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Sammanfattning 
  
Titel: Solvens II, Hur påverkas Svenska försäkringsbolag av de ökade 
kraven på intern kontroll, riskhantering och rapportering till marknaden? 
Nivå: C uppsats, Redovisning, Företagsekonomi 
Författare: Lina Matsdotter och Ellinor Drevendal 
Handledare: Peter Jönsson 
Datum: 2013-08-29 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur försäkringsbolagen 
påverkas av de ökade kraven på intern kontroll, riskhantering och 
transparens. 
 
Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod som 
 är kompletterad med semistrukturerade intervjuer för att få in 
primärdata. Vi har även använt sekundärdata från litteratur, vetenskapliga 
artiklar, lagar, gällande direktiv men även direktiv som är under utredning.  
 
Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att det finns ett behov av 
ett nytt regelverk, men respondenterna har spridda åsikter kring kraven i 
Solvens II. Eftersom att Solvens II är under utredning är det svårt för 
respondenterna att veta vad som kommer att behövas rapporteras in till 
tillsynsmyndigheten. Kraven kring intern kontroll och riskhantering kan 
komma att kräva att system ska utvecklas och personal utbildas. 
Respondenterna är ganska eniga om att branschen besitter den kunskap 
som krävs och att försäkringsmarknaden är en fungerande marknad. 
 
Förslag till vidare forskning: Om och när Solvens II har blivit 
implementerat till 100 % tycker vi att det vore intressant att göra en ny 
studie för att se de verkliga effekterna. Blev det en harmonisering av alla 
EU länderna som det var tänkt att det skulle bli? En annan tänkbar studie 
skulle kunna vara att även undersöka hur resterande EU-länder ser på 
direktivet? 
 
Upplysningsbidrag: I studien görs en kort beskrivning av Solvens I och 
Solvens II för att sedan följas av en redogörelse för de risker som finns för 
försäkringsbolag på den svenska marknaden. Studien innehåller fyra 
stycken intervjuer med olika aktörer på marknaden som har gett sin bild 
av hur de ser på de olika direktiven samt vilka förväntningar de har på 
Solvens II. 
 
Nyckelord: Insurance valuation of liabilities and assets, Försäkringsbolag, 
Insurance risk, Solvens 2, Solvency, Insurance company, Risk, 
Riskmanagement, IFRS 9, IAS 39 
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1. Inledning 

I detta kapital ges läsaren en bakgrund och förståelse inför ämnet och det som 

senare kommer att behandlas i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har världen skakats av stora finansiella kriser. Den 

finansiella krisen som var under hösten 2008 var den största och svåraste 

sedan den stora krisen under 1930-talet. Finanskrisen 2008 påverkade Europa 

genom att kraftigt bromsa in tillväxten, arbetslösheten ökade väldigt hastigt 

och det blev stora underskott för många länder (europaportalen.se, 2013). 

Redan hösten 2007 började det bli oroligt i bank- och finansvärlden genom att 

den interna bankräntan ökade (finanshistoria.n.nu, 2013). Oroligheterna ledde 

till att ett av världens största försäkringsbolag AIG var på väg att gå i konkurs, 

den dåvarande amerikanska presidenten George W Bush beslutade att den 

amerikanska centralbanken Federal Reserv skulle gå in och köpa upp större 

delar av bolaget (The New York Times, 2008). Följden av de oroligheter som 

har varit i finansvärlden är att det sker många omregleringar för att förhindra 

att kriser som finanskrisen 2008 ska hända igen. Dessa omregleringar handlar 

mycket om att regleringen blir hårdare och att likviditetskraven ska bli 

striktare. I bankväsendet har det arbetats fram ett nytt regelverk, Basel III 

som håller på att implementeras i detta nu. Det räknas vara implementerat till 

100 % år 2019 (riksbank.se, 2010) (riksbank.se, 2011). 

 

Redan 2009 började Europeiska Unionen (EU) utreda om solvensregelverket 

för försäkringsbolagen skulle utvecklas, försäkringsbolagen skulle bland annat 

bli mer transparenta för utomstående intressenter. Solvens II började ta form 

och det grundade sig i tre stycken pelare, första pelaren är att 

försäkringsbolagen skulle få kvantitativa krav för beräkning av kapital, den 

andra pelaren innehåller kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll 

och den sista och tredje pelaren är krav på publik information till marknaden 

(fi.se, 2013).  
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Det solvens direktiv som är under uppbyggnad just nu stämmer överens till 

viss del med de regleringar som finns inom finansvärlden som gäller för banker 

och företag som handlar med värdepapper (SOU 2011:68), regelverket går 

under namnet Basel. Huvudsyftet bakom övergången från Basel I till Basel II 

handlade om att man ville främja den finansiella sektorn och göra den säkrare 

och mer tillförlitlig. Även om avsikterna var bra fanns det en del kritik runt 

Basel II, kritiken rörde sig då främst kring hur man skulle öka bankernas 

stabilitet och säkerhet med hjälp av riskmätning och riskhantering (Wahlström, 

2009). En annan viktig del i Basel II var att bolagen själva skulle få svara för 

att utforma deras interna kapitalutvärderingar (Europeiska unionens officiella 

tidning, 2006). 2005 genomförde Wahlström en undersökning kring vad 

anställda inom de fyra främsta bankerna i Sverige ansåg om de nya reglerna 

som Basel II innefattade. Bland de fördelar som lyfts fram redogör Wahlström 

(2009) för är att interna system blir bättre utformade och att riskmätningen 

blir betydligt effektivare. Under intervjuerna framgick det också att några 

ställde sig positiva till just möjligheten att använda sig av egna modeller och 

system i riskhanteringen. De negativa åsikterna som belystes handlade bland 

annat om att modellerna skulle kunna komma att bli alltför teoretiskt lagda att 

de skulle bli svåra att tillämpa i praktiken samtidigt som oron fanns över att 

övergången skulle kräva stora mängder av resurser.  Varav det sistnämnda är 

naturligt menar Wahlström (2009) då omfattande uppsättningar av nya regler 

kräver mycket arbete.  Eftergångaren till Basel II är Basel III som har ställt 

högre krav på kapitalkravet och likviditetskraven i bolagen än det tidigare 

gjort. Detta gjorde man för att få en mer välmående bransch, men dessa 

ändringar har inneburit ökade kostnader för bolagen och kunderna (Svenska 

Bankföreningen, 2010). Grundtanken med Basel III var att det skulle försöka 

minska riskerna för nya bankkriser (riksbank.se, 2011), det var inget 

tvingande direktiv, men i Sverige valde man att lagstifta det 2010. 

(riksbank.se, 2011)  
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1.2 Problemdiskussion 

Försäkringsbolag har en stor inverkan på våra liv, man kan säga att en stor del 

av försäkringarna har vi gratis. Inte gratis i den bemärkelsen att vi inte 

behöver bekosta dem själva utan att vi vid de tyngsta försäkringarna inte 

behöver agera själva och teckna dessa.  

 

Det är nu aktuellt med ett nytt solvens direktiv. Tidigare har försäkringsbolag 

agerat utifrån det befintliga regelverket Solvens I. Det var tydligt att det fanns 

ett behov av utveckling kring försäkringsbolagens solvens. Det är som i många 

andra lagar, de behöver förnyas och arbetas om för att bättre kunna anpassas 

till den värld vi lever i idag. Vi befinner oss i en föränderlig miljö med nya 

fenomen och det vore ytterst märkligt om vi skulle kunna tillämpa alla lagar 

som de en gång var utformade. Nog för att det nuvarande regelverket är 

relativt enkelt i jämförelse med solvens II men det faktum att det bland annat 

är svårt att bedöma risken gör att nackdelarna väger tyngre än fördelarna. Det 

är svårt för en utomstående part att få en regelrätt uppfattning om 

försäkringsbolagets ekonomiska ställning, och de rapporteringskrav som finns 

ger inte alltför tydliga och uttömmande rapporter. (SOU 2011:68) Det som är 

intressant i detta ämne är att Solvens II är en del av det som vi har framför 

oss. Som vi tidigare var inne på kan vi se likheter mellan Solvens II och 

tidigare Basel som gäller för banker. De ville öka kapitalkravet och nu med det 

senaste Basel III även försöka minska riskerna för nya bankkriser. Detta är 

något som är aktuellt för försäkringsbolagen, då de ständigt är omgivna av 

risker. Vi tror att man kan dra lärdomar av det vi hittills sett från bankernas 

regleringar för att på bästa sätt försöka skapa även en välmående 

försäkringsbransch.    

 

Pelare II i direktivet beskriver krav på en ökad intern kontroll och riskhantering. 

Företagen ska nu själva bygga upp sina interna kontroller i form av olika 

system men har ändå en tillsyn över sig för att se till att verksamheten sköts 

på ett effektivt sätt. En skärpt intern kontroll kan hjälpa till och göra det 

lättare för företag att upptäcka och hantera risker men med detta kommer det 
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också kostnader och ett omfattande arbete, interna system kommer kanske 

behöva utvecklas och personal utbildas. Hur ställer sig försäkringsbolagen till 

det nya direktivet, finns det en oro att de ökade kraven på rapportering 

kommer innebära alltför uttömmande information? Är det så att kraven nu 

kommer bli så pass ingående att försäkringsbolagen blir rädda för att avslöja 

för mycket? En mer transparent försäkringsmarknad kan komma att öka 

konkurrensen bland de olika bolagen då konsumenten nu får en bättre inblick i 

hur företaget fungerar och har på det sättet bättre resurser att på ett 

tillförlitligt sätt välja rätt försäkringsbolag. Huruvida det nya direktivet har en 

sådan kraft och påverkan att det kan slå ut de svaga aktörerna på marknaden 

låter vi vara osagt. Något som är säkert är att om det nya direktivet 

implementeras kommer det innebära en stor förändring och omställning. Hur 

försäkringsbolagen kommer hantera och reagera om de nya kraven blir 

verklighet är dock ännu ovisst. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur påverkas svenska försäkringsbolag av de ökade kraven på intern kontroll, 

riskhantering och rapportering till marknaden?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur försäkringsbolagen 

ställer sig till det nya solvensdirektivet. Tanken med det nya direktivet är bland 

annat att öka kraven på riskhantering, intern kontroll samt att göra 

försäkringsbolagen mer transparenta. Vi ställer oss frågan hur 

försäkringsbolagen ser på dessa krav.  
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver vilka metoder som används i datainsamlingen och hur 

vi valt att arbeta med dessa. I slutet av kapitlet presenteras studiens en 

metodkritik. 

 

2.1 Metodisk ansats 

Vår grundidé är att göra en deskriptiv studie med en kvalitativ 

forskningsmetod. Genom att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod 

skapar det en djupare förståelse för såväl oss som författare som för läsaren 

(Bryman & Bell, 2005). Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att få så 

djupa och innehållsrika svar som möjligt på enklare typer av frågor (Trost, 

2005). Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod istället för en 

kvantitativ metod då kvantitativa metoder används främst med hjälp av 

numeriska observationer och den studien som vi har genomfört består inte av 

denna typ av observationer(Backman, 2008). Intervjuer och studier av 

vetenskapliga artiklar, lagar och olika utredningar var en självklarhet för oss 

att titta på redan från början. Intervjuerna gav oss en direkt bild av vad 

försäkringsbolagen verkligen tycker om studiens ämne. De vetenskapliga 

artiklarna, lagarna och de olika utredningarna gav oss grunden till förståelsen 

för studiens ämne.  

 

2.2 Avgränsning 

Vi har valt att endast studera de två sista pelarna i Solvens II direktivet, intern 

kontroll, riskhantering samt krav på publik information till marknaden. Vi 

kommer inte heller gå in på detaljer i beräkningarna. Vi kontaktade åtta 

stycken försäkringsbolag inklusive en utredare och Finansinspektionen. Av 

dessa åtta fick vi access till fyra stycken. Studien bygger på ett 

bekvämlighetsurval genom att vi valt att enbart studera olika försäkringsbolag 

i Stockholm, självklart kommer alla försäkringsbolag i Sverige ändå att 

påverkas av förändringarna. Studien visar övergripande hur regleringen ser ut 

idag mot det nya förslaget, för att sedan närmare gå in på hur 

försäkringsbolagen hanterar sina olika risker. Slutligen görs en redogörelse för 
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hur de olika försäkringsbolagen ställer sig till förändringen som håller på att 

ske.  

 

2.3 Datainsamling 

Insamlingen av data som används i uppsatsen har till stor del kommit från 

litteratur, statliga offentliga utredningar och vetenskapliga artiklar (Bryman & 

Bell, 2005), dessa har gett oss en bra förståelse för vårt ämne. För att få 

tillgång till både ny och gammal data har vi tagit hjälp utav de elektroniska 

arkiven och de akademiska databaserna som finns tillgängliga. Detta för att på 

ett bättre sätt få möjlighet att följa med utvecklingen av de olika direktiven. 

Vår sekundärdata har bestått av internt material från Svensk Försäkring, 

årsredovisningar från Folksam och Länsförsäkringar. Den primärdata som vi 

använder oss av har tagits fram genom semistrukturerade intervjuer med två 

olika försäkringsbolag, en intresseorganisation och en utredare. Intervjuerna 

har varit uppbyggda kring olika ämnen med det gemensamma temat solvens, 

detta har inneburit att respondenterna inte haft någon avgränsning i sina svar 

(Bryman & Bell, 2005).  

 

2.4 Studiens tillförlitlighet 

Intervjuer är den viktigaste källan då dessa ger det närmaste svaret på vår 

forskningsfråga. Det finns artiklar som beskriver olika risker och hur själva 

försäkringsmarknaden ser ut men det har varit svårt att hitta närmare studier 

som beskriver just försäkringsbolagens upplevelser. En bidragande orsak kan 

vara att vi ännu inte vet exakt vad det nya direktivet kommer att innebära 

vilket gör att det är svårt att uttala sig om effekterna av det. Vi har valt att 

vara tendenskritiska och beroendekritiska när vi letat upp materialet (Nyberg & 

Tidström, 2012).  

