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Agenda
14.30 – 14.40 Inledning

14.40 – 14.55 Lågräntelägets påverkan på 

tillgångsförvaltningen

14.55 – 15.10 It-relaterade risker

15.10 – 15.25 Styrning och kontroll av rapportering

15.25 – 15.35 Regeringsuppdraget om skadereglering vid 

personskada

15.35 – 15.50 Krishanteringsregler för försäkring – behövs det?

15.50 – 16.00 Frågor och avslutning



Lågräntelägets påverkan på  
tillgångsförvaltningen
Torbjörn Thufvesson
Senior analytiker
Försäkringstillsyn



Historiskt låga realräntor

Källa: Thomson Reuters Eikon



Bristande matchning medför sårbarhet

Anm. Utvalda medelstora och mindre livförsäkringsföretag i Finansinspektionens undersökning av 
risker till följd av långvarigt låga räntor 2017



Låga räntor kan hanteras men 
sårbarheten ökar

Svenska medelstora och mindre livförsäkringsföretag har 
förutsättningar att hantera långvarigt låga räntor
– Upp till 1,5 % avkastning på icke räntebärande tillgångar räcker
– Riskhanteringen har utvecklats sedan undersökningen 2015

Sårbarheten ökar dock för andra risker
– Om exempelvis aktiemarknaderna utvecklas ogynnsamt samtidigt 

som marknadsräntorna förblir låga kan det medföra solvensproblem

Ställer fortsatt stora krav på företagens riskhantering

Intresset ökar för investeringar i alternativa tillgångar



Vad är alternativa tillgångar?



Alternativa tillgångar – en heterogen 
grupp onoterade tillgångar

Omfattar
– Private Equity och AIF-fonder
– Infrastruktur
– Onoterade aktier
– Onoterade obligationer
– Övrigt, tex hedgefonder, lån, värdepapperiseringar, strukturerade 

produkter.

Saknar marknadsnotering, sämre likviditet och transparens. 

Behäftade med andra typer av risker än traditionella tillgångsslag.



Stark tillväxt för investeringar i 
alternativa tillgångar globalt

Källa: PWC Market Research Centre, analys baserad på Prequin, HFR och Lipper data



Placeringstillgångar för försäkrings-
och tjänstepensionsföretag 

Källa: Solvens 2 rapportering och frivillig tillgångsrapportering från tjänstepensionsföretag – 2017-06-30

Aktier (inkl 
aktiefonder) 

33%

Räntebärande 
(inkl ränte- och 
blandfonder) 

46%

Fastigheter 8%

Alternativa
tillgångar 9%

Övrigt 3%



Liten ökning i alternativa tillgångar

Källa: Finansinspektionen, rapporterad data för placeringstillgångar, exklusive fond- och depå.



Alternativa tillgångar koncentrerade 
till ett fåtal företag

Källa: Finansinspektionen, rapporterad data för placeringstillgångar, exklusive fond- och depå

Andel av 

placerings-

tillgångar



Osäker värdering av Private Equity  i 
tider av oro

Källa: BVCA, Risk in Private Equity 2015, Cogent Partners 2015
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Alternativa tillgångar jämfört med 
kapitalbas ger nyanserad bild

Försäkrings- och tjänstepensionsföretags alternativa tillgångar i förhållande till totala tillgångar och 
kapitalbas

Andel av 
placeringstillgångar och 
jämfört med kapitalbas



Aktsamhetsprincipen gäller alla 
tillgångar – Solvens 2

Identifiera, mäta, övervaka, hantera, kontrollera och rapportera... 

Säkerställa säkerhet, kvalitet, likviditet och lönsamhet för portföljen 
som helhet. 

Investera tillgångarna i försäkrings- och förmånstagares bästa intresse.

Tillgångarna ska vara väl diversifierade.

Tillgångarna ska vara lokaliserade så att deras åtkomst garanteras.



