte blev flyttat från mars pga covid-19 och 
hölls elektroniskt 

UN aktivitet 

2 september 2020 

Bouleturnering  

Medlemsmöte 

4 november 2020 

Ole Settergren och Erland Ekheden från 
Pensionsmyndigheten 

Förändringar i inkomstpensionen 

Medlemsmöte 

15 december 2020 

Tobias Andersson från Guy Carpenter 

Trender på sakförsäkringsmarknaden och påverkan av 
Covid-19 
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Nämnder och utskott 

Diplomnämnden (DN) 

 
 
Diplomnämndens syfte är att: 

• Vidareutveckla den aktuariella professionen i Sverige, 

• Säkerställa kontinuerlig tillgång på nya medlemmar till föreningen som uppfyller 
internationella aktuariella utbildnings- och yrkeskrav, 

• Säkerställa hög utbildnings- och yrkesmässig kvalité för nya medlemmar i 
Aktuarieföreningen, 

• Utgöra en referens för Utbildningsutskottet för utvecklingen av aktuarieutbildningen 
i Sverige. 

 
Diplomnämnden ska enligt föreningens stadgar 

• behandla inkomna ansökningar om diplomering, röstberättigat medlemskap eller 
tilldelning av CERA-certifikat, 

• verka som examinationsnämnd för diplomering, röstberättigat medlemskap eller 
tilldelning av CERA-certifikat i de fall krav enligt stadgarnas § 6 föreligger, 

• föreslå till styrelsen medlemmar för diplomering, röstberättigat medlemskap eller 
tilldelning av CERA-certifikat. 

 
Nämndens andra uppgifter framgår av den instruktion som beslutats vid 
föreningsstämman, nämligen att: 

• föra register över ansökan om diplomering, röstberättigat medlemskap eller 
tilldelning av CERA-certifikat samt resultat vid examination och förslag till styrelsen. 
Registret ska finnas på Aktuarieföreningens kansli, 

• informera medlemmarna om nämndens verksamhet och praxis vid tillämpning av 
kompetenskrav för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av 
CERA-certifikat, 

• bistå Aktuarieföreningens medlemmar vid diskussion med Finansinspektionen om 
behörighet att verka som ansvarig aktuarie, 

• aktivt delta i Utbildningsutskottets arbete såsom medlemmar av utskottet, 

• identifiera behov av utveckling av utbildningskrav och informera 
Utbildningsutskottet om behoven, 

• verka för kontinuerlig tillgång av kvalificerade personer till aktuarieyrket och i 
samarbete med Utbildningsutskottet till aktuarieutbildning, och 

• bistå Styrelsen i övriga kvalifikationsfrågor som Styrelsen anser lämpligt. 
 
Medlemmar i Diplomnämnden är också medlemmar i Utbildningsutskottet.  
 
Nämnden har under kalenderåret 2020 haft sex protokollförda digitala sammanträden. 
Nämnden har under året behandlat totalt 29 ärenden. 
  
Diplomnämnden bestod under året av Erik Hevreng (fram till årsstämman), Erland 
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Ekheden, Mattias Lundahl, Jenny Önskog, Helén Björk Vestin (efter årsstämman) och John 
Brandel (efter årsstämman). Erland Ekheden har varit ordförande och Jane Niedra 
sekreterare och sammankallande i Diplomnämnden. 
 
Föreningens diplom har under året tilldelats Sandra Brännstam, Amanda Wiman och Lily 
Melmoth. Gowri Suresh Babu och Jakub Repiar har blivit diplomerade medlemmar enligt 
MRA.  
 
Som röstberättigade medlemmar har upptagits Gustav Kratz, Olivia Lundberg, Henrik 
Lundqvist, Shuhua Zhang, Magnus Strömgren, Oxana Galich Ezechil, Viktor Johanson, 
David Musazai samt Maria Riedel. 
 
Disciplinära kommittén 
 
Disciplinära kommitténs uppgifter är att utreda klagomål mot föreningsmedlemmar och att 
besluta om disciplinära åtgärder mot medlem som vid utövandet av aktuarieyrket brutit 
mot föreningens etiska regler eller eljest ur föreningens synvinkel förfarit på ett 
oacceptabelt sätt.  
 
Diplomnämnden fungerar som disciplinär kommitté. Kommittén har inte behandlat några 
ärenden under året.  
.  
 