 

Uppsatsen validitet anser vi vara hög då vi har fått svar på det vi avsåg att få 

svar på, hur påverkas Svenska försäkringsbolag av de ökade kraven på intern 

kontroll, riskhantering och rapportering till marknaden? Den data vi har samlat 

in i form av intervjuer har utgjort ett bra underlag för att besvara vår 
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frågeställning. 

Det är svårt att avgöra hur hög reliabiliteten är, utifrån vårt tillvägagångssätt 

borde resultatet bli detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt 

däremot kan tidsperioden göra att resultatet skiljer sig. Något som vi har svårt 

att styra över eftersom att vår frågeställning rör ett direktiv som är under 

uppbyggnad kan uppfattningarna ändras över tiden.  En respondent kan ha en 

åsikt om direktivet idag, samma respondent kan om ett år när direktivet 

införts ha en helt annan uppfattning, resultatet är beroende utifrån 

respondentens tolkning vid undersökningstillfället.   

 

2.5 Forskningsansats 

Studien har en forskningsansats med kvalitativa inslag som många andra 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Vi började med att samla in material 

till empirin för att skapa en djupare och större förståelse för studiens ämne. 

Efter att referensramen skrivits klart arbetade vi fram en frågeställning till 

studiens empiri som användes under intervjuerna (Backman, 2008). Genom 

att ha olika typer av respondenter i vår studie skapades ett djup i uppsatsen, 

till skillnad mot om vi enbart haft en viss typ av respondenter, exempelvis 

endast aktuarier. Tack vare att frågorna var semistrukturerade samtidigt som 

vi fick en diskussion med våra respondenter förstärktes djupet ytterligare än 

om vi endast haft ja och nej frågor.  

 

2.6 Studiens genomförande 

Visionen var att intervjua flera försäkringsbolag men på grund av brist på 

access resulterade vår empiri i fyra stycken intervjuer, två stycken 

försäkringsbolag, försäkringsbolagens branschorganisation samt en utredare 

för det nya direktivet Solvens II. Varje intervju har genomförts på plats hos 

respondenten och varat mellan 45-60 minuter. Intervjuerna har ägt rum på 

respondenternas arbetsplats i ett tillhörande konferensrum, vi tror att detta 

har skapat en trygghet i situationen för respondenterna (Trost, 2005). 

Upplägget har varit att en av oss ställer frågorna och lyssnar medan den andra 

noterar och för anteckningar. Vi har turats om att intervjua och ansvarat för 
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det varannan gång dels för att vi anser att det blir tydligare för respondenten 

vem denne ska vända sig till men även för att underlätta för oss själva. Vi har 

känt av att det är en metod som passar oss och gör att vi kan återberätta den 

informationen precis på det sättet som den gavs. Det var lättare om en av oss 

endast förde anteckningar och lyssnade utan att behöva koncentrera sig på att 

formulera frågorna rätt samt ställa följdfrågor. Efter varje intervju gick vi 

tillsammans igenom intervjumaterialet för att kontrollera att båda uppfattat 

information på samma sätt. För att ge respondenterna möjlighet att godkänna 

vår sammanställning ifrån intervjun har vi haft kontakt med dem efter 

intervjutillfället. Vi har känt att vi har fått ett djup i empirin trots att vi endast 

haft fyra respondenter. Respondenterna har varit väldigt kunniga inom ämnet 

och de har gett oss bra svar på de frågorna som tagits upp under intervjuerna.  

 

2.7 Konstruerande av frågeformulär 

Vi skapade olika frågeformulär, en för Folksam och Länsförsäkringar, en för 

Svensk försäkring och en för intervjun med Mårten Ajne. De fick olika frågor 

eftersom de är olika typer av respondenter. Folksam och Länsförsäkringar fick 

samma eftersom att de båda tillhör samma respondentgrupp, försäkringsbolag. 

Till Svensk försäkring och Mårten Ajne utformade vi två olika formulär 

eftersom Svensk försäkring är en intresseorganisation för försäkringsbolagen 

och kan enbart prata ur ett generellt perspektiv. Mårten Ajne fick ett eget med 

anledning av att han tillhörde en tredje respondentgrupp, oberoende aktuarie.  

 

Eftersom vi ville få en diskussion under intervjuerna och inte begränsa 

respondenternas svar försökte vi skapa så öppna frågor som möjligt i 

formulären. De olika formulären skapades efter att stor del av referensramen 

skrivits då vi ville vara så pålästa som möjligt när frågorna skapades. För att få 

ut det mesta ur intervjuerna tog vi hjälp av böckerna Intervjuteknik av Björn 

Häger och Kvalitativa intervjuer av Jan Trost.  
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2.8 Metodkritik 

Denna studie är uppbyggd på nuvarande lagar och utredningar. Då det nya 

direktivet inte är fastställt än har vi inte haft möjlighet att använda oss av det 

fastställda direktivet, utan vi har fått använda oss av de utredningar och fakta 

som finns om det just nu. Om vi hade haft längre intervjuer hade det kunnat 

skapa ett bättre djup då vi hade haft möjlighet att ha fler frågor vilket skulle 

ha resulterat i en starkare empiri. Det är därför omöjligt att dra några 

generella slutsatser utan den empiri vi har grundar sig på de enskilda 

företagens åsikter. 

 

2.9 Källkritik 

Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar och Statliga Offentliga Utredningar.  

Som vi tidigare nämnt finns det många oklarheter kring Solvens II-direktivet 

då det fortfarande är delar i direktivet som inte är färdigställda är det svårt att 

veta vad direktivet kommer att innebära när det blir klart. På grund av att 

intervjuerna inte kommer att vara anonyma och respondenterna är medvetna 

om detta finns det en risk att viktig information undanhålls. Den typ av 

information som vi då tänker på är den interna som företagen kanske inte 

gärna vill dela med sig till omvärlden. 

 

2.10 Disposition 

Varje kapitel börjar med en kort introduktion om vad det aktuella kapitlet 

kommer innehålla. För att läsaren ska få en förståelse för vår uppsats har vi 

valt att göra en kort beskrivning av Solvens I och Solvens II-direktivet och 

även hur övergången från IAS 39 och IFRS 9 kommer se ut. Därefter redogörs 

de olika riskerna som finns inom försäkringsverksamheten för att 

avslutningsvis beskriva FI:s arbete. I Empirin ges en kortare beskrivning av 

respondenterna som sedan följs av en sammanställning av intervjumaterialet 

samt genomgång hur Folksam och Länsförsäkringar hanterar sina risker i sin 

årsredovisning. Studien avslutas med en analys och en resultatdiskussion, 

upplägget är linjär strukturerad och är typisk för forskningsrapporter(Backman, 

2008). 
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2.11 Intervjuade respondenter  

De respondenter som ställde upp i denna studie är:  

Sandholm, Mattias, Riskchef på Länsförsäkringar Stockholm,  

Persson, Britt-Marie, Programledare Solvens 2 hos Folksam Stockholm, 

Friman Blomgren, Lena, Programansvarig Solvens II hos Svensk försäkring 

Ajne, Mårten, arbetar inom försäkringssektorn som oberoende aktuarie. Han är 

även VD för GAA AB, Global Associated Actuaries AB. 
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3. Referensram 

Detta kapitel är till för att läsaren ska förstå bakgrunden till problematiken i 

ämnet, men även att få en förståelse för ämnet och ämnets olika definitioner.  

 

3.1 Övergång från IAS 39 till IFRS 9.   

Det är nu likt solvens också aktuellt att uppdatera regelverket kring 

redovisning och värdering av finansiella instrument. Tanken är att IFRS 9 ska 

ersätta IAS 39, dock har International Accounting Standards Board (IASB) ett 

flertal gånger gett ut nya ändringar och uppdateringar vilket resulterar i att en 

tillämpning av den nya standarden har tvingats skjutits upp (Accountancy 

Ireland, 2012). Den internationella handeln växer i allt större takt tack vare en 

ökad globalisering, handeln med värdepapper och finansiella instrument blir 

allt vanligare.  I försäkringsbolag handlar det om att sprida sina risker då det 

finns en stor mängd kapital, det som ofta sker är att företagen då placerar 

kapital i aktier och värdepapper. I dagsläget tillämpas standarden IAS 39, hur 

företag ska redovisa och värdera sina finansiella tillgångar och skulder.  

Standarden delas in i fyra stycken tillgångskategorier samt två stycken 

skuldkategorier. I tillgångskategorin hittar vi finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen, investeringar som hålls till förfall, 

lånefordringar, kundfordringar och finansiella tillgångar som kan säljas. I 

skuldkategorin finner vi finansiella skulder som är värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen och finansiella skulder värderade till upplupet 

anskaffningsvärde. Vilken kategori ett finansiellt instrument placeras i beror 

helt på i vilket syfte innehavet har. Enligt IAS 32 beskrivs ett finansiellt 

instrument som, ett avtal vilket ger den ena parten en finansiell tillgång 

samtidigt som det innebär en finansiell skuld för motparten. Ett finansiellt 

instrument kan ha olika former, antingen kan det vara ett avistainstrument 

såsom aktier och obligationer eller också ett derivatinstrument såsom optioner 

och terminer (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2010) 

 

Som det ser ut idag vid redovisning av finansiella instrument ska samtliga av 

dessa kunna återfinnas i balansräkningen, orsaken är kort sagt att de skapar 
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antingen en rättighet (tillgång) eller skyldighet (skuld). IASB definierar en 

tillgång som en slags resurs vilket ett företag kontrollerar. Ett resultat av 

inträffade händelser som väntas omvandlas till ekonomiska fördelar i framtiden 

som då tillfaller företaget i fråga. En skuld definieras som en befintlig 

förpliktelse som företaget fått till följd av inträffade händelser vilket väntas 

innebära ett utflöde av resurser från företaget.  Fördelen finns också att kvitta 

en eventuell vinst mot en förlust vilket kan innebära ekonomiska fördelar i 

framtiden (Hague, 2004).  

 

IASB:s ramverk innebär att alla finansiella instrument och icke-finansiella 

derivat som omfattas av IAS 39 ska redovisas i balansräkningen. Finansiella 

instrument ska redovisas till verkligt värde då detta ger en mer relevant bild 

än vad anskaffningsvärdet gör. Det reflekterar tydligare tillgången eller 

skuldens värde än ett anskaffningsvärde eftersom att vi inte är intresserade av 

värdet på en tidigare transaktion (Hague, 2004). Samtidigt finns det även en 

baksida av de val av redovisningsmetod som görs. IASB har lagt fram förslag 

på en rad olika förändringar, om något begränsade, över redovisning och 

värderingar av finansiella instrument. Orsaken till att ändringar kom på tal 

skedde till följd av att många investerare menade att redovisningen av just 

finansiella skulder inte gav tillräckligt användbar information. Många menade 

att när värdering till verkligt värde visade på förändringar i kreditrisken för 

skulder resulterade det samtidigt i att resultaträkningen speglades felaktigt. 

Med denna bakgrund kan man tycka att en förändring borde mötas med 

förtjusning. Till viss del stämmer det men när förslag till IFRS 9 lades fram 

möttes det av viss tveksamhet. Många intressenter rådde IASB att behålla de 

gamla kraven kring finansiella skulder eftersom att de enligt dem fungerade 

bra bortsett från effekterna på kreditrisken när de väljer att värdera till verkligt 

värde (Assurance, 2010). Värdering till verkligt värde är viktigt för de som 

läser de finansiella rapporterna och använder sig av just den informationen i 

sina bedömningar. Det är viktigt att innebörden är lätt att ta till sig samtidigt 

som företagets bemötande och hantering av eventuella risker av finansiella 

risker speglas på ett riktigt sätt. Det är alltså inte enbart viktigt att 
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informationen i bokslutet är relevant utan tillförlitligheten har en minst lika stor 

betydelse. Ett sätt att lätt mäta de finansiella tillgångarna och skulderna är att 

jämföra med instrument på en liknande marknad. Det finns dock de fall då det 

saknas liknande information att tillgå och då får man istället göra en 

uppskattning med hjälp av andra mätinstrument. Man menar att inte alla men i 

de flesta fall kan vi lita på verkligt värde för att fastställa ett finansiellt 

instruments värde (Hague, 2004).   

 

Som vi tidigare nämnde har en tillämpning av IFRS9 skjutits upp, i dagsläget 

beräknas övergången och det slutgiltiga obligatoriska användandet av 

standarden bli först 2015.   Den bakomliggande orsaken till detta, bortsett från 

ett flertal ändringar som vi tidigare nämnt, menas vara att man vill ge 

ytterligare tid för att redovisningen av finansiella instrument ska uppdateras 

och tillämpas samtidigt på alla olika områden (Accountancy Ireland, 2012). 

 

3.2 Solvens 

I många företag används begreppet solvens och inte minst i försäkringsbolag. 

Enligt nationalencyklopedin definieras solvens som ”förmågan att betala 

skulder allteftersom de förfaller till betalning” (ne.se, 2013). Ett företags 

solvens beskriver företagets ekonomiska styrka och visar på hur bolagets 

ställning ser ut rent ekonomiskt.  

