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Sammanfattning 

Ekonomin i stora delar av världen har under början av 2000-talet utsatts för stora 

påfrestningar. Europa har drabbats hårt, inte bara av finanskrisen utan också av den senaste 

skuldkrisen där Grekland är ett uppmärksammat exempel. En hårdare reglering för finansiella 

företag inom EU har därför setts som nödvändig. Solvens II-direktivet utgör dessa nya regler 

för försäkringsföretag. Tanken med de nya bestämmelserna är att stärka konsumentskyddet 

och öppna upp för konkurrens mellan länder inom EU.  

Syftet med detta arbete är att åskådliggöra några av de effekter som Solvens II-direktivet kan 

tänkas få för svensk del. Kommer direktivet att innebära ett ökat skydd för konsumenter och 

hur kan försäkringsföretag i svårigheter höja sin solvens. 

De nya bestämmelserna medför både högre kvantitativa solvenskapitalkrav och en helt ny 

form av kvalitativa kapitalkrav. Den nya riskspecifika regleringen innebär att företagen 

tvingas se över de risker som finns i det enskilda företagets verksamhet. Det leder till att 

företagen blir mer riskmedvetna, men de kvalitativa kraven medför också att företagen kan 

sänka sina solvenskapitalkrav genom att ta lägre risker. Lägre risktagande eller 

kapitalanskaffning är de huvudsakliga metoderna företagen kan använda för att stärka sin 

solvens. För försäkringsaktiebolag finns relativt goda möjligheter att anskaffa kapital, i 

motsats till ömsesidiga företag som har få möjligheter. Särskilt svårt är det för ömsesidiga 

företag att anskaffa kapital utifrån. 

Nackdelarna med Solvens II-direktivet är de omfattande kostnader som anpassningen innebär 

för såväl företagen som det allmänna. Ett lägre risktagande från försäkringsföretagens sida 

leder också till sämre förutsättningar för god avkastning. Effekten kan bli att produkter som 

garanterad ränta försvinner då företagen inte når upp till den utlovade avkastningen. 

Solvens II-direktivet är dock ett viktigt steg framåt i utvecklingen av försäkringsmarknaden 

inom EU. Även om direktivet inte åtgärdar alla problem och har vissa svagheter så medför det 

en rad fördelar. Direktivets mål är att stärka konsumentskyddet och öka konkurrensen inom 

EU. Dessa mål kommer direktivet att uppfylla. Frågan är bara hur mycket det kommer att 

kosta och hur mycket konsumenterna får betala för det utökade skyddet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ekonomin i stora delar av världen har under de senaste åren gått in i en period med mycket 

stor osäkerhet och stora svängningar på världens börser. Den djupa ekonomiska nedgång som 

världen drabbades av under hösten 2008 är den svåraste sedan 1930-talet. Krisen har för 

Europas del inneburit bland annat kraftigt inbromsad tillväxt, stigande arbetslöshet och 

underskott i de offentliga finanserna.
1
 

En del av bakgrunden till denna kris var att den amerikanska investmentbanken Lehman 

Brothers hösten 2008 försattes i konkurs. Det amerikanska finansdepartementets beslut att 

inte rädda Lehman Brothers ledde till en akut förtroendekris. Krisen utvecklades som en 

negativ spiral och spred sig globalt. Det skapades en oro över att inte få tillbaka utlånade 

pengar vilket medförde att kreditgivningen upphörde, räntorna sköt i höjden och att börserna 

världen över kraftigt föll.
2
  

Exemplet med Lehman Brothers visar hur fort ett krisförlopp kan gå i en bank som förlorat 

såväl kundernas, som marknadens förtroende. Det finansiella systemet är en mycket viktig 

komponent i den moderna samhällsekonomin. Inom det finansiella systemet sker en 

omfördelning av sparande, hantering av risker samt en förmedling av betalningar. Dessa olika 

delar medför att samhället har ett stort intresse av att det finansiella systemet är 

motståndskraftigt. Som ovan berörts, i fallet med Lehman Brothers, kan problem i ett 

finansiellt företag påverka hela ekonomin.
3
 

Som en följd av den oro som på senare år har uppstått på världens finansmarknader har det 

blivit nödvändigt att införa en hårdare reglering av de företag som är verksamma inom 

finansbranschen. Efter finanskrisen visade det sig att den tidigare regleringen i form av Basel 

II inte på ett tillräckligt sätt fångade upp riskerna i bankernas verksamhet. Av denna anledning 

arbetades ett nytt omfattande regelverk för banker fram av den så kallade Baselkommittén, 

nämligen Basel III. Syftet med detta nya regelverk var att stärka bankernas förmåga att stå 

emot förluster och att därmed minska sannolikheten för nya finansiella kriser.
4
 

På samma sätt som varit fallet på bankområdet har EU funnit ett liknande behov av skärpt 

reglering på försäkringsområdet. Direktiv (2009/138/EG) om upptagande och utövande av 

försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) är ett uttryck för detta.
5
 Även om 

finanskrisen inte började inom försäkringsväsendet, så fanns det försäkringsföretag
6
 som 

drabbades. Framförallt så träffades många försäkringsföretag, precis som många andra typer 

                                                 
1
 EU och den globala krisen, Europaperspektiv 2010, Oxelheim m.fl. sida 7. 

2
 Oxelheim m.fl. sida 11. 

3
 Erfarenheter av tillsyn och regelutveckling, Finansinspektionen, 2011, sida 7. 

4
 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=46019 (2011-09-07). 