It-relaterade risker
Per Haaland
Senior finansinspektör
Risktillsyn försäkring



It-verksamheten
Enkät  

Insikter

Aktuella trender

Viktiga områden



Enkät



Insikter



har en beredskapsplan



av skadecaptives har en 
beredskapsplan



har under en tremånadersperiod
haft en it-incident



har lagt ut någon del av 
it-verksamheten till

moder- eller systerbolag



av alla it-incidenter rör
kommunikation och infrastruktur



av alla it-incidenter
är återkommande



av alla it-incidenter har
koppling till skadlig kod



Förs



10 kap. Företagsstyrning

Artikel 274 Uppdragsavtal



Trender
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Fintech

Insurtech



Miljötrender

Sociala trender

Digitala trender

Ekonomiska
trender
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Det du behöver
När du behöver det
Från dina gelikar



Det du behöver
När du behöver det
Från dina gelikar



Det du behöver erbjuds
När du behöver det
Från dina gelikar



Det du behöver erbjuds
När du behöver det
Från dina gelikar
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Försäkring

Distributör

Försäkrare

Återförsäkrare

Distributör

Återförsäkrare

Försäkringsrörelselagen



Det du behöver
När du behöver det
Från dina gelikar



Det du behöver
När du behöver det
Från dina gelikar



Exempel
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Internet of Things
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Big Data



Anmälda databrott. Källa: Brottsförebyggande rådet 2017-03-02
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Förs

Styrning och 
kontroll

Kontinuitet



Skyddsåtgärder 
i förhållande till 

hotbilden

Anmälda databrott



IT-strategi
Insurtech

Internet of things

Big Data

Robotrådgivning – artificiell intelligens

Smarta kontrakt

…



Mer information

Slutskrivelsen kopplad till enkäten 2016 finns på FI:s webbplats 
http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/
2016/resultat-av-enkat-till-forsakringsforetag



Försäkringsföretagens 
styrning och kontroll av 
rapportering
Daniel Lundin
Finansinspektör
Försäkringstillsyn



Ökade 
rapporteringskrav



Rapportering viktigt 
för tillsynen



Styrelsen har ansvaret



Granska 
rapporteringsprocesserna



Vad är väsentligt?



Solvens- och 
verksamhetsrapporten



Skadereglering vid 
personskada



Uppdraget



Klagomål



Kartläggning och 
analys



Rapporten



Krishanteringsregler för 
försäkringsföretag
Magnus Strömgren
Biträdande områdeschef
Försäkring



Krishanteringsregler
Syfte:
– Minska de samhällsekonomiska kostnaderna i samband med kriser 
– Dämpa överdrivet risktagande i systemviktiga företag

Resolutionsförfarande införs:
– Staten kan ta kontroll över ett företag i kris och helt eller delvis driva 

verksamheten vidare, om det behövs för finansiell stabilitet

Regler:
– Krav på krisförebyggande åtgärder från företag och myndigheter
– Långtgående krishanterande befogenheter för myndigheter, som kan 

användas vid behov

Krishanteringsdirektivet (BRRD) antogs i EU 2014



Behövs krishanteringsregler för 
försäkringsföretag?

JA, enligt Eiopa (juli -17) och ESRB (aug -17):
– Konsistent ansats i EU till införande av globala standarder är bra 
– Minskar samhällsekonomiska kostnader i samband med kriser 
– En förstärkning av Solvens 2 när det gäller konsumentskyddet
– Flexibelt regelverk kan minska administrativ börda

NEJ, enligt Insurance Europe (mars -17):   
– Inga bevis för att nuvarande insolvens-/konkursregler inte är 

tillräckliga för att hantera kriser
– Inga bevis för stora samhällsekonomiska kostnader vid kriser
– Solvens 2 är en tillräckligt bra standard för konsumentskyddet



Så tycker FI

Ser inget stort behov av ett resolutionsförfarande för försäkringsföretag 
från ett svenskt perspektiv

Positiva till vissa krisförebyggande regler som är konsistenta med 
Solvens 2 

Anser att nationella myndigheter bör kunna tillämpa 
proportionalitetsbedömning om EU-gemensamma regler införs

Positiva till att frågan om garantiordning aktualiseras i EU

Den svenska branschen bör fortsatt vara engagerad och delta i 
diskussionerna inom EU



Frågor?



Följ oss på fi.se och i sociala medier