 

3.2.1 Solvens I 

Det direktiv som är gällande idag grundar sig i EG:s försäkringsdirektiv. ( SOU 

2011:68) Det är baserat på kapitalbasen som finns i bolaget och är beräknat 

på i vilken omfattning och vilken verksamhetsart bolaget är i. (fi.se, 2013) Man 

kan säga att det är uppbyggt på hur försäkringsbolagen värderar sina 

åtaganden. Hur de väljer att värdera sina åtaganden kommer senare att leda 

till grunden för hur försäkringsbolaget ska göra de försäkringstekniska 

avsättningarna (FTA) för att nå upp till det beloppet som bolaget ska 

skuldtäcka. Värderingen som försäkringsbolagen gör påverkar hur mycket av 

tillgångarna som finns tillgängliga, de regleringar som finns har få 
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placeringsregler på grund av att de regleringar som finns ligger under 

skuldtäcknings tillgångar. Värderingen påverkar även hur stor kapitalbasen 

kommer att vara (SOU 2003:84). Solvens I anses vara relativt enkelt och inte 

alltför komplicerat samtidigt som det kan finnas svårigheter med just 

kapitalkravet. Man menar att det inte riktigt speglar de olika verkliga riskerna 

som finns för försäkringsbolagen och att det händer att beräkningarna både 

kan bli för höga och för låga i relation till det som är beskrivet som det 

optimala kapitalkravet. I SOU 2011:84 nämns också att det saknas regler 

kring styrning och riskhantering, något som borde finnas. Andra ämnen som 

berörs är värderingsfrågan och riskbedömningen. Då vi saknar tydliga och 

gemensamma värdringsregler för marknadsvärde resulterar det i att länder 

värderar olika. En del använder marknadsvärde medan andra tillämpar det 

bokförda värdet (SOU 2011:68). 

 

Figur 1: Nuvarande solvensdirektivet, (Falkman, 2011) 

Det nuvarande solvensdirektivet är uppbyggt utifrån fem delar. Dessa delar är 

Fria tillgångar, Skuldtäckningstillgångar (ST), Aktiekapital/ Garantikapital, 

Övrigt eget kapital/ Obeskattade reserver och försäkringstekniska avsättningar 

(Falkman, 2011).  
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3.2.2. Solvens II 

Efter finanskrisen 2008 har det skapats stor orolighet i bland annat länder i 

Europa. Oroligheten har skapat ett behov av hårdare reglering av 

försäkringsbolag så att de lättare ska klara av liknande situationer som den 

finansiella krisen 2008 (SOU 2011:68). Försäkringsverksamheten är väldigt 

komplex och det kommer troligtvis inte ens i framtiden att finnas modeller och 

system som helt kan reducera risker utan det krävs ytterligare tillsyn. 

Inspirationen av Solvens II menar Linder och Ronkainen (2004) kan hämtas 

från Banksektorns Basel II:s förslag. Problemet på den finansiella marknaden 

är att det finns ett tydligt behov av samordning. Man ser gärna att en hel 

sektor likt försäkringssektorn tillsammans ska bemöta de problem som kan 

uppstå och följa de tillsynskrav som finns reglerade (Linder & Ronkainen, 

2004). 

 

3.2.2.1 Uppbyggnad 

Det nya regelverket bygger på tre stycken pelare, kvantitativa krav för 

beräkning av kapital, kvalitativa krav på riskhantering och internkontroll och 

krav på publik information till marknaden. (SOU 2011:68) 

 

Figur 2: Nya Solvensdirektivet, egen modell  

3.2.2.1.1 Pelare I 

Den första pelaren i det nya direktivet som är under uppbyggnad bygger på 

kvantitativa krav när det gäller beräkning av kapital. Kapitalkravet består av 

två nivåer, dels ett krav på solvenskapital (SCR) samt ett krav på 

minimikapital (MCR).  
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3.2.2.1.2 Pelare II 

Pelare II innehåller kvalitativa regler, krav på att alla försäkringsföretag ska 

göra en egen bedömning utifrån de risker som finns och företagets solvens. 

Här finns även utrymme för egna resonemang, fördelar och nackdelar kring 

interna system. Den analys som görs ska dokumenteras för att sedan fungera 

som ett komplement till de regelmässiga kraven. Utifrån dessa två har 

företaget nu en bra grund för själva tillsynsprocessen. Pelare II innefattar även 

regler för styrning och riskhantering. (SOU 2011:68) Alla i en organisation bär 

någon form av ansvar, sen skiljer sig storleken på ansvaret beroende på vem 

det är. Det yttersta ansvaret för organisationen bär företagets VD.  Styrelsen 

har en mer översiktsbild över hur företaget fungerar och hjälper till genom att 

ge råd på de strategier som ledningen har beslutat om. De övriga anställda i 

företaget är ansvariga för att riskhanteringen sköts efter de regler och riktlinjer 

som är uppsatta. (COSO, 2004) 

  

En ökad riskmedvetenhet och en omfattande expansion av riskhantering har 

utgångspunkten i den interna kontrollen. (Power, 2004) Denna kontroll har 

gått från att vara en intern betydelse till att nu utgöra den totala grunden i 

företagets riskhantering och som skulle rubba hela företaget om den togs bort. 

Den interna kontrollen symboliserar så mycket, ansvarsskyldighet och styrning 

i företaget för att nämna några. Men vad är det som gjort att de interna 

kontrollsystemen har ökat så pass mycket? Jo enligt Power (2004) kan det 

bland annat ha sin grund i att 

1. Bättre utformade rapporter och kontroller gör det lättare att upptäcka 

och hantera risker och olika kriser.  

2. Interna kontrollsystem har blivit centrala regleringsstrategier, ex Basel II, 

som innebär att de kan arbeta med sina egna system.  

 

Det finns två sätt att se på interna kontroller, en del menar att vi försöker 

bygga för mycket skydd vilket kan få effekten att samhället blir alltför 

kontrollerat och skapar stora förväntningar. Bedömningarna blir defensiva i ett 

försök att försvara oss (Power, 2004), och andra sidan menar en del just när 
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det handlar om intern kontroll hos försäkringsbolag att reglerna borde ha 

implementerats mycket tidigare (Linder & Ronkainen, 2004), detta för att så 

tidigt som möjligt se om det är ett fungerande regelverk eller om det behövs 

göra några nödvändiga förändringar.  

3.2.2.1.3 Pelare III 

Pelare III innehåller regler för hur företagets rapportering ska upprättas till 

olika tillsynsmyndigheter såsom Finansinspektionen och marknaden. Nu är 

denna rapport mer omfattande med det bakomliggande syftet att det ska bli 

ännu tydligare hur situationen i försäkringsbolagen faktiskt ser ut. Det ska 

framgå hur man hanterar sina risker. Man menar att det på det här sättet 

kommer bli en ökad disciplin hos försäkringsbolagen att göra rätt för sig och 

följa de riktlinjer som finns då de är medvetna om att eventuella felsteg 

kommer upptäckas betydligt lättare (SOU 2011:68).  

 

Linder och Ronkainen (2004) belyser insyn som en viktig roll i Solvens II 

direktivet, något som vi också tydligt kan se nu. Transparens ska stärka 

marknadsmekanismerna och det är viktigt att just den tredje pelaren har en 

nära sammankoppling till de två övriga pelarna. Det är uppenbart att de nya 

reglerna kommer att innebära ökad information som går ut till marknaden. Det 

viktiga är då frågorna kring sekretess och den administrativa belastningen 

(Linder & Ronkainen, 2004).  

 

3.2.3 Mål/syftet 

En implementering av Solvens II har flera olika mål, som vi tidigare nämnt vill 

man att det ska finnas ett likartat skydd för försäkringstagarna i alla EU-länder. 

Det kommer även bli lättare för en utomstående intressent att få en inblick i 

bolagen eftersom de kommer bli mer transparenta (SOU 2003:84).  

 

Ett harmoniserat regelverk kommer också att säkra konsumentskyddet. Man 

menar att konkurrensen kommer främjas vilket leder till att priserna pressas 

nedåt och det blir allt fler val för försäkringstagaren. Tanken är att principerna 
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ska vägleda försäkringsgivare och göra de mer riskmedvetna för att på det 

sättet lättare kunna identifiera och hantera dessa situationer. Tidigare har 

riskbedömningen baserats på historisk data och man vill nu med Solvens II 

införa ett större fokus som gör att man också ska ta hänsyn till den framtida 

utvecklingen i bedömningen. Det kommer nu därför bli tvingande för 

försäkringsbolag att avvara kapital för eventuella risker såsom marknadsrisker, 

kreditrisker samt operativa risker. Dessa omfattas inte av EU:s nuvarande 

bestämmelser och utgör således ett hot mot försäkringsbolagens solvens. 

Många medlemsländer inom EU har ställt sig frågande till dagens regelverk, de 

menar att det inte är tillämpbart för just dem och istället valt att utföra egna 

lagar och regler. Detta har fått som konsekvens att det finns flera olika lagar 

som tillämpas, detta menar en del har fått det att liknas vid ett lapptäcke. Det 

finns ingen tydlig struktur (European commisson, 2013). 

 

3.3 Vad är risk?  

Det finns många olika risker runt omkring oss och vi har alla en egen definition 

på begreppet. Athearn James L (1971)  lägger i sin artikel “What is risk” fram 

olika tankesätt kring uttrycket som “osäkerhet av skada”, “mätbar osäkerhet” 

och “den objektiva osäkerheten om förekomsten av en oönskad händelse” för 

att nämna några. Det som dessa tre synsätt har gemensamt är att alla syftar 

till att det finns en tydlig koppling mellan risk och osäkerhet (Athearn, 1971). 

Försäkringsbolagen utsätt men även förbereder sig för olika typer av risker. 

Exempel på dessa risker är Skaderisker, Finansiella risker, Verksamhetsrisker 

och Motpartsrisker.  

3.3.1 Skaderisk 

Skaderisken är de skador en försäkringstagare kan utsättas för. Grundtanken 

är att försäkringstagarna bär varandras risker, den premien vi betalar in för en 

försäkring betalas ut i ersättning till en annan försäkringstagare som precis 

råkat ut för en olycka. Det går dock inte i förväg att förutspå när en olycka 

kommer inträffa och hur många som kommer drabbas samtidigt 
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(Falkman,2011). 

3.3.2 Finansiella risker 

Finansiella risker är ett samlingsnamn för marknadsrisk, kreditrisk och 

likviditetsrisk. Marknadsrisken är den risk som försäkringsbolaget utsätts för 

när de placerar i olika aktier, kreditinstitut, värdepapper etc.  

Försäkringsbolagen kan aldrig vara säkra på att just deras placeringar är de 

bästa, det är många olika faktorer som spelar in, konjunkturnedgång eller 

oväntade världshändelser (Falkman, 2011). Vanligtvis kan försäkringsbolagen 

lita på historik data, men i situationer som senaste finanskrisen 2008 är det 

missvisande att använda sig av historisk data (Lehmanna & Hofmann, 2010). 

3.3.3 Verksamhetsrisker 

Verksamhetsrisker är ett samlingsnamn för olika risker som ett 

försäkringsbolag kan utsättas för. Det är bland annat operativrisk och 

ryktesrisk. Många företag anser att ett dåligt rykte, ryktesrisken, är den risk 

som utgör den största hotbilden. Om vi tittar på redovisningen kan 

ryktesrisken få begreppet väsentlighet helt i rubbning. Försäkringsbolagen är 

på många plan sårbara och om allt ses som ett hot mot företagets rykte skulle 

de behöva en riskhantering av alla delar hos ett företag. Detta är naturligtvis 

inte något som är lätt att kontrollera fullt ut samtidigt som det skulle läggas 

alltför stort fokus på just risk medan själva verksamheten i sig skulle få 

negativa effekter (Power, 2004). 

Operativa risker kan innehålla allt ifrån mänskliga fel till fel som uppstår till 

följd av interna processer och rutiner som utförts på ett felaktigt sätt (Falkman, 

2011). I den finansiella sektorn finns det en risk för att utsättas för bedrägeri 

inom företaget. Ett exempel på det speglas i vad som fick Barrings Bank i 

mitten av 1990 talet att gå i konkurs, Nick Leeson var en mycket skicklig 

handlare vid den aktuella tidpunkten och lyckades dölja de stora förlusterna 

ända fram till 1995 då företaget föll (bbc.co.uk, 1999). En annan typ av 

operativ risk är att det inte finns ny personal som kan täcka upp för personal 

som går i pension. I USA har det under den senaste tiden visat sig att det finns 
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ett gap i försäkringsbranschen (Cole & McCullough, 2012). Uttrycket ”the 

talent gap” innebär att en stor del av den kvalificerade arbetskraften som finns 

idag på dessa arbetsplatser snart når pensionsålder och det har visat sig svårt 

att fylla det tomrum som kommer lämnas efter. En av de främsta orsakerna till 

detta gap kan vara att det finns en stor konkurrens företag emellan samt 

globaliseringen. Cole och McCullough (2012) beskriver en kamp som uppstått 

för dagens företag och inte allra minst försäkringsbolagen att försöka locka, 

behålla och tillfredsställa arbetskraft med rätt kompetens och färdigheter för 

att verksamheten ska vara så lönsam och effektiv som möjligt. Om en stor del 

av verksamheten som står för kvalité och ordning plötsligt försvinner och 

ersätts med arbetskraft som inte motsvarar det behov som finns kommer det 

resultera i att felbedömningar görs samt att lagar och regler inte efterföljs 

enligt de regelverk som finns. Det säger sig självt att det kommer få förödande 

effekter. Ökade kostnader i form av utbildningsprogram samt att de tappar 

intäkter till följd av dåliga kundomdömen (Cole & McCullough, 2012).  

3.3.4 Försäkringsrisker 

Falkman (2011) menar med denna risk att vi likt skaderisker inte kan förutspå 

om och i så fall när ett olycksfall inträffar. Han tar upp hälsotillståndet i 

samhället som ett exempel. Men hjälp av en utvecklande sjukvård kan 

hälsotillståndet i samhället förbättras och på så sätt kommer också 

medellivslängden att öka. Däremot kan det dyka upp nya virus och sjukdomar 

som inte tidigare genomgått någon forskning. Vi vet inte hur dessa ska 

behandlas och konsekvenserna av detta kan bli att flera människor faller offer. 