5
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande 

av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1-155). 
6
 Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening 

enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), 1 kap. 3 §. 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=46019
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av bolag, av konsekvenserna av finanskrisen. Arbetet med Solvens II började innan 

finanskrisen, redan 2001, men införandet av direktivet blev emellertid klart efter ett beslut av 

EU:s finansministrar i maj 2009.
7
 Precis som Basel II för bankerna är Solvens II tänkt att 

stärka försäkringsföretagens förmåga att stå emot förluster, bland annat genom att stärka 

sambandet mellan solvenskrav och risker för försäkringsföretagen.
8
 Båda regelverken kan 

också sägas bestå av tre pelare, men det finns skillnader vad gäller dess mål. Basel II 

fokuserar mer på finansiell stabilitet medan Solvens II i huvudsak handlar om att skydda 

försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringsavtal.
9
  

Försäkringsföretagens solvens är en grundförutsättning för att de ska kunna betala ut 

ersättning vid en skada om det gäller sakförsäkring och till exempel betala ut pensioner om 

det gäller livförsäkring. Ett försäkringsföretag som blir insolvent kan därför åsamka stora 

skador för dess kunder. Som exempel kan nämnas ett livförsäkringsföretag som inte har 

tillräckliga medel för att utbetala ett antal pensionsförsäkringar. För de personer som drabbas 

kan utbetalningarna vara nödvändiga för att de ska klara sitt uppehälle. I slutändan kan det 

således bli konsumenter som får bära konsekvenserna av att ett försäkringsföretag inte varit 

tillräckligt solvent. 

Konsumentskyddet är således viktigt och tanken är också att Solvens II ska leda till ett bättre 

konsumentskydd. Enligt Finansinspektionen är konsumentskyddet det grundläggande 

skyddsintresset. Det är viktigt att kunderna känner trygghet i att försäkringsföretagen kan 

uppfylla sina åtaganden.
10

 Genom att kunderna känner sig trygga kan en förtroendekris som 

den år 2008 undvikas. På nationell nivå är alltså konsumentskyddet det som väger tyngst. På 

EU-nivå är det dock inte lika klart, där finns också andra intressen som spelar in, exempelvis 

intresset av integration. 

Utöver detta är Solvens II även tänkt att öppna upp försäkringsmarknaden och underlätta 

konkurrensen mellan försäkringsföretag i olika medlemsländer, bland annat genom att 

skillnaderna mellan medlemsstaternas lagstiftningar om regler för försäkrings- och 

återförsäkringsföretag undanröjs. På så sätt kan en gemensam marknad för försäkringstjänster 

skapas, samtidigt som konsumentskyddet kan hållas på en lämplig nivå.
11

 Försäkringsområdet 

genomgår stora förändringar och en marknad som tidigare var nationell och hårt reglerad har 

konkurrensutsatts och internationaliserats, en utveckling som EU alltså vill främja. En ökad 

konkurrens och effektivitet kommer leda till ökad tillväxt och välfärd i Europa. Solvens II, det 

nya regelverket för solvensberäkning är ett viktigt steg på den vägen.
12

 EU:s strävan mot en 

harmonisering på försäkringsområdet inom unionen kommer bland annat till uttryck genom 

ett flertal bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043). 

                                                 
7
 http://www.fi.se/Regler/Solvens/Om-Solvens-2/ (2011-09-07). 

8
 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/architecture_en.htm (2011-11-01). 

9
 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68), del 1, sida 41-42. 

10
 Se Finansinspektionens rapport ”På väg mot ett nytt europeiskt försäkringsregelverk” 2008:20, sida 4. 

11
 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/solvency2/faq_en.pdf (2011-09-07), European 

Commission, ”Solvency II”: Frequently asked questions, sida 1. 
12

 Se Finansinspektionens rapport ”På väg mot ett nytt europeiskt försäkringsregelverk” 2008:20, sida 3. 

http://www.fi.se/Regler/Solvens/Om-Solvens-2/
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/architecture_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/solvency2/faq_en.pdf
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Den skuldkris som under 2011 brett ut sig över Europa och där Grekland kanske märkts 

tydligast visar ytterligare på ett behov av starkare skydd och hårdare regler. Finanskrisen 2008 

tycks inte vara den enda kris som drabbar världens finansmarknader under början av 2000-

talet. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att redogöra för och analysera konsekvenserna av de ändringar som 

blir aktuella genom det nya Solvens II direktivet. Framförallt gäller det vilken verkan 

förändringarna får för svensk del, i förhållande till nuvarande ordning. Vilka ändringar 

kommer det nya Solvens II regelverket att innebära för de svenska försäkringsföretagen och 

Finansinspektionen? 

Ett delmotiv är att se hur skyddet i de nya reglerna stärks, hur ser det utökade skyddet för 

konsumenter ut? Kommer dessa ändringar att leda till att konsumenter får ett starkare 

förtroende för försäkringsföretagen? Kan de nya reglerna komma att innebära några 

försämringar för konsumenter? 

