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Preggers och Folksam inleder försäkringssamarbete inom 
graviditets- och barnförsäkringar
Stockholm, 23 november 2022

Preggers, som är utvecklad av svenska Stroller AB, är en av de mest innovativa och populära 
graviditetsapparna i världen och erbjuder från och med idag hela Folksams utbud inom graviditet- och 
barnförsäkringar.

- För oss på Preggers är det självklart att kunna guida våra användare i valet av en trygg och bra gravid- 
eller barnförsäkring. Att nu få möjligheten att göra detta tillsammans med en så stor försäkringsaktör 
som Folksam känns oerhört kul, säger Amanda Avsan, medgrundare och VD på Stroller.  

Att vara rätt försäkrad under graviditeten kan ha stor betydelse i de fall barnet föds med en diagnos 
eller om den gravida drabbas av komplikationer under graviditeten eller förlossningen. Folksams 
gravidförsäkring erbjuder bland annat krisstöd samt obegränsade samtal med en barnmorska under 
hela graviditeten samt under barnets första år. Folksam erbjuder också marknadens högsta ersättning 
vid förlossningsskador.

Med Preggers kan blivande föräldrar följa graviditeten med en helt unik 3D-upplevelse, få relevant 
information och ta del av användbara verktyg. Appen guidar användaren genom graviditeten och 
småbarnstiden och visar relevant information för respektive vecka. Innehållet i Preggers är framtaget 
och verifierat av experter inom bland annat graviditet, träning och psykologi. Preggers uppdateras 
kontinuerligt med nytt innehåll, nya funktioner och verktyg. 
 
- Vi är otroligt glada att kroka arm med Preggers då samarbetet skapar förutsättning att möta våra 
kunder digitalt i en viktig fas i livet där försäkringsbehovet blir högaktuellt. Vi ser framemot att trygga 
fler barn och gravida då vi vet att många idag saknar ett heltäckande skydd, säger Josef Halldelius 
sektionschef Affärsutveckling i Folksam.  

För frågor och pressmaterial kontakta:
Amanda Avsan, medgrundare & VD
amanda.avsan@preggers.app
+46 703 684 53 17

Om Stroller AB
Stroller, som grundades 2017, är en svensk appstudio som avser att skapa de bästa apparna relaterade 
till familjen. Genom att skapa lättillgängliga och användarvänliga appar gör de föräldraskap enklare för 
blivande och nyblivna föräldrar. Varje månad når Stroller hundratusentals föräldrar globalt genom sina 
appar och tjänster. Hittills har Strollers appar laddats ner i 203 länder varav de har legat på topplistan i 
146 länder. Appstudion är på god väg att bli den ledande globala appstudion med tjänster relaterade till 
familjen. Under Stroller AB finns för närvarande varumärkena Stroller, Preggers och Born This Day. 
 
För kontinuerliga uppdateringar, följ oss på:
Hemsida: https://preggers.app
Facebook: https://www.facebook.com/preggersapp
Instagram: https://www.instagram.com/preggers.app/
TikTok: http://www.tiktok.com/@preggers.app
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