När ett nytt avtal ingås med en försäkringstagare är det svårt för 

försäkringsgivaren att bedöma riskerna för att denne ska bli sjuk eller råka ut 

för en olycka, detsamma gäller även för den som varit försäkrad under en tid 

då resurser för att bevaka försäkringstagarna inte existerar. Detta kan 

innebära att ett avtal får inslag av moral hazard, vilket innebär att 

försäkringstagaren har mer information än motparten. Denne är till exempel 

mer villig att betala ett högre belopp för en premie då denne vet att en stor del 

av kostnaden kommer bäras av någon annan, i detta fall försäkringsbolaget 
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(Falkman, 2011).  

3.3.5 Att sprida sina risker  

Försäkringsbolagens roll i samhället är att fungera som en stor institutionell 

investerare, försäkringsbolag har och kommer alltid vara utsatt för variationer 

på den finansiella marknaden (Lehmanna & Hofmann, 2010). 

Försäkring handlar om att sprida risker, en alternativ riskspridning är att 

försäkringsbolaget överför risken eller en del av den till en annan part genom 

en så kallad återförsäkring (ne.se). Ett återförsäkringsavtal innebär att 

försäkringsgivaren ingår ett avtal med ett annat försäkringsbolag för att på det 

sättet skydda sig mot en del av risken. En återförsäkring är med andra ord en 

försäkring för försäkringsbolaget. Återförsäkringsavtal är speciellt vanliga vid 

stora naturkatastrofer då dessa kan vara så omfattande att det troligtvis skulle 

vara svårt för ett enda försäkringsbolag att täcka den skada som uppstått. 

(Svensk försäkring, 2012). Försäkringsverksamheten är uppbyggd av kapital 

som kommer från försäkringstagarens inbetalda premier. Förpliktelserna är 

oftast långsiktiga, en skadeförsäkring tillexempel där vi betalar in för ett skydd 

ifall att något skulle hända och vanligtvis inte med tron att det skulle inträffa 

en olycka imorgon. På detta sätt kommer det samlas en stor mängd kapital i 

företagen och som vi tidigare nämnt är placeringen av detta kapital av stor vikt. 

Företagen behöver sprida riskerna, i FRL begränsas försäkringsbolagens 

placeringsmöjligheter och risktagande med hänsyn till att det ska vara så 

tryggt som möjligt för försäkringstagarna (Falkman, 2011).  

3.4 Risk management – vad är det?  

En direkt översättning av det engelska uttrycket risk management är 

riskhantering. Athearn (1971) beskriver begreppet som att man försöker att 

minska och reducera oväntade händelser som kan skada företaget. Committee 

of Sponsoring Organizations (COSO) utfärdar internationella ramverk för 

verksamhetens kontroll, ramverken har som syfte att hjälpa och vägleda 

företag mot att utvärdera och förbättra sina interna kontrollsystem. Att 

bemästra risker består inte av att ha kontroll över endast en enhet utan 
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riskhanteringen är en process som behandlar flera av de olika delarna. Detta 

kan avbildas i en tredimensionell matris, COSO kuben (COSO, 2004). Kuben är 

uppbyggd utifrån fyra delar, strategi, handling, rapportering och efterlevnad. 

Det är de delarna som sedan sammankopplas med de olika kategorierna på 

kubens framsida. Tillsammans ska de vägleda företaget till att styra 

verksamheten på ett sådant sätt att de kan uppnå sina uppsatta mål.  

 

Figur 3: COSO kuben, Enterprise Risk Management – Integrates Framework 

3.4.1 En ökning av riskhantering  

Riskmanagement tog sin fart på 1990-talet, risker i sig är som vi tidigare 

nämnt väldigt svårdefinierade. Snart finns det risker i allt och det finns inget 

som vi inte behöver skydda oss mot. Dagens företag fokuserar allt mer på sig 

själva och sina egna risker för att försöka undvika ansvar och skyldighet menar 

Power (2004). Han pratar om något som han benämner ”risk management of 

everything”, han menar att det har blivit allt mer tydligare fokus på 

riskhantering av de sekundära riskerna istället för behandling av de primära.  

Begreppet risk har fått en sådan framskjutsning och det bara de senaste 15-20 

åren (Power, 2004), inom finansbranschen kan vi se en ökning av 

riskhantering, tanken är att tillsynsmyndigheterna ska lyckas minimera 

riskerna inom denna bransch. Allteftersom tiden gått har det utvecklats 

säkerheter utifrån olika kategorier av de kvantifierbara riskerna dock har det 

visat sig att med den riskhantering som tillämpats inom just finansbranschen 
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har företag ändå genomgått olika konkurser. Dessa har bland annat berott på 

bedrägerier, finansiella systemkriser och lokala systematiska kriser. Dessa har 

orsakats trots användandet av olika riskhanteringssystem och ses då naturligt 

som ett problem. Om riskhanteringen hade varit perfekt hade dessa konkurser 

inte inträffat (Mikes, 2011). Därför är det viktigt för företagen även i 

försäkringsbranschen att hantera sina risker på rätt sätt för att undvika att gå i 

konkurrs samtidigt som det skapar en stabilitet i företagen.  

Efter finanskrisen 2008 klarade sig flera försäkringsbolag relativt bra, tack vare 

sin roll som innehavare av tillgångar för försäkringstagare. Det centrala menar 

Lehmanna och Hofmann (2010) handlar om riskhanteringen men åsikterna 

kring riskhantering är delade, de svårigheter inom finansbranschen som finns 

med riskhantering enligt Mikes (2011) är att det finns så många olika risker 

samtidigt som det finns en liten förståelse för hur sambandet mellan dessa 

risker ser ut. Michael Power (2004) däremot ställer sig kritisk till ökningen av 

risker i samhället, eller snarare ökandet av de kontroller som utvecklas för att 

förhindra risker. Hur mycket kan vi egentligen skydda oss mot och är det inte 

så att vi då istället blir alltför defensiva i våra bedömningar? Power (2004) 

menar att bygger vi inte då system som gör att samhället blir alltför 

kontrollerat och skapar allt för stora förväntningar? Han känner sig oroad över 

denna ökning och ställer oss frågan om till exempel revisorns mer 

kontrollerande rapportering kommer förbättra allmänhetens förtroende för en 

organisation. Organisationer lägger mängder av resurser på att försvara sig 

mot diverse risker och för många finns en viss besatthet av sekundär 

riskhantering vilket kan få allvarliga effekter (Power, 2004).  

 

Chief Risk Officers (CRO, 2004) menar däremot att riskhanteringen snarare 

måste skärpas. De menar vidare att den traditionella riskhanteringsmetoden 

bör kompletteras med ett framåtblickande riskhanteringsarbete, utvecklingen 

värdesätts inte alltid bäst utifrån olika modeller då samhället likt vi tidigare var 

inne på ständigt förändras. Några av de tankar de har är att riskmodellen 

måste bestå av en mix av olika riskmetoder och även innehålla kvalitativa 
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bedömningar. De lägger vikt på att sunt förnuft spelar en stor roll och inte 

bara modellerna i sig. Själva målet i riskhanteringen är att försäkringsbolagen 

ska bli mer uppmärksamma på de risker vilket kommer leda till att det även 

gör försäkringsmarknaden mer motståndskraftig (Lehmanna & Hofmann, 

2010). 

 

3.5 Finansinspektionens roll 

Man kan säga att försäkringsbolagen arbetar utifrån, frihet- under ansvar och 

tillsyn. Den statliga tillsynen i form av FI är tänkt som en säkerhet och skydd 

för försäkringstagaren gentemot försäkringsbolaget. Med säkerhet menas att 

den försäkrade ska känna sig trygg med att bolaget uppfyller de förpliktelser 

de åtagit sig (Randquist, 2012). 

 

FI ska se till att företagen följer de lagar och regler som finns. Utgångspunkten 

är dock att det yttersta ansvaret ändå ligger på företaget själv och dess 

styrelse. Företagen tar hjälp av revisorer för att granska redovisningen så att 

verksamheten sköts på ett korrekt sätt (Fi.se, 2013). Varje år tar FI fram 

rapporter för att visa såväl företag som allmänheten hur situationen för 

exempelvis olika försäkringsbolag samt kreditinstitut ser ut. De granskar bland 

annat kapitalsituationen och riskhanteringen. I sitt arbete har FI tagit efter 

Danmark och använder sig idag av den så kallade trafikljusmodellen. Denna 

modell fungerar precis som namnet antyder som ett trafikljus för att tidigt 

kunna se hur försäkringsbolagen förhåller sig till sina åtaganden och om de 

kan hantera de risker som de utsätts för (Promemoria, 2006)(FI,2013). 

 

3.5.1 Sanktioner     

I Fi:s arbete krävs det inte bara tillsyn och granskning utan också att agera 

utifrån den informationen om felaktigheter och överträdelser som de 

granskade företagen gör. Som vi tidigare nämnt samlar FI in information om 

ett företagets ekonomiska ställning i form av rapporter och analyser och det är 

dessa som i sin tur ger ett ganska bra underlag för att se hur utvecklingen i 

bolaget ser ut (Fi.se, 2013). Om ett företag inte följer de lagar och regler som 
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finns har FI befogenhet att utdela sanktioner till dessa företag. Vilken typ av 

sanktion som ges är beroende på hur stor skadan är.  FI använder sig av 

förseningsavgifter vilka ska utgöra ett första steg i rätt riktning mot att försöka 

minska uteblivna rapporteringar. Avgiftens storlek bestäms beroende på vilken 

typ av försäkringsbolag det gäller, man skiljer mellan skadebolag och livbolag 

(Boström, 2012).  
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4. Empiri 

I detta kapitel ges en presentation av respondenterna och sammanställning av 

de intervjuer som ingått i studien. 

 

4.1  Vilket behov finns det av Solvens II? 

När vi frågar Persson om hon tidigare har känt av ett behov att 

solvensdirektivet behövdes förändras svarar hon att Folksam inte har sett 

något jättebehov av det. Bakgrunden till det menar hon är att Folksam inte är 

aktiva i stor omfattning utanför Sverige för att känna av ett behov av samma 

spelregler. Det kan vara skillnad mot de bolag som har startat dotterbolag eller 

filialer utomlands och på det sättet underlättar om de agerar utifrån samma 

villkor. Hon berättar att de tog sig in på utländska marknader ganska sent, 

Folksam har köpt aktier i Finland men i övrigt inget engagemang utomlands. 

Persson menar att det kan bli vanligare att Svenska aktörer söker sig 

utomlands än tvärtom. Samtidigt har de vetat att solvensdirektivet skulle 

förändras mycket tidigare än 2009 och menar att det diskuterats i princip 

under hela 2000-talet. Persson beskriver en skillnad mellan Solvens I och FRL 

såsom att det förstnämnda innehåller ett kapitalkrav som är ganska enkelt. 

Kapitalkravet är både enkelt att räkna ut men också enkelt att förstå även för 

de som inte är matematiker. Dock är kapitalkravet i Solvens I alldeles för 

schablonartat, riktlinjerna är för generella för att kunna spegla verkligheten. 

FRL är mer detaljrik och i det stora hela kan hon inte se något fel i den i sig. 

Samtidigt har hon en förståelse för att man vill att reglerna inom EU ska bli 

harmoniserade, regelverket behöver moderniseras.  

 

Inte heller Sandholm tror att något försäkringsbolag för egen del har känt 

något behov av ett nytt direktiv. Han menar att branschen i sig har känt det 

behovet. I det stora hela tycker Sandholm att det är ett bra direktiv, främst för 

att Solvens II-direktivet har som grund att skydda konsumenterna. Det 

nuvarande direktivet, Solvens I, har ur ett regulatoriskt perspektiv nackdelen 

att försäkringsbolagen utgår från volym och inte risk. Det är en av de större 

skillnaderna mellan Solvens I och Solvens II. Sandholm beskriver även att det 
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finns ett behov av att styra upp den problematiken. I Solvens II direktivet 

utgår beräkningen av kapitalbehovet utifrån risk istället för volym vilket 

stadgades i tidigare direktiv, och det ser Sandholm då som en fördel.  Ur ett 

långsiktigt perspektiv kommer det bli bättre med Solvens II, det nya direktivet 

ställer tydligare krav på intern styrning och kontroll även om många bolag 

redan idag arbetar utifrån dessa menar Sandholm. Med Solvens II blir kraven 

tydligare, vilket tvingar in de bolag som inte sätter lika stort fokus på dessa 

delar. En av de nackdelar som finns med Solvens II är att det ställer högre 

kapitalkrav vilket ger mindre handlingsutrymme, genomförandet kräver 

mycket resurser vilket kan bli tufft för mindre organisationer. Sandholm menar 

vidare att en annan nackdel kan vara att i styrelsen kommer att bli mer 

operativ.  Det kan leda till att företagsledningen upplever sig mer styrd vilket 

kan påverka handlingskraft och innovationstänkande.  Regelverket ställer 

också högre krav på försäkringskompetens för de som sitter i styrelsen. Var 

och en ska ha en förståelse för de beslut de fattar och vad de besluten i sin tur 

innebär. Man kan kort sagt säga att företagsstyrelsen kommer att bli mer 

operativa och få ett större ansvar än vad de tidigare haft vilket leder till att 

kraven på vem som får sitta i styrelsen i ett försäkringsbolag kommer att öka.  

 

Friman Blomgren ser positivt på förändringen och tror att – ”Marknaden 

kommer pressa försäkringsbolagen framåt mot en bra riskhantering”.  