Detta arbete är också tänkt att belysa hur Solvens II kommer att fungera i praktiken. Hur kan 

försäkringsföretagen höja sin solvens om de inte når upp till solvenskapitalkraven? Vilka 

alternativ finns för olika associationsrättsliga bolagsformer? Vilka skillnader finns exempelvis 

mellan ömsesidiga och vinstgivande bolag? Tanken är att koppla dessa frågor till några 

praktiska fall. 

1.3 Metod och material 

Mitt arbete har i huvudsak en rättsdogmatisk inriktning, men med rättspolitiska inslag. 

Kunskap har således inhämtats genom ett studium av lagtext, förarbeten och doktrin. 

Arbetet med Solvens II pågår för fullt, inte bara i Sverige utan inom hela EU, men några 

färdiga nationella regleringar har ännu inte presenterats. Eftersom arbetet behandlar ett EU-

direktiv som ännu inte implementerats i svensk rätt kommer fokus att ligga på de svenska 

förarbeten som hittills presenterats och de rättskällor inom EU som behandlar området. 

Tidigare lagar och dess förarbeten har dock använts som stöd i arbetet. 

1.4 Avgränsningar 

Den för försäkringsföretag associationsrättsliga bolagsformen försäkringsförening kommer 

inte att behandlas närmre inom detta arbete. Någon redogörelse för den tidigare formen 

understödsförening, som numera ersatts av försäkringsförening, kommer inte heller att 

företas. 

Utöver det så kommer den särreglering som finns för mindre företag inte alls att tas med i 

arbetet. Återförsäkringsföretag och dess specifika reglering kommer också att lämnas utanför 

detta arbetes syfte.   
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1.5 Disposition 

Arbetet behandlar till att börja med bakgrunden till Solvens II-direktivet och hur direktivet är 

uppbyggt. Däri ingår direktivets syfte och hur detta ska uppnås. Därefter redogörs det för den 

svenska regleringen både före och efter Solvens II. Där nämns hur de svenska reglerna ser ut 

idag, hur solvensmarginalen beräknas samt vilka för- och nackdelar som finns med dagens 

regler. Sedan kommer ett kapitel kring försäkringsföretagens solvens och framförallt hur 

företagen kan höja sin solvens om de hamnar under solvenskapitalkravet. En uppdelning görs 

mellan de olika alternativ som finns för ömsesidiga försäkringsföretag och 

försäkringsaktiebolag. Avslutningsvis består de två sista kapitlen av analys och slutsatser.   
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2. Varför Solvens II? 

2.1 Bakgrund 

Ekonomin i stora delar av världen och kanske framförallt inom EU genomgår nu en rad stora 

påfrestningar. Den finansiella krisen och turbulensen därefter har uppmärksammat ett större 

behov av reglering. Främst har det handlat om hårdare reglering av banker, men även för 

andra områden inom finanssektorn finns ett liknande behov, däribland för 

försäkringsföretagen. 

Finanskrisen har visat behovet av riskbaserade solvenskrav och en sund förvaltning, vilket 

också är vad Solvens II ska bidra till. Inom EU sker ett arbete på flera håll för att stärka den 

finansiella sektorn. Arbetet med Solvens II utlöstes inte av den finansiella krisen, även om 

försäkringsbranschen påverkats av den, utan påbörjades redan för tiotalet år sedan. Det 

nuvarande systemet har i vissa delar kritiserats, i huvudsak eftersom det inte är riskbaserat. En 

nackdel med det nuvarande systemet är således att det visat sig vara stelbent genom att 

solvensreglerna utgått från verksamhetens art och omfattning istället för dess riskegenskaper. 

Återförsäkringsverksamhet har heller inte omfattats av solvensreglerna tidigare.
13

  

Europarätten på försäkringsområdet har varit uppdelad mellan ett stort antal direktiv vilket 

inneburit en fragmentisering av regelverket och därmed även svårigheter att förstå detsamma. 

Problemet med denna bristande överskådlighet är en del som det nya Solvens II-direktivet ska 

åtgärda. Den så kallade Lamfalussyprocessen medför dock i sig en viss fragmentisering och 

svåröverskådlighet. Lamfalussyprocessen syftar till att möjliggöra en snabbare 

lagstiftningsprocess och en mer flexibel reglering på det finansiella området. I den 

ursprungliga modellen finns fyra nivåer. Nivå ett fastställer allmänna principer genom 

förordning eller direktiv, nivå två fyller ut med detaljerade bestämmelser i förordning eller 

direktiv, nivå tre innehåller gemensamma riktlinjer och nivå fyra ett ansvar för att 

gemenskapslagstiftningen genomförts i medlemsstaterna på ett likartat sätt.
14

 Solvens II-

direktivet hör således till nivå ett i det nya regelverket.
15

  

Enligt kommissionen är det moderniseringen av regelverket som gör Solvens II-direktivet så 

viktigt. Direktivet inför ett modernt regelverk och därmed många fördelar för såväl 

försäkringsnäringen som för konsumenter.
16

 De nya regler som införs genom Solvens II har 

för avsikt att leda till såväl ökad finansiell stabilitet som tillförlitlighet på den europeiska 

försäkringsmarknaden. Verkningarna av den nya regleringen kan vara positiva för både 

                                                 
13

 För svensk del infördes dock 2008 ändringar som medförde att även återförsäkringsföretag omfattas av 

solvensreglerna. Prop. 2007/08:40 Återförsäkring och direktiv (2005/68/EG) av den 16 november 2005 om 

återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG och 

2002/83/EG (EUT L 323, 9.12.2005, sida 1-50). 
14

 Svåröverskådligheten ligger i att bestämmelserna är spridda över dessa fyra nivåer. 
15

 SOU 2011:68, del 1, sida 35-36. 
16

 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/barnier_june_2011_en.pdf (2011-11-01).  

