
Kredit 2022

 ■ SBABs chefsekonom Robert Boije ger en bild av den 
ekonomiska situationen i Sverige, Europa och världen

 ■ ”A och O inom cybersäkerheten” med IT-säkerhetslegenden 
Anne-Marie Eklund Löwinder

 ■ Tre aktuella frågor inom kredit

 ■ TV4-profilen Marcus Oscarsson om politikens värld 
en månad efter det svenska valet och två år innan det 
amerikanska presidentvalet

Med start torsdag 13 oktober 2022  
på Kungliga Djurgården i Stockholm

Svenska Kreditföreningens Höstkonferens



HASSELBACKEN
Den klassiska mötesplatsen Hasselbacken, vackert belägen på Djurgården i Stockholm, har fått nytt liv när Björn 
Ulvaeus tillsammans med Conni Jonsson tagit sig an det stora huset med rötter i 1700-talet. Högst upp i huset 
finns den ikoniska Hazeliussalen, som i år blir mötesplatsen för Svenska Kreditföreningens höstkonferens.

Välkommen till en dag med  
ny kunskap och inspiration

Svenska Kreditföreningens höstkonferens 
13-14 oktober på Hasselbacken i Stockholm

I oktober möts vi på klassiska Hasselbacken på Djurgården 
i Stockholm för Kredit 2022 – Svenska Kreditföreningens 
höstkonferens. 

Under en välfylld dag får du lyssna till inspirerande 
föreläsningar och samtal på scenen. När eftermiddagen 
övergår i kväll samlas vi som traditionen bjuder till middag 
med nätverkande och underhållning. 

Väl mött till en dag med ny kunskap, uppdatering, inspiration 
och nätverkande med bransch- och yrkeskollegor från hela 
Sverige! 

Alexander Jute 
Ordförande i Svenska Kreditföreningen

Magdalena Forsberg,  
dagens moderator 



10.00

Dagens moderator Magdalena Forsberg, flerfaldig 

guldmedaljör i skidskytte, inleder konferensen tillsammans 

med Kreditföreningens ordförande Alexander Jute

10.15

Vad händer med ekonomin?
Robert Boije, chefsekonom på SBAB ger oss sin syn på 

det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden med fokus på 

boränteutvecklingen och bostadsprisernas utveckling.

11.15

Kort paus

11.35

Cybersäkerhetens A och O
Det har aldrig talats så mycket om vikten av informations- 

och cybersäkerhet som nu, inte minst i finansvärlden. Hoten 

och incidenterna peakar och dataintrång och ransomware 

blir allt vanligare. Svenska Kreditföreningen är glada att 

kunna välkomna IT-säkerhetsgurun Anne-Marie Eklund 

Löwinder, tidigare säkerhetschef på Internetstiftelsen och 

en av 14 personer i världen som har nyckeln till Internets 

inneresta kärna. 

12.30

Lunch och nätverkande

13.45

Tre aktuella frågor inom kredit
#1 Ökande överskuldsättning

Allt fler varningsflaggor höjs från olika håll för att peka på den 

ökande överskuldsättningen i Sverige. Vad är det som driver 

överskuldsättningen och hur ser det ut inom riskgruppen 

unga? 

#2 Statligt skuldregister

Kan ett statligt skuldregister hjälpa till att stävja den ökande 

överskuldsättningen? Frågan har diskuterats i många år och är 

nu föremål för en statlig utredning. Hör några av branschens 

experter ge sin syn på frågan. 

 

#3 Hållbarhet i kreditgivningen

Hållbarhet är en aktuell och angelägen fråga i kreditvärlden. 

BDOs Marcus Håkansson ger en bild av läget och 

presenterar den nya lagstiftningen på område.

