Vem är du?
- Mats Jarl, 33 år, Sambo, bor i villa utanför Linköping

Vilka är SvFR och hur fick du upp ögonen för dem?
- SVFR startades av mig år 2011, samtidigt som jag läste skatterätten och skrev
kandidatuppsats i årskurs tre på affärsjuridiska programmet med ekonomisk inriktning.
Tanken var att jag skulle driva bolaget parallellt med masterstudier efter sommarlovet,
men det visade sig kräva mer än heltids uppmärksamhet. Vi expanderade hyfsat snabbt
och blev snart en etablerad aktör.
Svenska Försäkringsrådgivarna är idag en rikstäckande rådgivningsbyrå inom pension- och
försäkringsrådgivning. Inom privatsegmentet är vi den ledande aktören i Sverige med fokus
på arvoderad rådgivning – kunderna betalar oss ett arvode och får lägre avgifter i sina
sparanden eftersom vi avstår vår provision. Vi är sedan 2015 en del av Monyx-koncernen.

Hur ser en vardag ut för dig?
- Jag är ute på fältet eller på Monyx kontor i Stockholm i snitt två dagar i veckan. De dagar
jag är på kontoret arbetar jag mest med säljstöd till våra rådgivare. Som VD ingår det i
mina uppgifter att vara ansvarig för bolagets löpande verksamhet. Det kan vara allt från
löpande ekonomisk rapportering, inköp, tillse att bolaget följer gällande regelverk på
marknaden till bokningar av konferenser. Här har jag stor hjälp av vår fantastiska vice vd
Anna Engstrand.

Det finns en del studenter som jobbar hos er, hur ser deras tjänster ut?
- De flesta affjur-studenter som jobbar hos oss är kundbokare. Det innebär att man
kvällstid ringer till kunder som fått en inbjudan från oss och tar emot anmälningar till våra
populära seminarier vi har runtom i landet. Vi har även haft två studenter (Hittills) som
gjort sin praktik i årskurs 5 hos oss.

Det som är nytt för kommande år är att ni kommer starta en egen utbildning.
Hur är utbildningen utformad och varför har ni startat detta projekt?
- Det enkla svaret är att vi vill ha fler bra rådgivare om ett par år och ser potential i vår
egna organisation. I branschen ställs höga krav på bekräftad kompetens och
arbetserfarenhet och genom detta program kan deltagarna skaffa sig båda. Vi erbjuder de
som fullföljer programmet med goda resultat en fin anställning med hög ingångslön som
rådgivare.
Utbildningen har två steg, det första innebär utbildning och tentamen av branschlicensen
Insuresec – ett ”teoriprov innan körkortet” för att få arbeta som rådgivare. Steg två
innebär att deltagaren arbetar som rådgivartrainee med handledning. Man träffar kunder,
skriver affärer och senior rådgivare hjälper till, bevakar och godkänner, ”uppkörning inför
körkortet”. Deltagaren får en bra timlön och provision för de affärer som tecknas under
steg två.
Efter två år i Traineeprogrammet uppfyller deltagarna de formella krav på kunskap och
handledd arbetslivserfarenhet som ställs i branschen och studenterna får då agera som
självständig rådgivare.
Hela programmet är anpassat för att fungera parallellt med studierna.

Om du skulle beskriva SvFR med tre ord, vilka skulle det vara?
- Din Personliga rådgivare

Näringslivsutskottets egna ord:
- Redan från starten av detta samarbete har engagemanget från SvFR och Mats varit
fantastiskt. Inte nog med att AJF får möjligheten att samarbeta med en tidigare student
som har upplevt kulturen på AffJur, att också kunna erbjuda studenter en helt ny
möjlighet under sin studietid att kunna få en extra utbildning med extrajobb, som sedan
kan leda till fastanställning känns som ett stort framsteg för hela programmet.
Jag talar inte bara som ordförande för närlingslivsutskottet, utan för hela styrelsen, när
jag säger att vi är oerhört glada och stolta att kunna välkomna SvFR som AJF:s nya
samarbetspartner.
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