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/barnier_june_2011_en.pdf
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försäkringsföretagen genom ökad konkurrenskraft och för konsumenterna till följd av ökad 

säkerhet.
17

 

Reglering av försäkringsmarknaden inom EU är emellertid inte något nytt, arbetet med ett 

legislativt ramverk inom EU tog sin början redan på 1970-talet genom införandet av den 

första generationens direktiv på försäkringsområdet.
18

 Den svenska solvensregleringen för 

försäkringsföretag som nu gäller har sin grund i EG:s försäkringsdirektiv. De nuvarande 

svenska reglerna om solvens har fortfarande i huvudsak sin grund i dessa första generationens 

direktiv, nämligen det första skadeförsäkringsdirektivet från 1973 och det första 

livförsäkringsdirektivet från 1979.
19

  

Arbetet med en reglering av försäkringsmarknaden inom EU slutfördes under början av 1990-

talet i och med att den tredje generationens direktiv infördes, vilka även ålade Kommissionen 

ett krav på en genomgång av EU:s solvensregler på försäkringsområdet. Granskningen ledde 

2002 fram till en begränsad reform
20

, känd som Solvens I.
21

 Under arbetet med Solvens I stod 

det emellertid klart att vissa svagheter fortfarande kvarstod inom den EU-rättsliga regleringen. 

Därför inleddes i direkt samband härtill processen med den hittills största omvandlingen på 

försäkringsområdet inom EU, nämligen Solvens II. 

Solvens II-direktivet kan något förenklat delas upp i två delar. Den ena delen utgör en 

konsolidering och ersättning av de många direktiv och krav som tidigare funnits på 

försäkringsområdet inom EU. I denna del innebär direktivet inte någon ändring av tidigare 

gällande bestämmelser. Den andra delen innehåller dock förändringar, nämligen de nya 

solvensreglerna på försäkringsområdet. Som nämnts är det centrala syftet med direktivet att 

ge försäkringstagare och förmånstagare
22

 ett tillräckligt skydd, vilket också nämns i 

ingressen.
23

 Vid sidan om det centrala syftet är direktivet också tänkt att säkerställa finansiell 

stabilitet och korrekt fungerande stabila marknader. 

                                                 
17

 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet – 

SOLVENS II”, 2008/C 224/03, punkt 3.1. 
18

 Rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om 

rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse (EUT L 063 , 13.03.1979 sida 1 – 18); Rådets första 

direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att 

etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring ( EUT L 228 , 16.08.1973 sida 3 – 

19); och Rådets direktiv 73/240/EEG av den 24 juli 1973 om avskaffande av inskränkningar i etableringsfriheten 

för verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT L 228, 16.08.1973, sida 20–22). 
19

 SOU 2011:68, Del 1, sida 33. 
20

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG av den 5 mars 2002 om ändring 

av rådets direktiv 79/267/EEG när det gäller solvensmarginalkraven för livförsäkringsföretag 

(EGT L 077, 20.3.2002, sida 11) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG av den 5 mars 2002 

om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG när det gäller solvensmarginalkraven för skadeförsäkringsföretag 

(EGT L 077, 20.3.2002, sida 17). 
21

 Solvency II - Executive Summary of the impact assessment, SEC (2007)870, sida 3. 
22

 Med förmånstagare avses enligt direktivet alla fysiska eller juridiska personer som har någon form av rättighet 

enligt ett försäkringsavtal. 
23

 Direktiv 2009/138/EG, ingressen punkt 16. 
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2.2 Varför reglera försäkringsverksamhet? 

Att försäkringsföretag alltid kan fullfölja sina åtaganden är grundläggande för att 

försäkringstagare och andra ersättningsberättigade ska kunna känna den trygghet som är 

försäkringens kärna. Försäkringsföretaget har åtagit sig att utge ersättning eller utföra en viss 

prestation om en viss risk förverkligas.
24

 Saknar företaget förmåga att infria detta löfte, så har 

försäkringstagaren invaggats i en falsk trygghet. För att detta inte ska inträffa måste 

försäkringsföretagen vara solventa. Det är därför viktigt med ordentliga krav på just solvens i 

försäkringsföretagen. Försäkringar innebär en trygghet för försäkringstagaren och i huvudsak 

fungerar försäkringar som ett verktyg för både individuellt och kollektivt skydd. 

Försäkringstagaren kan vara en konsument, men också små och stora företag samt 

myndigheter utgör vanliga kunder hos försäkringsföretagen.  