14.30

Hur kan momskaruseller och 
organiserad brottslighet kopplas till rena 
konsumentbedrägerier?
Med brottsvinster om 600 miljarder per år inom EU är 

momsbedrägerier en av de absolut viktigaste intäktskällorna 

till organiserad brottslighet. Anders Björkenheim ger oss 

en bild om hur dessa momsbedrägerier är upplagda samt hur 

de i vissa fall slutar i rena konsumentbedrägerier.   

15.15

Eftermiddagskaffe

14.45

På spaning med Marcus Oscarsson 
Höstkonferensen genomförs en månad efter det svenska valet 

och när två år återstår till presidentvalet i USA. Följ Marcus 

Oscarsson, politisk kommentator på TV4, på en spännande 

spaning i en tid då mycket händer i politiken.

16.40

Magdalena Forsberg sammanfattar dagen

16.50

Eftermiddagens program avslutas

Fördrink, middag och underhållning

Program



Lyssna till inspirerande talare!

Magdalena Forsberg 
är flerfaldig guldmedaljör i 
skidskytte och en välkänd 
kommentator i såväl SVT 
som Discovery. Svenska 
Kreditföreningen är glada 
att kunna hälsa Magdalena 
välkommen som moderator 
för höstkonferensen Kredit 
2022.  

Markus Håkansson 
är auktoriserad revisor 
och Head of Sustainibility 
Services på BDO. Hans 
erfarenhet sträcker 
från personalintensiva 
tjänstemannaföretag till 
kapitalintensiva tillverkande 
företag. 

Marcus Oscarsson är 
politisk kommentator på TV4 
och USA-expert. Han har 
bland annat fått utmärkelserna 
”Årets Supertalang” och 
”Begriplighetspriset”. Han 
är känd för sitt tydliga, 
inspirerande och mycket 
personliga sätt att analysera 
politikens värld i Sverige 
och USA.

Robert Boije är 
chefsekonom på 
SBAB.  Han är doktor 
i nationalekonomi vid 
Uppsala universitet och har 
26 års samhällsekonomisk 
utredningserfarenhet från 
Finansdepartementet, 
Riksbanken, Finans-
inspektionen, Saco och 
Riksrevisionen. 

Anne-Marie Eklund 
Löwinder, tidigare 
säkerhetschef vid 
Internetstiftelsen, är rankad 
som en av Sveriges främsta 
IT-säkerhetsexperter. Hon 
är en av 14 personer i 
världen som har nyckeln till 
Internets innersta kärna. 

Anders Björkenheim är 
civilekonom och har varit 
kreditchef vid en av Sveriges 
största dagligvaru-kedjor 
i drygt sex år. Sedan april 
2017 driver han det egna 
företaget Accessus, för att 
lära ut hur man identifierar 
bedragare, effektivt 
förhindrar bedrägerier och 
säkrar upp sina kreditrutiner.



Hoppas du tycker att programmet låter intressant.  Varmt välkommen att säkra din 
plats. Om du vill ha logi är det klokt att inte vänta för länge.

För att boka skickar du följande uppgifter till: kansliet@kreditforeningen.se

 ❏ Konferenspaket* inkl. enkelrum 1 natt och frukost 4 895 kr + moms:

 ❏ Konferenspaket* exklusive övernattning 3 495 kr + moms
* Konferens, lunch, trerätters middag med öl/vin

Namn: ................................................................................................................................................

Företag: .............................................................................................................................................

Fakturaadress:..................................................................................................................................

Referens/kostnadställe ..................................................................................................................

Postadress: .......................................................................................................................................

E-post: ...............................................................................................................................................

Mob tfn: ............................................................................................................................................

Anmälan är bindande men om du får förhinder  
kan en kollega ta din plats istället.

Hör gärna av dig till Felix på kansliet om du har frågor – så hjälper hon dig.  
Kom ihåg att hålla utkik efter uppdateringar om Kredit 2022 på vår 
hemsida: kreditforeningen.se

Hoppas vi ses!

Anmälan till Kredit 2022
13-14 oktober på Hasselbacken i Stockholm

Sponsorer 2022