 

Behovet av ny reglering kring försäkringsbolagens solvens menar Ajne har 

funnits ganska långt tillbaka, redan 1990 började det bli tydligt, dels var den 

svenska försäkringsregleringen oförenlig med den europeiska i samband med 

Sveriges närmande till Europa (EES-avtalet, senare EU-medlemskap), dels var 

den befintliga europeiska försäkringsregleringen (Solvens I) anpassad till en 

värld med placeringsplikt och värdering till anskaffningsvärden. Den svenska 

regleringen började anpassas till den europeiska i början av 1990-talet. 1997 

satte man inom EU igång att utreda om ett nytt direktiv behövdes och 2009 sa 

kommission ja till att starta utredningen om det kommande Solvens II- 

direktivet. 
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4.2 Hur förhåller respondenterna sig till en harmonisering inom EU, 

vilka blir effekterna på konkurrensen?  

Persson ser inget direkt fel i den nuvarande lagstiftningen men har samtidigt 

en förståelse för att man vill att reglerna inom EU ska bli harmoniserade. 

Persson tror att det kan vara svårt för nya aktörer att komma in på marknaden 

på grund av ett ökat kapitalkrav vilket då i sig är konkurrenshämmande. Hon 

beskriver den svenska marknaden som något speciell och menar att många 

bolag likt Folksam är ömsesidiga vilket innebär att det överskott som 

uppkommer ger företaget tillbaka till kunderna. På det sättet har det inte varit 

lika intressant för utländska bolag att ta sig in på den svenska marknaden 

menar hon.  

 

 

En implementering av Solvens II med en harmonisering inom EU tror inte 

Sandholm kommer att resultera i någon direkt effekt på den svenska 

marknaden när det gäller just konkurrensen från utländska bolag. Det är inte 

svårt att ta sig in på den svenska marknaden genom prispress men det är inte 

heller ovanligt att utländska bolag som kommit in också efter en tid lägger ner 

sin verksamhet då det är svårt att få lönsamhet då försäkring är en affär som 

måste byggas upp under lång tid.   

 

På frågan om Solvens II kommer att öka konkurrensen på den svenska 

marknaden ställer Friman Blomgren sig något tveksam. Hon menar att de 

bolag som finns på den svenska marknaden redan dagligen konkurrerar med 

varandra. Tanken med Solvens II är att det ska bli en bättre konkurrens som 

skapar en effektivare marknad och en bättre prissättning. Den svenska 

försäkringsmarknaden är i dagsläget mogen och det är väldigt svårt för en 

aktör att bryta sig in på en mogen marknad enligt Friman Blomgren. I det fall 

det rör sig om ett utländskt bolag som vill komma in på den svenska 

marknaden sker det oftast i form av att bolaget då köper upp ett bolag som 

redan finns på marknaden och skapar ett dotterbolag. Det kan även finnas 

andra orsaker till att det är svårt för en aktör att bryta sig in på en ny 
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marknad, som ny aktör behöver man anpassa sina produkter för just den 

marknaden man vill in på. 

 

En ökad konkurrens ser inte heller Ajne som ett resultat av en implementering 

av Solvens II. Han menar att spelreglerna kommer skilja sig länderna emellan, 

bland annat så kommer produktutbudet att vara specialiserat utifrån varje 

enskild marknad. De behöver vara lokala menar Ajne eftersom att det är så 

stora skillnader mellan de olika marknaderna. Svenska aktörer kommer att 

söka sig utomlands och starta filialer, detta är något som vi redan har sett 

tecken på. Man vill på det sättet komma åt fördelar som finns på utländska 

marknader samtidigt som FI är bättre att ha och göra med än 

tillsynsmyndigheter som finns i många andra länder. 

 

4.3 Hur förhåller respondenterna sig till ökade interna kontroller och 

riskhantering?  

Inom Folksam ses risk som något väldigt centralt och konkret, Persson tycker 

även att det är bra att det är en central del i direktivet. Hon menar att det 

handlar om att skaffa sig erfarenhet utan att uppleva misslyckanden. I 

Företagets årsredovisning kan vi läsa om hur de arbetar med riskhantering i en 

process som innefattar identifiering, värdering, hantering, övervakning och 

rapportering. I redovisningen delas de olika riskerna in i olika riskkategorier 

under en egen not, Försäkringsrisker, Finansiella risker och verksamhetsrisker 

(Folksam Årsredovisning, 2012). De gör en kort beskrivning över hur de ser på 

just dessa risker och hur de väljer att hantera dessa. I årsredovisningen kan vi 

också se en jämförelse mellan de sex senaste åren, hur mycket de olika 

riskerna har kostat företaget.  

 

För att Folksam ska få en uppfattning om vilka risker de har inom de olika 

områdena utgår de ifrån olika känslighetsanalyser, för att bedöma till exempel 

valutakursrisken, ränterisken etc. 
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Figur 4: Folksams olika risker, Folksam Årsredovisning 2012 Folksam 

Ömsesidig sakförsäkring 

Länsförsäkringar följer samma mönster som Folksam i sin årsredovisning 

genom att de beskriver sina risker och sin riskhantering i en egen not. För att 

kunna identifiera de risker som finns i organisationen använder de sig av 

riskanalyser och för in nyckelkontroller.  Nyckelkontroller kan ske veckovis, 

månadsvis eller kvartalsvis, utifrån kontrollerna redogörs sedan ett resultat 

och eventuella avvikelser säger Sandholm. Detta är något som de börjat med 

efter att Solvens II börjat implementerats. Riskanalyser görs årligen för 

bolagets samtliga processer. Analysen bygger på hur stor sannolikheten är att 

risken inträffar och vad konsekvensen skulle bli om den inträffade. När 

riskanalysen är klar väljer bolaget hur de kan undvika att risken inträffar och 

hur den ska hanteras om den inträffar. Det finns olika riskkategorier som de 

arbetar utifrån, dessa är marknadsrisk, försäkringsrisk, operativa risker, 

affärsrisker och motpartsrisk. De största riskerna Länsförsäkringar arbetar med 

är enligt Sandholm marknads- och försäkringsrisker varav de förstnämnda är 

de enklaste att kontrollera. 

 

Friman Blomgren belyste inte frågan. 
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Ajne anser att ökade interna kontroller och riskhantering är ett krampaktigt 

försök till att få bolag att göra rätt för sig. Han ställer sig ganska kritisk till de 

ökade kraven, ”jag får klåda av hela regleringen” säger Ajne. De menar att vi 

ska vara oberoende av varandra samtidigt som det ligger väldigt mycket 

byråkrati bakom. Bolagen ska tycka till själva, använda sig av sina egna 

interna system och sedan är det upp till försäkringsbolagen själva att visa att 

de kan leva upp till kraven. Det innebär en direkt motsats till ABL, denna är 

inte demokratisk utan där har varje bolag sin VD som har all makt. 

 

4.4 Hur förhåller respondenterna sig till den ökade transparensen 

enligt pelare III?  

Perssons uppfattning kring de ökade rapporteringskraven till 

tillsynsmyndigheten anser hon vara för mycket och har svårt att förstå hur 

myndighetens koll på alla inlämnade uppgifter ska fungera. Det är ett krav på 

ordning och reda vilket hon tycker är bra så länge vi inte går för långt, det 

finns en gräns för när det inte längre är affärsmässigt försvarbart.  Hon menar 

att många i branschen ställer sig något kritiska till just pelare III då det är 

detta krav som troligtvis kommer innebära de största kostnader för 

försäkringsbolagen. De är maskinella rapporteringssystem och mycket 

uppgifter som ska förmedlas vidare. Inom Folksam finns det flera olika 

verksamhetsgrenar och om vi tänker oss att varje verksamhetsgren behöver 

göra en rapportering blir det väldigt omfattande och mycket arbete som ligger 

bakom. Ökade kostnader för ömsesidiga försäkringsbolag kommer givetvis att 

påverka försäkringstagarna eftersom att det är de som äger företaget. Om det 

kostar är det också någon som i slutändan måste betala, i det här fallet är det 

försäkringstagarna som får bära kostnaderna. 

 

Sandholm vet inte ännu hur de ställer sig till de rapporteringskrav som 

kommer i och med implementeringen av Solvens II, det kan eventuellt blir för 

mycket rapportering. Han ställer sig snarare frågande till om 

tillsynsmyndigheten (FI) kan ta tillvara på informationen och analysera den. 

Sandholm tycker att det vore bättre att rapportera en mängd nyckeltal och att 
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tillsynsmyndigheten kan återkomma om de behöver kompletterande 

information.  

 

Det finns inga tecken idag på att försäkringsbolagen skulle bli tvingade att 

lämna ut företagshemligheter säger Friman Blomgren, tanken är inte att 

förstöra för företagen utan man vill att informationen ska bli lättare tillgänglig. 

Det ska skapa en press på företagen att driva verksamheten på ett bra sätt. 

Just den här punkten kommer att kräva mycket jobb för försäkringsbolagen 

eftersom det kommer att bli mycket information som kommer behövas plockas 

fram och gås igenom.  

 

Även Ajne ställer sig frågande till ökade rapporteringskrav, Han menar att vi 

redan har redovisningsregler som har som syfte att genomlysa ett 

försäkringsföretags ekonomiska ställning gentemot dess borgenärer, 

marknaden och övriga intressenter. Det uppfylls redan av just 

årsredovisningen. Enligt Solvens II ska vi nu också göra en solvensrapport som 

i princip är lika omfattande som årsredovisningen, ska det inte räcka med den 

redovisningen vi redan har kan man tycka? Hans sammanfattande åsikt är att i 

genomlysnings syfte tillför de nya reglerna egentligen inte något nytt utan 

riskerar att leda till dubbelarbete. Däremot tror han inte att de nya kraven 

behöver innebära allt för stora kostnader vilket Persson var inne på. Ajne tror 

visst att det kan vara betungande att bygga om sina system, men menar att 

det aldrig är en ursäkt. I dag har vi så pass utvecklade IT system att det inte 

borde vara några större svårigheter att få ut den information som man vill. 

Begränsningen ligger snarare på den mänskliga sidan, hur mycket och hur 

komplex information förmår man att tolka? Däremot innebär de ökande 

kvalitativa reglerna en rättsosäkerhet. Det blir svårare än tidigare att bevisa 

att man gjort rätt. Han menar att med det tidigare kvantitativa regelverket är 

det enkelt att avgöra om bolagen har följt reglerna eller inte. Med kvalitativa 

regler är det svårare eftersom att det är en bedömningsfråga. Kvalitativa 

regler kan tolkas olika och det blir då viktigt vem som har tolkningsföreträde. 

Med en avvikande tolkning av en kvalitativ regel går det alltid att hitta fel. Ett 
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företag har ärligen försökt göra rätt men i en tvist är företagen ändå chanslösa 

mot tillsynsmyndigheten menar han vidare.  De kan säga att du har gjort fel 

och då spelar det ingen roll om du säger att du har försökt, du förlorar ändå. 

De svenska domstolarna har hittills inte visat att de vågar bedöma dylika 

ärenden objektivt. Allt bygger på förtroende, om tillsynsmyndigheten vill fälla 

någon så kan de göra det menar han. 

 

4.5 Hur förhåller respondenterna sig till de olika riskerna som kan 

tänkas uppstå i försäkringsverksamheten?  

Enligt Persson är det värsta som i teorin skulle kunna hända att någon skulle få 

med sig kapital, det vill säga bedrägeri eller att någon väljer att placera på ett 

ogenomtänkt sätt. Det är självklart att det är svårt att förutse vilka aktier som 

kommer gå bra och vilka som kommer att gå mindre bra, naturligtvis händer 

det att de kan placera i papper som sjunker i värde. Det handlar inte om det 

utan de gånger placeringar blir fel till följd av oaktsamhet. På Folksam finns 

bra system och hårdbevakningar för att kontrollera att en persons inte 

missbrukar sin position. En annan katastrof vore att tappa det IT stöd som 

finns. Vi förlitar oss allt mer på IT idag vilket också kan innebära en fara om 

exempelvis tekniken slås ut och att all den information som finns lagrad på 

kunden försvinner. Utöver dessa nämner också Persson ryktesrisken. En annan 

typ av risk som försäkringsbolagen kan råka ut för är att de hamnar lätt i 

underläge om exempelvis en skadereglering har varit tuff mot kunden och en 

ersättning tillexempel inte har kunnat betalas ut. Vi kan inte påverka hur 

media målar upp bilden.  

 

På frågan om brist på kompetens, operationella risker, i branschen, nämner 

Sandholm aktuarier. Dessa sitter på stor kunskap som inte många idag 

behärskar. Han beskriver faran i att endast förlita sig på en person därför tror 

han att en implementering av Solvens II kommer innebära att många av de 

beräkningar som nu sker manuellt, i framtiden kommer att flyttas över till olika 

system. Då försäkringsbranschen är i behov av aktuarier behöver 

försäkringsbolagen också bli bättre på att attrahera ny arbetskraft säger han. 
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Försäkringsbolag utsätts för en mängd olika risker, en av de största riskerna 

idag är den regulatoriska risken enligt Friman Blomgren. Den här typen av risk 

handlar om osäkerheten kring vad de nya regelverken och direktiven kommer 

att innebära. Det finns idag många olika regelverk inom försäkringsbranschen, 

både på nationell och internationell nivå. Men det finns även regelverk för 

andra sektorer som påverkar försäkringsbolagen. Alla dessa regelverk och 

direktiv skapar en ovisshet hos försäkringsbolagen som gör att det blir svårt 

för dem att planera sin verksamhet eftersom de inte vet vilka regler de ska 

spela efter. Förutom den regulatoriska risken kommer alla omvärldsfaktorer, i 

Sverige är statslåneskulden ett exempel på en sådan risk. Stadslåneskulden är 

relativt liten just nu och räntorna på marknaden är hårt nerpressade, för 

livförsäkringsbolagen, framförallt inom pensionssparande, skapas en jobbig 

situation. Operativa risker såsom brist på arbetskraft inom just den svenska 

försäkringsbranschen ställer sig Friman Blomgren tvekande till. Hon tror inte 

att den typen av risk finns här, eventuellt skulle det kunna vara en brist på 

skadereglerare och tekniker men i övrigt följer branschen 

befolkningsstrukturen i Sverige. Vi ser ett ökat intresse för andra försäkringar, 

till exempel sjukvårdsförsäkringar. Behovet förändras för försäkringstagaren 

och nya försäkringsprodukter kommer att arbetas fram för att täcka det behov 

som finns på marknaden. Exempelvis har marknadens krav på sjukvård och 

äldrevård ökat vilket innebär att de privata försäkringsbolagen kan komma att 

fungera som ett komplement till den vanliga sjukvården. 