I kravet på trygghet ligger även att det skydd som försäkringen ger måste vara tillräckligt för 

att tillgodose försäkringstagarens anspråk vad gäller skydd. Utöver den som faktiskt köpt 

försäkringen kan försäkringsföretagets åtaganden även avse anhöriga eller tredje part.
25

 I 

många fall är det även så att denne tredje part befinner sig i en sådan position, i förhållande 

till försäkringstagaren, att denne är beroende av försäkringstagarens ekonomiska 

välbefinnande. För tredje part kan det således finnas ett intresse av att försäkringsföretagets 

verksamhet regleras för att på så sätt säkerställa dennes eventuella anspråk i förhållande till 

försäkringstagaren.
26

 Konsekvenserna av att ett försäkringsföretag inte kan fullfölja sina 

åtaganden kan därför bli mycket omfattande. De försäkringsåtaganden som handlas på 

marknaden är ofta av betydande storlek i förhållande till hur den ekonomiska livssituationen 

kan se ut för enskilda försäkringstagare. De medel som inbetalts till en försäkring kan därför 

utgöra en stor del av den enskilde försäkringstagares samlade tillgångar. Ur 

försäkringstagarnas synvinkel är det därför viktigt att den premie som betalas för en viss 

försäkring är väl avvägd i förhållande till det skydd försäkringen ger. 

Det finns i huvudsak tre faktorer som motiverar en näringsrättslig reglering av den 

verksamhet som bedrivs i försäkringsföretag.
27

 För det första saknar försäkringstagaren ofta 

den kunskap som krävs för att bedöma en försäkrings innebörd. I nära anslutning till detta 

saknar försäkringstagaren också i allmänhet tillräcklig kunskap för att bedöma priset på 

försäkringen i förhållande till dess innebörd. Detta är istället något som kanske främst 

behärskas av aktuarien. En konsekvens av detta kan vara att många konsumenter får svårt att 

jämföra olika försäkringar. Slutsatsen är att många försäkringstagare inte till fullo kan förstå 

vad de faktiskt får ut av den premie de betalar för sin försäkring. Det tredje och viktigaste 

skälet är, som redan berörts, att försäkringstagaren inte kan avgöra om företaget kan infria 

sina åtaganden, försäkringstagaren saknar normalt garantier för att försäkringsföretaget i 

framtiden kommer att kunna infria sina åtaganden.  

                                                 
24

 Falkman, Introduktion till försäkringsnäringsrätten, sida 11. 
25

 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet – 

SOLVENS II”, 2008/C 224/03, punkt 3.2. 
26

 Falkman, Introduktion till försäkringsnäringsrätten, sida 21. 
27

 A. a. sida 14. 
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Eventuella missbedömningar som görs av försäkringstagaren torde många gånger inte 

uppdagas förrän ett försäkringsfall inträder, vilket kan var långt efter att den första premien 

betalats. En avgörande funktion för försäkringar är som tidigare nämnts att ge en trygghet för 

försäkringstagaren vad gäller vissa negativa ekonomiska konsekvenser av händelser som inte 

går att förutse. Utöver detta är det i livförsäkringar vanligt att sparande ingår som en väsentlig 

del. En felbedömning av den erbjudna försäkringsprodukten kan medföra svåra, negativa 

ekonomiska konsekvenser för den som drabbats.
28

 Även EESK har uttryckt vilken inverkan 

försäkringar har som skydd för EU-medborgarnas vardagsliv. Försäkringar utgör inte bara ett 

skydd i händelse av dödsfall utan har även blivit ett viktigt alternativ som sparprodukt. 

Försäkringsföretag deltar i förvaltningen av de sociala trygghetssystemen, däribland pensioner 

samt sjuk- och hälsovårdssystem.
29

 

Som tidigare nämnts är riskhantering en viktig del i försäkringsföretags verksamhet. Genom 

att försäkringstagaren överlåter en viss risk till försäkringsföretaget och samtidigt gör en 

förskottsbetalning, så är försäkringstagaren beroende av att försäkringsföretaget under en 

längre period kan hantera de risker som förvaltningen av försäkringstagarens kapital 

innebär.
30

 De risker som ett försäkringsföretag utsätts för kan delas in i försäkringsrisker, även 

kallade aktuariella risker, respektive finansiella risker. Finansiell risk är en sammanfattande 

benämning på olika risker som förekommer i kapitalförvaltningen.  

Med försäkringsrisk avses däremot risker som följer av den egentliga 

försäkringsverksamheten. Dessa risker kan, något förenklat, sägas ha betydelse på två plan. 