Etiska kommittén  
 
Etiska kommitténs uppgifter är att utveckla riktlinjer och tolkningar samt vid behov fatta 
beslut i etiska frågor av vikt för föreningen eller dess enskilda medlemmar.  
 
Diplomnämnden fungerar också som Etisk kommitté. Kommittén har under året bidragit i 
arbetet med den nya uppförandekoden som fastställdes av styrelsen i november 2020 och 
som gäller från 1 januari 2021. 
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Utbildningsutskottet (UU)  

 
Utbildningsutskottet är föreningens organ för frågor som gäller utbildning av aktuarier, 
med ändamål att bidra till vidareutvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige, arbeta 
med kompetenskrav för aktuariediplom och CERA-behörighet, samt följa utvecklingen av 
kompetenskrav för aktuarier nationellt och internationellt.  
 
Utbildningsutskottets uppgifter är bland annat att:  

• Till föreningens styrelse föreslå förändringar i utformningen av kompetenskrav.  

• Följa Finansinspektionens arbete med kompetenskrav och tillämpning av dessa.  

• Stödja SAf:s representant i internationella organ, såsom arbetsgrupper inom 
Actuarial Association of Europe (AAE) och International Actuarial Association 
(IAA).  

• Upprätthålla en dialog med lärosäten som bedriver utbildning inom det aktuariella 
området.  

• Ansvara för innehåll i och utformning av Aktuarieföreningens etikseminarium.  

 
Utskottet bestod vid årets slut av Esbjörn Ohlsson (ordförande), Erland Ekheden (DN), 
Jenny Önskog (DN), Mattias Lundahl (DN), Helén Björk Westin (DN), John Brandel (DN), 
Per Jakobsson (FI), Elinore Gustafsson (föreningens representant i AAE Education 
Committee samt styrelsens representant i UU), Pontus Waltré (sekreterare), Erik Hevreng, 
Malcolm Campbell, Anna Wettebrandt och Masar Al-Mosawi.  
 
Filip Lindskog (professor i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet) har under året 
varit adjungerad till utskottet.  
  
Utskottet har under året haft fyra sammanträden, varav tre på distans. En huvudaktivitet 
har varit arbetet med nya utbildningskrav för diplomering för att uppfylla AAE:s nya Core 
Syllabus, som ska träda i kraft under 2022. Ett preliminärt förslag har tagits fram och ett 
slutligt förslag väntas vara klart under våren 2021. Parallellt pågår arbete med att 
säkerställa tillgången till kurser som uppfyller kraven; detta görs främst i dialog med 
avdelningen för matematisk statistik vid Stockholms universitet.  
 
Utöver detta har UU under året bland annat  
- Utarbetat ett förslag med nya kompetenskrav för CERA-diplomering för att möta de nya 

kraven från CERA Committee. Detta har överlämnats till styrelsen, vilken har beslutat i 
enlighet med förslaget. 

- Diskuterat AAE:s förslag till nya CPD-krav (kontinuerlig yrkesutbildning). 
 
Det kan också noteras att inget etikseminarium hållits 2020 på grund av pågående pandemi.  
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 Livförsäkringsnämnden 

 

Livförsäkringsnämndens uppgift är att 

• för Aktuarieföreningen utveckla aktuarieprofessionens syn på livförsäkringsfrågor med 
ett svenskt perspektiv 

• samarbeta med och stödja arbetsgrupper, utskott och övriga nämnder inom 
Aktuarieföreningen 

• stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell 
anknytning inom livförsäkringsområdet, såsom arbetsgrupper inom AAE och IAA 

• upprätthålla kontakt och dialog med Redovisningsrådet, Finansinspektionen, Svensk 
Försäkring och andra relevanta fora 

• följa den nationella och internationella utvecklingen på redovisningsområdet av 
relevans för livförsäkring 

• främja informationsspridning mellan medlemmar inom Svenska Aktuarieföreningen 
 
Samtliga medlemmar i Aktuarieföreningen som förordnats som ansvarig för 
aktuariefunktionen, i ett företag som bedriver livförsäkring, erbjuds medlemskap i 
livförsäkringsnämnden. Andra medlemmar verksamma på revisionsbolag, myndigheter 
eller andra bolag kan bli ledamöter i nämnden efter beslut av Aktuarieföreningens styrelse 
på förslag av nämndens ordförande. 
 