 

När vi frågar Ajne om begreppet risk blir han eftertänksam och svarar att det 

kan innebära en mängd olika saker. Rent matematiskt kännetecknas risk som 

ett oväntat utfall vilket antingen är positivt eller negativt. Han tror att många 

nog kännetecknar risk som något negativt. I solvens världen innebär risk att 

ett bolag inte längre kan uppfylla sina förpliktelser, tillgångarna räcker inte till 

för åtagandena helt enkelt, bolaget blir insolvent. Frågan är vilken faktor som 

skulle vara den bakomliggande orsaken till att ett bolag blir insolvent. Faktiska 

fallissemang har typiskt varit förknippade med miss-management och ibland 
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rent brottslig verksamhet. För i någon mening välskötta bolag är kanske den 

största risken att de oberättigat eller av triviala skäl få indraget tillstånd utan 

att de har gjort sig förtjänta av det, och då på grund av förtroendeförlusten 

inte längre kan fortsätta med sin verksamhet. Vi frågar honom om det någon 

gång har skett att ett försäkringsbolag har råkat så pass illa ut utan att ha 

gjort något fel. Han svarar att det har hänt att bolag fått sanktioner som 

framstår som oproportionerliga men att det inte ännu lett till att verksamheten 

behövt avbrytas. 

 

Utifrån konkurrensperspektivet finns det inte någon operativ risk just kring 

förlorad arbetskraft på grund av uppnådd pensionsålder. 

Försäkringsmarknaden är en fungerande marknad så det kommer naturligt att 

fyllas ut med rätt kompetens. Bolagen kommer se till att skaffa sig den 

arbetskraft som efterfrågas och utbilda dessa, antingen här eller någon 

annanstans. Ajne ser ingen akut risk inom just detta område utan finns 

behovet så kommer det att täckas. 

 

4.6 Hur fungerar FI:s arbete i form av tillsyn?  

FI utfärdar en rad olika sanktioner om ett bolag missköter sig, en av dessa är 

böter. Persson ser på böter utifrån två synvinklar. Positivt sätt är det till fördel 

för kunden att få information om ett bolag inte sköter sig. Samtidigt kan det 

vara lite dubbelt då böter innebär ökade kostnader för försäkringsbolaget vilket 

i slutändan som vi tidigare nämnt betalas av försäkringstagarna själva. 

Sanktioner kan tyckas vara något hårda i de fall då tillexempel en rapport 

kommer in en dag för sent mot utsatt tid.  

 

Sandholm tycker att FI:s arbete fungerar bra, de har haft några stickprov inom 

Länsförsäkringar och det ser han bara som positivt. Det måste finnas en 

tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet för att behålla förtroendet för 

branschen. Det gör att de bolag som inte sköter sig i branschen faller bort. 

Sanktionerna som FI kan utfärda ser han som behövliga, det måste bli 

kännbart om man har gjort fel. 
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Friman Blomgren belyste inte frågan.  

 

Tillsynsmyndigheten är naturligtvis intresserad av att försäkringsbolagen ska 

gå bra och de är livrädda för att ett bolag ska gå i konkurs säger Ajne.  De är 

misstänksamma mot nya aktörer, nya ägare och nya produkter eftersom de 

inte känner till dessa och vet hur de kommer att fungera. Ur ett 

marknadsperspektiv innebär detta en barriär mot nya aktörer som vill ta sig in 

på marknaden vilket hämmar konkurrensen och en väl fungerande marknad. 

Det riskerar att leda till högre priser och mer begränsat produktutbud. 

Tillsynen gör då att färre och starkare aktörer behålls på marknaden eftersom 

att det är dessa man känner till och förlitar sig på. 

 

4.7 Hur ser framtiden ut för den svenska försäkringsmarknaden?  

Som avslutning var vi intresserade av att höra hur respondenterna ser på 

framtiden för försäkringsbolag. Det man kan säga är att alla fyra 

respondenterna är enade om att framtiden ser ljus ut, de är samstämmiga 

kring att behovet av försäkring alltid kommer att finnas. Persson menar att 

branschens framtid ser ljus ut då vi i Sverige har mycket starka bolag, det 

finns inte många som har gått i konkurs.  

 

Den svenska försäkringsmarknadens framtid ser Sandholm väldigt positivt på. 

Det finns ingenting som talar emot den svenska marknaden och om man tittar 

på trenderna och konjunkturer så ser man att den över tid inte avviker kraftigt. 

Det som skulle kunna vara en farhåga för den svenska (och globala) 

försäkringsbranschen är om en eventuell återförsäkrings bubbla skulle uppstå. 

Om man bortser från den ser det ljust ut, alla har behov av försäkringar, 

särskilt då vi lägger mer pengar på kapitalprodukter, vilket gör att 

lösöresförsäkringarna ökar. En annan försäkring som Sandholm tror kommer 

att växa är Livförsäkringar, just när det gäller olika pensionslösningar. 

 

Friman Blomgren håller med Sandholm och Persson och säger att hon har 

svårt att se att behovet av försäkringar skulle minska.  
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Ajne tror att det i framtiden kan bli färre och större aktörer på marknaden 

samtidigt som konsumenten kommer att missgynnas tillföljd av att premierna 

blir dyrare. Det ökade kraven kan göra att många företag ger upp och inte 

orkar med alla regler utan då istället väljer att lämna marknaden säger han. 

Utöver dessa spekulationer så ser han en fungerande försäkringsmarknad som 

en samhällsvinst.  
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5. Analys 

I detta kapitel har vi med utgångspunkt från referensramen gjort en analys av 

empirin som genomförts. Analysen kommer sedan att ligga till grund för 

slutsatsen.  

 

5.1 Vilket behov finns det av Solvens II  

Diskussionen kring en utvecklad solvens reglering har varit på tal ganska länge 

nu. Behovet har blivit allt tydligare, inte minst efter de senaste ekonomiska 

kriserna. Solvens II med idén om ett harmoniserat EU målas i SOU 2011:68 

upp som en positiv och behövlig förändring. Syftet är att göra 

försäkringsbolagen mer uppmärksamma på de risker som finns för att då få 

försäkringsmarknaden mer motståndskraftig. Man menar också att det 

kommer gynna konsumenten då det nu finns ett likartat skydd över alla EU 

länder. 

 

De fyra respondenterna är alla överens om att det funnits ett behov av 

utveckling så långt tillbaka som slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, 

regleringarna på försäkringsmarknaden behövde moderniseras menar både 

Friman Blomgren och Persson. Behovet har sin grund i kapitalberäkningen, 

vilket alla fyra respondenter är samstämmiga kring. Trots detta har behovet 

skiljt sig åt något mellan respondenterna. Friman Blomgren belyser 

tillsammans med Persson att behovet uppstod då man ansåg att Solvens I var 

för enkelt. Det mäter helt enkelt inte de risker som finns på tillgångssidan i 

balansräkningen utan endast de risker som finns i de åtaganden som företaget 

åtagit sig menar Friman Blomgren. Både Persson och Sandholm är eniga om 

att de utifrån respektive företag inte tidigare har känt ett särskilt behov av att 

få ett harmoniserat regelverk utan snarare att det är branschen i sig som känt 

av behovet. Persson menar att bakgrunden till att Folksam inte har efterfrågat 

en harmonisering har att göra med att de inte är aktiva i stor omfattning 

utanför Sverige för att känna av ett behov av samma spelregler.  

 

Då Friman Blomgren arbetar för en intresseorganisation är det svårt för henne 
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att uttala sig kring de enskilda försäkringsbolagen, generellt sett verkar de 

flesta företagen positiva till Solvens II och tycker att det är på tiden att det 

sker en förändring säger hon. Hon nämner också att regleringarna borde bli 

mer riskkänsliga, något som också Sandholm är inne på. Sandholm beskriver 

behovet utifrån ett regulatoriskt perspektiv, försäkringsbolagen utgår från 

volym och inte risk och det finns ett tydligt behov av att lösa just den 

situationen. I Solvens II utgår beräkningen av kapitalbehovet tvärtom, utifrån 

risk istället för volym vilket Sandholm tros vara bättre ur ett långsiktigt 

perspektiv. Ajne menar att bakgrunden till att behovet uppstod dels är för att 

den svenska försäkringsregleringen var oförenlig med den europeiska i 

samband med Sveriges närmande till Europa i form av EES-avtalet, senare EU-

medlemskap. Solvens I var också anpassad till en värld med placeringsplikt 

och värdering till anskaffningsvärden menar han. Dessa resonemang förs även 

i SOU 2011:68 där värderingar ställs i fokus. Solvens I innehåller inte något 

krav på att tillgångar och skulder som finns i försäkringsbolagen ska värderas 

till marknadsvärdet. Detta får som följd att skulder och tillgångar värderas 

olika från land till land, en del såsom Sverige använder sig av marknadsvärde 

medan en del tillämpar anskaffningsvärde.  

 

5.2 Hur förhåller respondenterna sig till en harmonisering inom EU, 

vilka blir effekterna på konkurrensen?     

Många medlemsländer inom EU har ställt sig frågande till dagens regelverk, de 

menar att det inte är tillämpbart för just dem och istället valt att utföra egna 

lagar och regler. Detta har fått som konsekvens att det finns flera olika lagar 

som tillämpas, detta menar en del har fått det att liknas vid ett lapptäcke. Det 

finns ingen tydlig struktur. En implementering av Solvens II har flera olika mål, 

bland annat vill man att det ska finnas ett likartat skydd för försäkringstagarna 

i alla EU-länder. Med detta tror man också att konkurrensen kommer att 

främjas vilket då leder till att priserna pressas nedåt och leder till fler val för 

försäkringstagaren.  

 

De samlade åsikterna bland respondenterna är att de inte tror att en 
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harmonisering kommer påverka konkurrensen nämndvärt på den svenska 

marknaden. Det intressanta är dock varför de inte tror att det kommer inträffa, 

där skiljer sig uppfattningarna. Konkurrensen från utländska bolag ses inte av 

någon av respondenterna som ett särskilt stort hot. Persson tror att det kan 

vara svårt för nya aktörer att komma in på marknaden på grund av ett ökat 

kapitalkrav vilket då i sig är konkurrenshämmande. Sandholm delar delvis 

Perssons uppfattning kring att det kan finnas ett bristande intresse hos 

utländska aktörer, orsaken menar Persson är att den svenska marknaden är 

lite speciell i den bemärkelsen att det finns många ömsesidiga försäkringsbolag. 

Med detta menat att det överskott som uppkommer ger företaget tillbaka till 

kunderna. Friman Blomgren är av en annan uppfattning än Persson till varför 

utländska bolag kan ha det svårare att bryta sig in på den svenska marknaden, 

hon beskriver försäkringsmarknaden i Sverige som mogen. Om ett utländskt 

bolag vill vara verksam i Sverige sker det oftast i form av dotterbolag, det är 

viktigt som ny att anpassa sina produkter för just den marknaden man vill in 

på menar Friman Blomgren.  

 

Sandholm och Ajne tror däremot inte att det är speciellt svårt för utländska 

bolag att ta sig in på den svenska marknaden utan att det snarare handlar om 

tålamod. Som vi tidigare nämnt tror Sandholm att det kan handla om ett 

bristande intresse, försäkring är något som måste byggas upp under en väldigt 

lång tid och detta menar han kan göra att utländska aktörer tappar intresse 

efter ett tag. Ajne tror att aktörerna väl tröttnar och ger upp till följd av 

komplicerade krav. Han nämner också att spelreglerna kommer att skilja sig 

länderna emellan, produktutbudet kommer att vara specialiserat utifrån varje 

enskild marknad. Vilket blir naturligt då det är stora skillnader mellan de olika 

marknaderna. Han tror snarare att svenska aktörer kommer att söka sig 

utomlands och starta filialer, ett sätt att komma åt fördelar utomlands. Ajne 

berättar att hans uppfattning är att FI är något misstänksamma mot nya 

aktörer, ägare och produkter som kommer ut på marknaden. Dels för att 

tillsynsmyndigheten inte vet hur de fungerar. Ur ett marknadsperspektiv anser 

han att just det hämmar konkurrensen på en marknad som är fungerande. Ett 
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tänkbart scenario är att det då blir färre och starkare aktörer på marknaden 

som FI känner till och litar på, vilket kan riskera att priserna blir högre med ett 

begränsat produktutbud på marknaden tror Ajne. Hans tankar går därmed helt 

emot idén att en harmonisering skulle främja konkurrensen vilket i sin tur 

leder till att priserna pressas nedåt och möjlighet till fler val för 

försäkringstagaren.  

 

5.3 Hur förhåller respondenterna sig till ökade interna kontroller och 

riskhantering? 