Den första nivån, mikronivån, innebär att försäkringstagarna i ett försäkringskollektiv i 

huvudsak ska bära varandras risker. Försäkringen medför således en riskspridning. Riskerna 

belastar försäkringstagarna och inte försäkringsgivaren, men det är försäkringsgivaren som 

svarar för kostnaderna för att täcka riskerna fördelas på ett lämpligt sätt. Omfattningen av ett 

försäkringsföretags åtaganden enligt ingångna försäkringsavtal är relativt förutsägbar genom 

statisktiska beräkningar. Sannolikheten för att en viss ersättningsberättigande händelse ska 

inträffa eller att en sådan händelse inträffar före en viss tidpunkt, benämns i detta fall som 

skaderisken.
31

 

I ett försäkringsföretag finns då en del premiemedel som inte är tvungna att hållas tillgängliga 

för betalning av eventuella försäkringsfall samt omkostnader. Dessa medel kan istället 

användas för att finansiera verksamhet hänförlig till balansräkningens aktivsida, vilket 

exempelvis innebär en förvaltning av medlen genom olika former av placeringar. Det problem 

som uppstår är emellertid att antalet framtida försäkringsfall, det vill säga omfattningen av 

försäkringsföretagets åtaganden enligt ingångna försäkringsavtal, inte med säkerhet går att 

förutsäga. Försäkringsföretagen exponeras därför för aktuariella risker eller försäkringsrisker 

vilka utgör den andra nivån, makronivån.
32

 

                                                 
28

 Falkman, Introduktion till försäkringsnäringsrätten, sida 20-21. 
29

 Yttrande från EESK, 2008/C 224/03, punkt 3.2. 
30

 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag, prop. 2002/03:94, sida 22. 
31

 Falkman, Försäkringsrörelse - Tillståndsplikt och skyddade intressen, 2010, sida 105. 
32

 A. a. sida 105. 
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Vilken möjlighet det sedan finns att utjämna risker skiljer sig betydligt åt mellan olika 

verksamhetsgrenar. Försäkringsriskerna är relativt enkla att hantera när det gäller 

livförsäkring, vilket exempelvis beror på att befolkningens genomsnittliga livslängd är 

någorlunda enkel att förutse. För livförsäkringsföretag är däremot de finansiella riskerna mer 

svårhanterade eftersom det handlar om långa åtaganden där det vanligtvis finns 

avkastningsgarantier. För skadeförsäkring gäller istället det omvända förhållandet. Där är 

avtalstiderna korta vilket gör att de finansiella riskerna blir lättare att hantera. Å andra sidan är 

då försäkringsriskerna svårare att bedöma.
33

 

2.3 Direktivets mål 

De EU regler som funnits på försäkringsområdet innan Solvens II innehåller en rad svagheter. 

För det första är de inte riskkänsliga. Ett flertal viktiga risker som marknads-, kredit- och 

operativ risk fångas inte upp av den tidigare regleringen. Det saknas också ett proaktivt 

tankesätt i den tidigare regleringen och den innehåller väldigt få inslag av kvalitativa krav. 

Det proaktiva tankesättet kommer i den nya regleringen till uttryck genom att företagens 

arbete med den egna risk- och solvensbedömningen. Genom detta arbete får de en inblick i 

hur olika risker specifikt påverkar den egna rörelsen, det kan sedan ligga till grund för 

framtida beslut i företaget. Den nuvarande ordningen skapar inte något incitament för 

försäkringsföretagen att arbeta med riskhantering.
34

 Den gällande ordningen före Solvens II 

innehåller också ytterligare brister avseende en väl fungerande gemensam marknad på 

försäkringsområdet. Grunden före Solvens II har varit gemensamma minimiregler som sedan 

kunnat anpassas i de olika medlemsländerna genom kompletterande regler. Dessa 

tilläggsregler på nationell nivå har motverkat en väl fungerande enhetlig marknad för 

försäkringar. Det har istället lett till ökade kostnader för försäkringsföretagen och hindrat 

konkurrens inom EU.
35

 

Att stärka stabiliteten och tillförlitligheten för företag på försäkringsområdet inom EU på det 

sätt som avses med Solvens II hade kunnat genomföras genom liknande nationella regleringar 

som tog fasta på svagheterna i den tidigare ordningen (Solvens I). Erfarenheten är dock att så 

inte skett, snarare har det varit fråga om motsatsen. Något var därför tvunget att göras för att 

få till stånd en förändring som åtgärdar bristerna med den tidigare ordningen. En sådan 

ändring behöver göras på EU-nivå för att främja harmonisering.
36

 Vidare skapar 

harmoniserade solvensregler förtroende, inte bara bland konsumenterna utan också bland 

tillsynsorganen. Allt för stora nationella variationer påverkar tillsynen av både multinationell 

verksamhet och lika konkurrensvillkor negativt. Den internationella utvecklingen har gått om 

den tidigare ordningen, därför står de nya normerna i Solvens II i överrensstämmelse med en 

redan etablerad internationell trend.
37

 

                                                 
33

 Prop. 2002/03:94, sida 22-23. 
34

 SEC(2007)870, sida 2. 
35

 SEC(2007)870, sida 3. 
36

 SEC(2007)870, sida 3. 
37
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Harmoniseringen av medlemsländernas regleringar kring försäkringsnäringsrätt är en viktig 

del av Solvens II direktivet. Direktivet inleds också med att poängtera att de största 

skillnaderna mellan de lagregler som gäller för försäkrings- och återförsäkringsföretag i de 

olika medlemsstaterna bör undanröjas. Anledningen är att göra det lättare att starta och 

bedriva försäkringsverksamhet framförallt mellan olika länder inom gemenskapen.
38

Lika 

konkurrensvillkor öppnar också upp försäkringsmarknaden och möjliggör för 

försäkringsföretag att etablera sig och tillhandahålla sina tjänster i andra medlemsstater. 