Livförsäkringsnämnden har träffats fyra gånger under 2020. Under 2020 har 
Tjänstepensionsnämnden pausats och frågorna har lyfts över till livsförsäkringsnämnden. 
Samtliga medlemmar i Tjänstepensionsnämnden har därmed erbjudits medlemskap i 
livförsäkringsnämnden. Totalt antal medlemmar uppgår till 25.  
 
Frågor som diskuterats under året är exempelvis Solvens II 2020 översynen, IFRS17 samt 
tolkningen av kapitalkrav för kostnadsrisk under Solvens II. Ett stort fokus även under 
detta år har varit den nya redovisningsstandarden för försäkringskontrakt IFRS17. Här 
bildade nämnden 2018 en särskild arbetsgrupp som diskuterat tolkningar av några centrala 
frågor i standarden för svenska livförsäkringsbolag exempelvis klassificering. Målet är att 
enas om en branschstandard som i slutändan ger en rättvisande och jämförbar redovisning 
mellan bolagen. Denna arbetsgrupp har arbetet vidare under 2020 och enats om tolkningar i 
flera viktiga frågor.  
 
Vidare har medlemmar från nämnden lämnat tre remissvar för Svenska 
Aktuarieföreningens räkning under 2020 ("En översyn av regleringen för 
tjänstepensionsföretag; Fi2020/01995/FPM", " Fi2020/01016/FPM - Promemoria Avgifter 
vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar " samt " FI Dnr 17-21914 – 
Försäkringsrörelse och Försäkringstekniska grunder"). 
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Skadeförsäkringsnämnden 

 
Skadeförsäkringsnämndens uppgifter är att 

• för Aktuarieföreningen utveckla aktuarieprofessionens syn på skadeförsäkringsfrågor 
med ett svenskt perspektiv 

• samarbeta med och stödja arbetsgrupper, utskott och övriga nämnder inom 
Aktuarieföreningen 

• stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell 
anknytning inom skadeförsäkringsområdet, såsom arbetsgrupper inom AAE och IAA 

• upprätthålla kontakt och dialog med Redovisningsrådet, Finansinspektionen, Svensk 
Försäkring och andra relevanta fora 

• följa den nationella och internationella utvecklingen på redovisningsområdet av 
relevans för skadeförsäkring  

• främja informationsspridning mellan medlemmar inom Svenska Aktuarieföreningen 
 
Medlemmar i nämnden är ansvariga för aktuariefunktionen i ett eller flera bolag alternativt 
i några fall där de utför uppgifter i en aktuariefunktion. Det förekommer att nämnden har 
godkänt representanter som är någon annan än den ansvarige för aktuariefunktionen på 
grund av svårigheter för den ansvarige att närvara. Det finns utöver medlemmar kopplade 
till olika försäkringsbolag även en representant från Svensk Försäkring. Antalet 
medlemmar har under året varit cirka 25 personer, några har tillkommit och några har 
lämnat. 
  
SN har träffats fyra gånger under 2020 och antal närvarande vid mötena varierar normalt 
mellan fem och tio medlemmar. De ämnen som nämnden lagt mest fokus på under året är: 

• 2020-översynen inom Solvens 2 

• Coronapandemins påverkan på skadeförsäkring 

• Test av uppdaterad modell, Lee-Carter, vid beräkning av skadelivräntor 

Representanter från skadenämnden träffade den 10 mars 2020 Finansinspektionen för 
diskussion inom relevanta frågor. Huvudämnen vid mötet var  

• Aktuariefunktionens oberoende och FI’s skrivning från 2019 om centrala funktioner 

• Tolkningar av kraven på FTB 

• 2020-översynen inom Solvens 2 

• FI berättade om genomförda analyser av EPIFP och riskmarginal hos svenska 
skadeförsäkringsbolag 

Ett nytt möte med FI är inte bokat för 2021. 
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Tjänstepensionsnämnden  

 
Tjänstepensionsnämnden är för närvarande pausad och sammanslagen med 
livförsäkringsnämnden. Detta på grund av det pågående arbetet med 
tjänstepensionsregleringen samt av administrativa skäl. Sammanslagningen och om 
nämnderna återigen ska delas upp kommer att utvärderas.  
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Utskottet för Nätverkande (UN)  
  