Pelare II i Solvens II innehåller kvalitativa krav såsom ökade interna kontroller 

och riskhantering som utförs av företaget själv. Det utgår från deras egna 

bedömningar utifrån företagets risker och solvens. Här är tanken att det ska 

skapas ett utrymme för egna resonemang, fördelar ställs mot nackdelar kring 

de interna system som tillämpas. Många företaget använder sig idag av COSO 

kuben, denna metod ska fungera som ett verktyg för företagen i deras 

utvärdering och förbättring av sina interna kontrollsystem. COSO kuben är 

uppbyggd utifrån strategi, handling, rapportering och efterlevnad. Michael 

Power (2004) ställer sig kritisk till ökade interna kontroller och riskhantering. 

Han menar att den interna kontrollen har gått från att vara just den interna 

privata angelägenheten till att ha blivit den totala grunden i företagets 

riskhantering vilket skulle innebära konsekvenser för hela företaget om den 

togs bort. Den interna kontrollen symboliserar så mycket, ansvarsskyldighet 

och styrning i företaget för att nämna några. Power (2004) ställer sig frågan 

om vi inte bygger system som gör att samhället blir alltför kontrollerat och 

skapar allt för stora förväntningar? 

 

Åsikterna kring ökade interna kontroller och riskhantering är delade mellan 

respondenterna. Någon som delar Powers (2004) åsikt är Ajne. Interna 

kontroller och riskhantering menar Ajne är ett krampaktigt försök till att få 

bolag att göra rätt för sig. Det är svårt att ta miste på de tankar och känslor 

han har inför kravet. Han lyfter fram funderingar kring att de interna 

kontrollerna och systemen ska vara oberoende, det vill säga att företaget 
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själva ska ta och skapa dessa. Det blir något tvetydigt då det samtidigt ligger 

mycket byråkrati bakom. ABL är en direkt motsats till oberoende, där är det 

inte demokratiskt utan varje bolag har sin VD som har all makt. Sandholm ser 

tvärtom på kraven och hans tankar är ganska förenade med det som ligger till 

bakgrund för COSO kuben, han tycker att det är bra då det ställer tydligare 

krav på intern styrning och kontroll i företaget. Förvisso arbetar många företag 

idag redan med dessa delar menar Sandholm men en förhoppning med solvens 

II är att kraven blir tydligare vilket då tvingar de bolag som inte sätter lika 

stort fokus på detta att nu göra det säger han. Friman Blomgren håller med 

Sandholm på den punkten att Solvens II kommer innebära positiva effekter 

och hyser inga tvivel om att marknaden kommer att pressa försäkringsbolagen 

framåt mot en bra riskhantering. När det gäller riskhantering är Perssons syn 

på risk att skaffa sig erfarenhet utan att bevittna något misslyckande och 

menar att på Folksam ser man risk som en central del. Både Folksam och 

Länsförsäkringar använder sig av interna system för att hantera risker. I deras 

årsredovisningar kan vi se de olika systemen som de använder, den 

riskhanteringsprocess som Folksam arbetar utifrån består av fem stycken olika 

steg, identifiering, värdering, hantering, övervakning och rapportering. Som 

läsare av deras årsredovisning kan vi dock inte utläsa hur ofta denna process 

genomförs. Länsförsäkringar i sin tur använder sig av olika känslighetsanalyser 

för att kontrollera olika risker som de kan utsättas för. 

 

5.4 Hur förhåller respondenterna sig till den ökade transparensen 

enligt pelare III? 

Pelare III i Solvens II-direktivet handlar om att öka transparensen hos 

försäkringsbolagen till marknaden. Tanken med den tredje pelaren är att 

stärka marknadsmekanismerna, det har även diskuterats att det är viktigt att 

det finns ett nära samband mellan pelare III och de övriga två menar Linder 

och Ronkainen (2004). Två frågor som de också belyser är administration och 

sekretess. Den administrativa belastningen som kommer bli följden om 

Solvens II implementeras är otroligt viktig samt även frågor kring företagens 

sekretess då betydligt mer information nu är tänkt att bli offentlig till 
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marknaden. 

 

Enligt Persson är det ökade kravet på rapportering till tillsynsmyndigheten 

något för mycket men tanken att det ska bli mer ordning och reda tycker hon 

är bra. Samtidigt finns det en gräns, gränsen när det inte längre är 

affärsmässigt försvarbart. Hon har svårt att förstå hur tillsynsmyndighet ska 

hålla koll på all den information som de kommer att få in genom detta krav. 

Dessa tankar och funderingar är hon inte ensam om att ha, Sandholm säger 

även han att det kan tänkas bli för mycket att rapportera. Ett förslag som han 

lägger fram är att det vore bättre om försäkringsbolagen rapporterade in sina 

nyckeltal och att kompletteringar kan krävas in om det fortfarande finns 

oklarheter. Han nämner även en oro som skapats hos Länsförsäkringar runt 

den ovisshet av vad som ska rapporteras in till FI, han säger att det finns 

information som de inte vill lämna ut till marknaden. Om vi frågar Friman 

Blomgren finns det inte några tecken på att oron om utlämnandet av 

tillexempel företagshemligheter skulle vara befogad. Hon har svårt att se att 

det skulle inträffa, tanken med kravet är inte att förstöra för de bolag som 

agerar på marknaden utan att informationen om bolagen ska bli mer tillgänglig 

säger hon. Det kommer att skapa en press på försäkringsbolagen att driva sin 

verksamhet på rätt sätt och hon håller med Persson om att det kommer bli 

mycket arbete för försäkringsbolagen att plocka fram den information som 

efterfrågas. Ajne tror däremot inte att kraven kommer att innebära några 

större problem för försäkringsbolagen. Han påpekar likt de övriga 

respondenterna att det kan bli besvärligt att bygga upp de IT system som 

kommer krävas men menar att det inte är en anledning till att inte göra det. 

Den begränsning han kan se ligger snarare hos den mänskliga sidan, han 

undrar hur mycket och hur komplex information människan kan ta in och tolka. 

Ajne framhåller även att en ökning av de kvalitativa reglerna kommer att 

innebära att rättsosäkerheten ökar. Det kommer med de nya kraven bli mer 

utav en tolkningsfråga kring vad som är rätt och vad som är fel, allting bygger 

på förtroende och om FI vill fälla någon så kan de göra det menar han.  
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5.5 Hur förhåller respondenterna sig till de olika riskerna som kan 

tänkas uppstå i försäkringsverksamheten?  

Risk är ett centralt begrepp inom försäkringsbranschen. Försäkringsbolagen 

utsätts dagligen för olika typer av risker, vissa mer hanterbara än andra. Det 

finns bland annat skaderisker, försäkringsrisker, finansiella risker och 

verksamhetsrisker. Begreppet risk har en mängd olika definitioner och ofta när 

vi pratar om risker utgår vi från att mottagaren vet vad begreppet innebär 

men det är väldigt individuellt vad vi ser som en risk. Något som vi i vår 

undersökning också fick erfarna. 

 

Den operativa risken som Cole & McCullough (2012) diskuterar i sin artikel är 

både Friman Blomgren, Sandholm och Ajne tveksam till om det gäller i Sverige 

men självklart finns det en del brister av vissa typer av arbetskraft. Friman 

Blomgren talar om att behovet av skadereglerare och tekniker skulle behöva 

förstärkas. Den operativa risken som Sandholm kan se är bristen på akutarier, 

han menar att dessa sitter på betydande kunskap som många idag saknar. 

Faran är att företag kanske endast förlitar sig på en person. Med solvens II 

tror han dock att många av de beräkningar som idag sker manuellt, i framtiden 

kommer att flyttas över till olika system. Försäkringsmarknaden är en 

fungerande marknad anser Ajne med många andra, den kompetens som 

efterfrågas kommer naturligt att fyllas på när det behövs. Bolagen kommer att 

se till att skaffa sig den arbetskraft som efterfrågas och utbilda dessa.  

 

Andra risker som kan tänkas uppstå är den regulatoriska risken som Friman 

Blomgren berättar om, det finns så många olika regelverk och direktiv idag och 

många som håller på att utredas (till exempel Solvens II). Det gör att det 

skapas en oro hos försäkringsbolagen då de inte vet vilket regelverk eller 

direktiv de ska arbeta efter. Det blir då också svårt för dem att planera sin 

framtid. Risk begreppet är ett väldigt stort och svårdefinierat begrepp som vi 

tidigare nämnt samtidigt som det anses vara väldigt centralt i det samhälle vi 

lever i idag. Därför är det kanske särskilt viktigt att försäkringsbolag kan skapa 

kontroll över olika risker med hjälp av interna system. Men det finns också 
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risker just när det gäller de interna handlingarna, en fråga som Persson berör. 

Att bli utsatt för bedrägeri eller att någon placerar kapital på ett ogenomtänkt 

sätt skulle i teorin vara den största risken för Folksam. Ett exempel på just den 

typen av händelse är Barrings Bank konkurs i mitten av 1990. Dock känner 

hon sig trygg med de hårt bevakade system som de idag har för att minimera 

just den risken. En annan stor risk är om IT systemen skulle sluta fungera och 

all information som finns lagrad om deras kunder skulle försvinna. Sedan finns 

det såklart ryktesrisken, hon menar att det är lätt att komma i underläge mot 

media i till exempel skadereglering.  

I solvensvärlden innebär risk att bolaget i fråga blir insolvent, det skapar 

frågan om vad det är för faktorer som gjort bolaget insolvent säger Ajne. 

Falkman (2011) pratar om operativa risker till följd av mänskliga fel eller 

interna processer och rutiner som utförts på ett felaktigt sätt. Däremot menar 

Ajne att även de välskötta försäkringsbolagen kan se indraget tillstånd på 

oförklarliga grunder som den största risken, detta är inget som vi har sett 

tecken på ännu men det har hänt att de fått sanktionsavgifter. Sandholm är 

mer inne på försäkringsrisker och marknadsrisker som de största farorna. 

Utifrån dessa anser han att det är lättare att kontrollera marknadsriskerna än 

försäkringsriskerna. Till hjälp använder de sig av bland annat årliga 

riskanalyser. 

 

5.6 Hur fungerar FI s arbete i form av tillsyn? 

Förenklat kan man säga att försäkringsbolagen arbetar utifrån, frihet- under 

ansvar och tillsyn. FI:s arbete i form av tillsyn har som syfte att skapa 

trygghet (Randquist, 2012), en trygghet för försäkringstagarna gentemot 

försäkringsbolagen. Tillsynen finns för att säkerhetsställa att 

försäkringsbolagen uppfyller de förpliktelser som de har åtagit sig. FI själva 

säger att de ska se till att försäkringsbolagen följer de lagar och regler som är 

aktuella men att det yttersta ansvaret ligger hos försäkringsbolagens styrelse. 

FI kan även ge ut sanktioner om lagar och regler inte följs. Det finns olika 

sanktioner beroende på hur stor och vilken sorts skada som uppstått.  
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Persson säger att det finns två sätt att se på dessa sanktioner som FI kan ge 

ut, det positiva är att försäkringstagaren får information om att bolaget inte 

har skött sig vilket är ett av huvudargumenten för direktivet. Den negativa 

aspekten är att om ett försäkringsbolag får en sanktionsavgift kommer det öka 

bolagets kostnader vilket då innebär att i slutändan får försäkringstagarna 

själva stå för kostnaden. Sandholm tycker att arbetet som FI gör är bra. Han 

nämner att FI har gjort stickprovskontroller hos Länsförsäkringar, han tycker 

att det känns positivt att de är ute hos försäkringsbolagen och gör dessa 

kontroller för att försäkra sig om att bolagen gör rätt. För att få ett förtroende 

för branschen i helhet måste det finnas en tillsynsmyndighet menar Sandholm, 

det gör att de bolag som inte följer lagar och regler faller bort från marknaden. 

Han ställer sig även bakom de sanktioner som FI kan ge ut, om man har gjort 

fel så ska det kännas att man gjort det menar han på. Hans åsikter stämmer 

bra överens med effekten av de nya reglerna som diskuteras i SOU 2011:68. 

Enligt utredningen tror man att disciplinen hos försäkringsbolagen att göra rätt 

för sig kommer att öka då eventuella felsteg nu lättare kommer att upptäckas. 

Ajnes uppfattning om FI är att de givetvis är intresserade av att 

försäkringsbolagen går bra och att de är rädda för att ett bolag som agerar på 

marknaden ska gå i konkurs. Som vi tidigare nämnt anser han att FI är 

misstänksamma mot nya aktörer vilket ur ett marknadsperspektiv kan få 

hämmande konsekvenser på konkurrensen.  

 

5.7 Hur ser framtiden ut för den svenska försäkringsmarknaden?  

Försäkringsbolag har en viktig roll i samhället, dessa fungerar som en stor 

institutionell investerare och kommer därför också alltid vara utsatt för 

variationer på den finansiella marknaden (Lehmanna och Hofman, 2010).   

Många menar att vi i Sverige är den befolkning som är mest försäkrad 

(Randquist, 2012), vi är försäkrade på vår arbetsplats, många av oss har 

hemförsäkring och det är vanligt att vi också tecknar en försäkring inför en 

kommande resa. En försäkring är inte bara en ekonomisk trygghet utan den 

bidrar även samhällsekonomiskt och humanistiskt (Randquist, 2012). 
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Gemensamt för alla fyra respondenterna är att de ser positivt på framtiden för 

de svenska försäkringsbolagen, behovet av försäkring kommer inte direkt att 

minska. Persson menar att det finns starka försäkringsbolag på marknaden och 

det är få som har gått i konkurs. Dock finns det en oro över de 

rapporteringskrav som Solvens II kommer att innebära, den oron grundar sig i 

att direktivet inte är beslutat ännu och att bolagen fortfarande inte vet vilken 

information som de ska rapportera.  