Grunden för lagstiftning på försäkringsområdet inom EU är till stor del att underlätta för 

utvecklingen av en gemensam marknad på området för försäkringstjänster. De nuvarande 

minimireglerna på EU-nivå har inte varit tillräckliga och många medlemsstater har därför 

infört egna reformer vilket lett till att regleringen i olika medlemsstater inom EU i låg grad 

stämt överens med varandra.
39

 Detta står så klart i motsats till tanken på en gemensam 

marknad. Det framtida systemet skall leda till ökad harmonisering och för att detta skall bli 

möjligt krävs det att ett nytt system så långt det är möjligt bygger på principen om maximal 

harmonisering.
40

 Solvens II innebär också en omarbetning och sammanslagning av många av 

de direktiv som sedan tidigare funnits på försäkringsrättens område inom EU.
41

 

Själva kärnan i direktivet och det centrala syftet med den nya reglering som införs genom 

Solvens II är alltså att stärka konsumentskyddet. EU vill se en stabilare och mer sund 

finansiell marknad överlag och Solvens II ska säkerställa detta på försäkringsområdet. Till 

detta kommer som nämnts även EU:s ambition att skapa en gemensam marknad, vilket ska 

leda till en större konkurrens och effektivitet för att därmed öka tillväxt och välfärd i Europa. 

Ytterligare en positiv del med den nya ordningen är att den internationella konkurrenskraften 

för EU:s försäkrings- och återförsäkringsföretag förbättras. 

2.4 Direktivets struktur 

Det försäkringsnäringsrättsliga regelsystemet kan, lite förenklat, delas upp i tre 

huvudkategorier. Dessa tre kategorier behandlar de särskilda problem som just ligger till 

grund för en näringsrättslig reglering på försäkringsområdet.
42

 Den första av dessa 

huvudkategorier innehåller soliditetsrelaterade regler, vilka således behandlar de svårigheter 

som består i att försäkringstagaren saknar garantier för att försäkringsgivaren i framtiden 

kommer kunna infria sina försäkringsåtaganden. Denna kategori kan också delas upp i tre 

underkategorier.
43

 Den första underkategorin består av regler som begränsar 

försäkringsföretagens risktagande, det rör sig bland annat om försäkringsåtagandenas 

omfattning samt hur mottagna premier får placeras. I den andra underkategorin inryms 

riskspecifika regler, vilket enkelt uttryckt är regler som motverkar sådana risker som följer av 

verksamheten. Det handlar främst om regler som uppställer krav på skuldtäckning och 

kapitalstyrka. I den tredje underkategorin, allmän riskreglering, återfinns generella regler 

                                                 
38

 Direktiv 2009/138/EG, ingressen punkt 2. 
39

 European Commission, ”Solvency II”: Frequently asked questions, sida 1. 
40

 Meddelande som utarbetats av kommissionens avdelningar, MARKT/2509/03, sida 4. 
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 Direktiv 2009/138/EG, ingressen punkt 1. 
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 Falkman, Introduktion till försäkringsnäringsrätten, sida 33-35. 
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 A. a. sida 33-35. 
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avseende soliditeten i försäkringsföretagens verksamhet. Den andra huvudkategorin innehåller 

regler med relevans för försäkringsskyddets innebörd, vilket främst rör information till 

försäkringstagare. Slutligen innehåller den tredje huvudkategorin prisrelevant reglering, det är 

där fråga om regler som behandlar de problem som kommer av att en försäkringstagare har 

svårt att bedöma om en viss försäkrings pris är rimligt.
44

 

När det gäller Solvens II så begränsar regelverket till viss del möjligt risktagande för 

försäkringsföretagen. Det kommer bland annat till uttryck genom den aktsamhetsprincip som 

framgår av direktivet. Med Solvens II-direktivet slopas de kvantitativa placeringsreglerna 

vilket i princip innebär att det skall råda placeringsfrihet. Det betyder bland annat att 

medlemsstaterna inte får föreskriva att försäkrings- och återförsäkringsföretag måste ta 

hänsyn till restriktioner i form av investeringsregler avseende godkända tillgångsslag, tillåten 

andel per tillgångsslag eller andel hänförlig till samma emittent. Slopandet av 

investeringsregler innebär dock inte att försäkringsföretagen får investera helt fritt, eftersom 

direktivet innehåller kvalitativa investeringsregler. Placeringarna ska istället ske enligt en 

särskild aktsamhetsprincip, ”prudent person principle”, som gäller för samtliga placeringar.  

Vid placering av tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar krävs också extra 

noggrannhet. Dessa tillgångar ska placeras i alla försäkringstagares bästa intresse och med 

hänsyn till försäkrings- och återförsäkringsskuldernas art och löptid.
45

 Men det viktigaste, och 

även själva kärnan i direktivet, är att det riktar in sig på den riskspecifika regleringen genom 

införandet av ekonomiska riskbaserade solvenskrav och kvalitativa solvenskrav, vilket är 

något helt nytt på försäkringsområdet inom EU. En viktig del med Solvens II direktivet är 

således att försöka motverka de risker som följer av försäkringsföretagens verksamhet och 

därmed öka stabiliteten och konkurrenskraften hos försäkringsföretag inom EU. 