Utskottet för Nätverkandes främsta uppgifter är att informera studenter om 
aktuarieprofessionen och Aktuarieföreningen, möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan seniora 
och unga aktuarier/studenter, ordna informella sammankomster samt bistå 
Aktuarieföreningens representanter i deras utbildningsverksamhet inom ramen för 
Aktuarieprogrammet på Stockholms Universitet. Vidare skall utskottet stödja föreningens 
representant i internationella organ inom grupperingar för unga aktuarier samt samarbeta 
med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen. Utskottet har under året bestått av  

• Jesper Okko (ordförande),  

• Pontus Waltré (utträde under året)  

• Hanna Magnusson  

• Sanna Kronman (sekreterare, utträde under året)  

• Agil Salamov  

• Dounia Bedja  

• Paweena Junsrisuk (sekreterare)  

• David Musazai (sekreterare)  

• Jimmy Calen (invald under året)  

• Elin Kull (studentrepresentant, invald under året)  
 
Utskottet för Nätverkande har under verksamhetsåret hållit sex utskottsmöten och har 
bland annat:  

• deltagit på arbetsmarknadsdag ”Matematiken i arbetslivet” på SU i februari  

• planerat informationsseminarium för utländska akademiker  

• anordnat bouleturnering med efterföljande AW i augusti 2020  

• anordnat AW i samband med medlemsmöten under de första månaderna av 2020  

• genomgått nyrekrytering av utskottsmedlemmar  

• underhållit Facebookgrupp ”Aktuarieföreningens utskott för nätverkande 
informerar” och annonserad kommande events  

• diskuterat utskottets uppgifter, ansvar och roller  
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 Aktuariepriset  

  
Återförsäkringsbolaget SCOR Sweden Re har sedan 2014 delat ut ett pris om 25 000 kr till 
årets bästa diplomarbete. Med diplomarbete avses det självständigt utförda arbete som 
skickas in som en del av ansökan om diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen. 
Pristagaren väljs av en priskommitté utsedd av Aktuarieföreningens styrelse.  
 
Priset ger också Aktuarieföreningen möjlighet att framhäva kvalitén på de diplomarbeten 
som skickas in till föreningen och samtidigt öka fokus på det diplomerade medlemskapet 
och dess högt ställda internationella krav. 
 
Vinnare 2020 blev Sandra Brännstam, anställd vid EY.  
  
Priskommittén utför sitt arbete oberoende av styrelsen och har under 2020 bestått av Erik 
Hevreng, Gunnar Andersson och Harald Nöjd. Kommittén har efter detta året bestämt att 
avgå och föreningen tackar för gediget arbete under ett antal år med detta. En ny kommitté 
är också tillsatt för 2021.  
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Internationella arbetsgrupper  

Följande medlemmar har representerat Sverige i nedanstående internationella 
organisationer: 

 

International Actuarial Association (IAA)  

Council  Delegate Alexander Dollhopf 

                Alternative Marcus Granstedt  

Advance  Alexander Dollhopf  

Advice and Assistance - 

Education Malcolm Campbell 

Enterprise and Financial Risk Malcolm Campbell 

General Insurance - 

Health - 

Insurance Accounting Alexander Dollhopf 

Insurance Regulation Magnus Strömgren 

Membership - 

Pensions Accounting - 

Pensions and Employee Benefits - 

Professionalism Malcolm Campbell 

Social Security - 

 

Actuarial Association of Europe (AAE)  

General Assembly   
       Delegate 

Malcolm Campbell 

       Alternative - 

Insurance - 

Education Elinore Gustafsson  

Pensions Anders Munk 

Professionalism - 

Risk Management David Musazai 

 

 

Chartered/Certified Enterprise Risk 
Actuary/Analyst Global Association 
(CERA) 

 

CERA Global Board Malcolm Campbell  

CERA Review Panel Malcolm Campbell  
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Ekonomi 

Vi hänvisar till SAf:s Årsbokslut för kalenderår 2020. 

 

Tack! 

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till vår verksamhet under året 
genom ert arbete i utskott och arbetsgrupper. 

 

Stockholm 2021-03-08 

 

 

 

Marcus Granstedt    

 

 

David Bergstrand   Tanya Boyd   

    

 

Alexander Eriksson    Elinore Gustafsson  

 

 

Andreas Hulusjö   Maria Liljedahl  

  

 

Magnus Strömgren    Magnus Weiderling  

 

 

 

 


