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Svenska Försäkringsfabriken rekryterar ny VD - vill expandera 
inom sakförsäkringar 
20 februari 2022 

Mirovia Groups dotterbolag Svenska Försäkringsfabriken rekryterar Pierre Schuster till tjänsten 
som VD, för att vidareutveckla sitt erbjudande mot sakförsäkring.  

 

Svenska Försäkringsfabriken har länge varit marknadsdominerande inom sin nisch. De tar hand 
om försäkringsadministration och automatiserar den med hjälp av IT-lösningar speciellt 
anpassade till bank och försäkring. Som en del i deras framtida expansionsplan har grundarna 
Mikael Elf och Per Viktorsson tidigare valt att gå in i Mirovia-gruppen, för att få starka och 
stabila ägare med ett stort nätverk. Nu väljer de även att komplettera sin kompetens med en 
VD som är expert inom sakförsäkringsaffären.  

 
“Försäkringsfabriken har under många år byggt upp en förmåga att rationalisera i 
generiska processer. När vi nu knyter Pierre till oss så kommer denna förmåga att 
kunna användas för att bredda erbjudandet till flera kunder och flera processer. Vi är 
verkligen glada för detta tillskott.” säger Mikael Elf, grundare av Svenska 
Försäkringsfabriken. 

 
Pierre Schuster arbetar idag som försäkringschef på Länsförsäkringar i Uppsala. Med en 
gedigen bakgrund inom både IT-, Konsult- och Försäkringsbranschen är han en idealisk 
kandidat till tjänsten som VD på Svenska Försäkringsfabriken.  

 
“Just nu sker ett skifte där många försäkringsbolag behöver ta tag i sin IT-skuld, och 
här är Svenska Försäkringsfabriken väl rustade för att hjälpa branschen. Möjligheterna 
är oändliga och det går att utveckla den här affärsidén hur mycket som helst. Jag 
tycker att det ska bli fantastiskt roligt” säger Pierre Schuster. 

 
 
 

 
Om Svenska Försäkringsfabriken: 

Svenska Försäkringsfabriken grundades 2005 i Umeå och deras erbjudande består av tre delar: 
IT-lösningar speciellt anpassade till bank och försäkring; försäkringsadministration där de tar 
hand allt från deras kunders kontakter med andra försäkringsbolag vid hantering av fullmakter 
till handläggning, bedömning och analys samt resursuthyrning där de erbjuder pensions- och 
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försäkringsexperter för både kortare och längre insatser hos både försäkringsbolag och deras 
kunder. De erbjuder till stor del standardiserade produkter (vilket gör det kostnadseffektivt) 
men med skräddarsydda lösningar vilket både effektiviserar administration och it-struktur för 
kunden. 

 
Om Mirovia: 

Mirovia är en nordisk koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder 
mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster. Mirovia grundades 2020 med målet att vara en 
aktiv ägare och affärspartner till små och medelstora bolag som har fortsatt självstyre över sin 
verksamhet. Mirovia Groups omsättning uppgick till drygt 300 MSEK pro forma under 2020.  
 
 

För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Elf, VD och medgrundare Svenska Försäkringsfabriken, på mailadress 
mikael@forsakringsfabriken.se 

Per Viktorsson, medgrundare Svenska Försäkringsfabriken, på mailadress 
per@forsakringsfabriken.se 

https://www.forsakringsfabriken.se/ 

Eller 

Sebastian Karlsson, VD och medgrundare, på mailadress sebastian@mirovia.io 

www.mirovia.io 
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