 

Sandholm menar att det inte finns någonting som talar emot den svenska 

marknaden. Det enda han kan tänka sig skulle kunna vara någonting negativt 

för försäkringsbranschen är om det eventuellt skulle skapas en 

återförsäkringsbubbla. Om vi bortser från det så kan han inte se något större 

hot, behovet finns och det kommer snarare att öka än minska menar han. Till 

följd av att vi köper mer saker är det fler som vill teckna lösöresförsäkringar, 

livförsäkringar är även ett behov som han tror kommer att öka alltmer i 

framtiden. 

 

Friman Blomgren nämner att hon kan se ett ökat intresse för försäkringar, 

intresset ligger då främst i bland annat sjukvårdsförsäkring. Ett ökat behov 

innebär också att nya försäkringsprodukter kan komma att behöva utvecklas 

för att täcka dessa behov tror Friman Blomgren.  

 

Ajne tror likt de andra respondenterna att det grundläggande behovet av 

försäkring kommer finnas kvar vilket då gör att det alltid kommer finnas 

aktörer på marknaden för att tillgodose detta behov. En fungerande 

försäkringsmarknad skapar en vinst för samhället menar han vidare. Dock tror 

han att den svenska försäkringsmarknaden i framtiden kommer att bestå av 

färre och större aktörer då en eventuell implementering av solvens II kommer 

att innebära mer omfattande krav. Han tror att det säkert finns många företag 

som ger upp till följd av att de inte kan följa kraven.
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6. Slutsatser, diskussion och vidare forskning  

Detta kapitel knyter ihop studien med tankar och slutsatser som är gjorda av 

författarna. I slutet av kapitlet ges förslag på vidare forskning.    

 

6.1  Resultat 

Sedan några år tillbaka har det förts diskussioner om ett nytt regelverk kring 

försäkringsbolagens solvens. Det fanns vissa brister i det befintliga regelverket 

som man ville försöka komma bort ifrån. Ett speciellt fokus är lagt på hur 

företaget ska övervinna olika risker med hjälp av interna kontroller och system. 

Solvens II som det nya direktivet kallas är uppbyggd utifrån tre stycken pelare, 

kapitalkrav, krav på interna kontroller och riskhantering samt transparens. Det 

är omöjligt för oss att göra en generalisering då antalet respondenter är få 

men enligt de svarande är Solvens II ett svar på ett tydligt behov även om det 

finns spridda åsikter kring själva omfattningen av kraven. Även fast att en 

generalisering inte är möjlig tror vi att det finns flertalet likheter med de 

reaktioner som införandet av Basel gav. Basel II möttes med blandad kritik, 

oron fanns för att det bland annat skulle krävas stora mängder av resurser 

vilket enligt Wahlström (2009) ansågs vara en ganska naturlig del då 

omfattande förändringar av regler kräver mycket arbete. Eftersom att Solvens 

direktivet har många likheter med Basel tror vi att vi kan ta lärdom av det och 

ta tillvara på de insikter som det gett oss. De största frågetecknen gällande 

Solvens II är kring rapporteringen, den uppfattningen vi har fått utifrån de 

intervjuer vi har haft är att respondenterna känner sig något förvirrade. Det är 

inte helt klart vad som ska rapporteras och det skapar en viss oro bland 

respondenterna. Enligt försäkringsbolagens intresseorganisation kommer 

transparensen inte innebära att företagen behöver avslöja företagshemligheter, 

tanken är inte att förstöra för företagen utan att förbättra insynen för 

marknaden. Alla fyra respondenter ställer sig däremot frågande till hur 

tillsynsmyndigheten ska lyckas hantera den omfattande informationen de får in. 

Denna fråga är även något vi under resans gång har ställt oss. Vi förstår 

tanken med kraven och tycker i det stora hela att det är bra att det blir 

skärpta regler som gör att allmänheten nu får bättre insyn. Däremot tror vi att 
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det kommer bli väldigt omfattande för FI, hur deras resurser klarar av en 

implementering av det nya direktivet är en annan fråga. 

 

Kraven kring intern kontroll och riskhantering kan komma att kräva att system 

behöver utvecklas och personal utbildas. Försäkringsmarknaden är en 

fungerande marknad och respondenterna är ganska enade om att branschen 

besitter den kunskap som krävs. Dessa tankar som vi har fått tagit del av är 

nära kopplade till den kritik som respondenterna i Wahlströms (2009) 

undersökning ger kring införandet av Basel II. Den positiva kritiken syftade då 

till att de tillfrågade såg fördelar med interna system och ansåg att det skulle 

bli en effektivare riskhantering. Utifrån vår undersökning fick vi uppfattning om 

att våra respondenter såg positivt på framtiden. Dock menade två av dem att 

det finns en viss brist på aktuarier, dessa sitter på en betydande kunskap som 

många idag saknar. Faran som vi kan se är likt det en av respondenterna 

påvisade, om ett företag förlitar sig på endast en eller några få personer som 

har en viss typ av kompetens. Det anser inte vi vara förenligt med en bra 

riskhantering, nu blir det kanske så att interna kontroller går över till att bli 

mer IT baserade men samtidigt innehåller Solvens II tankar att det ska bli mer 

individuellt i försäkringsbolagens kontroller. Det menas att det ska finnas 

utrymme till egna resonemang och utveckling av system vilket kan vara en 

fara om de då har begränsad arbetskraft som besitter en viss kompetens. Vi 

tror att en ökad intern kontroll och styrning tillsammans med en ökad 

hantering av risker kommer att ge positiva effekter för företagen. En utökad 

riskhantering kommer göra det lättare för företag att upptäcka och hantera 

risker. Vi anser dock att frågor kring rätt och kanske då också bred kompetens 

är en viktig fråga för försäkringsbolag och egentligen för alla företag och borde 

vara en av de centrala delarna i verksamheten.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

När vi började göra en datainsamling till vår studie funderade vi lite kring de 

ökade kraven och vad försäkringsbolagen skulle tycka om dessa. Vår första 

tanke var att de skulle bli skrämda av det nya direktivet, dels för att det skulle 
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bli mer detaljstyrt men även att kraven på försäkringsbolagen skulle blir högre 

och fler. Det visade sig att de resonemang vi hade var något förutfattade. Våra 

respondenter är generellt positiva till Solvens II, de säger bland annat att det 

finns ett behov av att modernisera det direktivet som är gällande idag, Solvens 

I. Den som delar vår tidigare något skeptiska syn på hur företagen ställer sig 

till Solvens II är Ajne, han tycker att de ökade kontrollerna är ett krampaktigt 

försök att få de bolag som agerar på marknaden att göra rätt för sig. Han 

menar att det är mycket byråkrati bakom Solvens II och att det är svårt att få 

en oberoende part i sammanhanget. Kring transparensen var vi övertygade om 

att försäkringsbolagen till viss del inte skulle vilja ge ut den informationen som 

kommer att krävas av dem. Där var det lite blandade svar från våra 

respondenter. Övergripande tyckte respondenter att det var bra men som vi 

tidigare diskuterat är det svårt för alla parter att uttala sig närmare då ingen 

riktigt vet vilken typ av information som de ska lämna ut. Ett försäkringsbolag 

tyckte att det är en bra tanke bakom med att lämna ut information till 

marknaden, men menar samtidigt att det finns en gräns för hur mycket 

information de ska lämna ut till marknaden. Sekretessen anser vi vara en 

viktig del som måste tas hänsyn till, vi tror inte att företagen skulle bli tvungna 

att avslöja sin affärsidé, det låter rent av orimligt då andra branscher inte 

tvingas göra detta.  Åsikterna om kostnadsfrågan kring en implementering 

skiljde sig mellan respondenterna. Försäkringsbolagen tror helt olika, det ena 

säger att det kommer öka kostnaderna och att det till slut kommer att bli 

bekostat av försäkringstagaren, medan det andra bolaget säger att de är 

förberedda på förändringen och att det inte kommer att öka deras kostnader 

nämndvärt. Utredaren säger att bolagen inte kan skylla på de kostnader som 

kan uppkomma med detta, i dagens samhälle har vi kommit så långt i IT 

utvecklingen att det är möjligt att genomföra förändringarna. Den 

intresseorganisation som har varit med bland de svarande tar upp exempel 

från Storbritannien där man ifrågasätter om det verkligen är värt att 

implementera Solvens II, hon nämner att det är just kravet på transparens 

som kan göra att kostnaderna drar i väg. Vi tror att direktivet kommer att 

implementeras, sakta steg för steg. Däremot ställer vi oss frågande till om det 
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verkligen kommer att se exakt likadant ut som det från början var tänkt. Det 

är en sak att titta på det i teorin men en annan sak hur saker faktiskt fungerar 

i praktiken. Det ska innebära ökade rapporteringkrav och kontroll samtidigt 

som företagen själva ska bedöma sin riskhantering och sina system för detta.   

Lite kan vi tycka att det går emot varandra men om vi tittar på den diskussion 

som Mikes (2011) haft kring svårigheterna med rikshanteringen kan vi lite 

bättre förstå tanken bakom det. Enligt Mikes (2011) ligger svårigheterna med 

själva riskhanteringen att det finns så många risker samtidigt som hon menar 

att vi har en liten förståelse för hur sambandet mellan dessa risker ser ut. 

Utifrån våra tolkningar innebär det att företagen själva ska utforma system då 

de vet vilka som fungerar bäst för just deras verksamhet samtidigt behövs det 

en statlig kontroll då det finns en problematik kring att förstå sambandet 

mellan alla de olika riskerna. Någonstans kommer vi nog ändå att behöva 

kompromissa, behovet visar att det behövs ökade rapporteringskrav men 

kanske inte i den stora omfattningen som är tänkt. Dels utifrån 

försäkringsbolagens perspektiv men också för tillsynsmyndigheten, finns 

pengarna finns också möjligheterna men ett större problem kan vara tiden. 

Räcker den till för de förändringar som kommer genomföras, hinner alla parter 

uppfylla kraven i tid?  

 

Våra tankar kring konkurrensaspekten var att konkurrensen på den svenska 

marknaden skulle öka vid en eventuell implementering just på grund av en 

ökad transparens. Vi trodde att det skulle innebära fler valmöjligheter för 

konsumenten om informationen om olika försäkringsbolag blev mer 

lättillgänglig. Detta var något som våra respondenter inte höll med oss om. De 

var eniga om att konkurrensen inte skulle öka till följd av en genomlysning och 

menar att orsaken till det beror på att svensk försäkringsmarknad är en mogen 

marknad men även att försäkringsmarknaden ser olika ut från varje land 

beroende på deras historik och samhällsuppbyggnad. Det kan även vara svårt 

för nya aktörer på marknaden att få en lönsam verksamhet.   

 

 



52 

6.2.1 Slutsats metodkritik  

I referensramen har vi valt att beskriva de olika direktiven och bakomliggande 

grunder till dem för att ge läsaren en bättre förståelse för vad vår 

frågeställning handlade om. Vi spenderade mycket av vår tid på att försöka 

sätta oss in i studiens ämne. Inslaget kring risker och bakgrund till dessa 

ansåg vi vara viktiga då dessa har en stor betydelse för 

försäkringsverksamheten.   

 

Antalet respondenter blev fyra stycken, för att skapa en bredd i studien hade 

det behövts fler respondenter. Orsaken till ett fåtal respondenter beror dels på 

tidsaspekten men även att det var svårt att få access till respondenterna. Vi 

hade mailkorrespondens till en början när vi sökte respondenter, vi inser nu 

vid studiens slutskede att vi hade kunnat vara mer aktiva i vårt sökande efter 

respondenter genom tillexempel telefonkontakt. Vi tror att vi kanske hade 

kunnat få access till fler försäkringsbolag om vi varit ute tidigare med våra 

förfrågningar. Vi är trots detta väldigt nöjda med den empiri vi fått tillgång till 

som snarare har skapat ett djup än bredd i vår studie. Vi har intervjuat två 

personer som har varit delaktiga i SOU för Solvens II. Vi har även pratat med 

en riskchef och en programledare för Solvens II på det bolag denne jobbar på. 

En av utredarna jobbar även på svenska försäkringsbolagens 

intresseorganisation och gav oss en generell bild om hur försäkringsbolagen i 

allmänhet ställer sig till kraven i Solvens II. Den andra utredaren för SOU 

arbetar som oberoende aktuarie, det upplevde vi som positivt då vi fick 

uppfattningen av att han kunde prata mer fritt om sina åsikter runt de 

frågorna vi ställde. Vi märkte att bland annat frågor runt FI var känsliga för 

främst försäkringsbolag vilket vi är förstående inför då det är deras 

tillsynsmyndighet. I efterhand inser vi att det är något vi borde ha tänkt på vid 

upprättandet av intervjuunderlagen. Intervjuerna valde vi att göra 

semistrukturerade dels för att få en diskussion runt våra frågor vilket gav oss 

fler svar än vi hade fått om vi hade använt en strukturerad intervjumodell 

samtidigt var det mer tidseffektivt. Sammanfattningsvis känner vi nu i 

efterhand att det hade varit bättre att göra intervjuerna tidigare i 
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uppsatsarbetet.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Om och när Solvens II har blivit implementerat till 100 % tycker vi att det vore 

intressant att göra en ny studie för att se de verkliga effekterna. Uppfylldes 

rapporteringskraven eller ansågs de vara alltför betungande? I utredningen om 

Solvens II finns det listat en del effekter som förutspås bli vid en 

implementering, besannades dessa eller blev det ett helt annat utfall?   

Vi tycker även att det skulle vara intressant att intervjua flera försäkringsbolag 

för att kunna göra en bättre jämförelse mellan dessa och se hur deras tankar 

kring interna kontroller, riskhantering och rapportering skiljer sig åt eller om 

de är ganska samstämmiga. En tänkbar studie skulle även kunna vara att 

bredda studien ytterligare genom att undersöka hur resterande EU-länder ser 

på direktivet? Skiljer sig åsikterna nämndvärt mellan den svenska marknaden 

och övriga EU-länder och i så fall på vilket sätt?  
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