Vad innebär då Solvens II-direktivet, vad är det för ändringar som det för med sig? Som 

berörts tidigare är ett starkare konsumentskydd och en gemensam och stabil 

försäkringsmarknad syftet med direktivet. Solvens II-direktivet för med sig förändringar 

framförallt på tre punkter för att kunna nå dessa mål. För det första handlar det om en 

harmonisering av regelverket på försäkringsområdet, för att på så sätt främja en 

konkurrenskraftig jämlikhet bland försäkringsföretag inom EU. Den andra delen medför en 

förändring av solvenskapitalkraven genom att dessa bättre ska kunna anpassas till ett visst 

bolags verksamhet, solvenskraven ska också vara mer omfattande än tidigare. Den kanske 

viktigaste förändringen här består av införandet av kvalitativa och riskbaserade kapitalkrav. 

Den tredje och sista punkten består slutligen av den ökade transparensen som Solvens II 

medför. Översynen av försäkringsgivare ska bli mer genomgripande samtidigt som 

försäkringsgivare i större utsträckning kommer vara tvungna att offentliggöra information. 

Dessa tre punkter och tanken bakom dem kommer här beröras i en kort sammanställning. 

Den andra och mest centrala delen i direktivet består av införandet av bestämmelser som 

fokuserar på den faktiska kvaliteten på försäkringsföretagets riskförvaltning samt på principer 
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och målsättningar, snarare än på regler som inte beaktar företagets specifika riskprofil.
46

 I 

ingressen till direktivet uttrycks det att det kvantitativa solvenskapitalkravet bör definieras 

som det ekonomiska kapital som försäkrings- och återförsäkringsföretag ska hålla för att de 

med minst 99,5 % säkerhet ska kunna uppfylla sina försäkringsåtaganden mot både 

försäkringstagare och förmånstagare under de kommande tolv månaderna.
47

 De nya 

solvenskraven kommer vara mer riskkänsliga och mer sofistikerade än tidigare, vilket bättre 

täcker upp de verkliga risker som en viss försäkringsgivare kan vara utsatt för. Det är således 

fråga om att gå från ett tankesätt där en modell passar alla, till betydligt mer företagsspecifika 

krav.
48

 De kvantitativa solvenskraven kan vidare delas upp i två delar, nämligen Solvency 

Capital Requirement (SCR) och Minimum Capital Requirement (MCR). SCR består av de 

nya riskbaserade kapitalkraven och är försäkringsföretagens huvudsakliga verktyg för att 

kontrollera sin solvensnivå. SCR är baserat på en Value-at-Risk
49

 beräkning och ska 

säkerställa att företaget med en säkerhet minst 99,5 % kan infria sina åtaganden, vilket nämnts 

ovan. Kraven enligt SCR täcker alla de risker som en försäkringsgivare kan vara utsatt för, 

men tar också hänsyn till eventuella mildrande tekniker som försäkringsgivaren tillämpar, 

som exempel kan nämnas återförsäkring och värdepapperisering.
50

 De risker som 

försäkringsföretagen behöver ta hänsyn till är tecknings-, marknads-, motparts- och operativ 

risk. Försäkringsföretagen kan antingen beräkna SCR genom den nya i direktivet angivna 

standardformeln för beräkning av det kvantitativa solvenskapitalkravet, eller genom att 

använda sig av en intern modell som kontrollerats och godkänts av tillsynsmyndigheterna.
51

 

Det nya är att försäkringsgivare och återförsäkrare kommer vara tvingade att reservera kapital 

i förhållande till den samlade solvensrisken, vilket enligt den nya ordningen innefattar både 

kvantitativa och kvalitativa aspekter som påverkar företagets risknivå.
52

 Genom den nya 

ordningen med Solvens II skapas en samlad balansräkningsmodell där alla tillgångar och 

skulder bedöms och kvantifierbara risker med koppling därtill tydligt avspeglas i form av 

kapitalkrav.
53

 Det nya är alltså att även risker hänförliga till tillgångssidan tas med i 

bedömningen.  

De nya kvalitativa kraven i Solvens II utgörs bland annat av regleringar som ska identifiera de 

företag som har exempelvis finansiella eller organisatoriska drag som höjer riskprofilen, 

vilket kan ge krav på ett större solvenskapital än enligt standardmodellen.
54

 Det är också fråga 

om ett mer proaktivt förhållningssätt för företagen. Genom en egen risk och 
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solvensbedömning (ORSA), vilket utgör en del av de nya kvalitativa reglerna, ska företagen 

bedöma sitt behov av kapital.
55

 

Som nämnts utsätts försäkringsföretagen i sin verksamhet för en rad olika risker. Den tidigare 

regleringen har dock som nämnts inte tagit hänsyn till hur riskprofilen i ett visst företag sett 

ut. Försäkringsföretagen placerar normalt såväl mottagna premier som upplånat kapital i olika 

former av tillgångar. Det kan exempelvis röra sig om aktier, kreditmarknadsinstrument och 

fastigheter, vilket medför att försäkringsföretagen exponeras för olika former av 

marknadsrisker.
56

 Detta medför i sin tur att försäkringsföretagen ständigt löper risk för 

förluster på grund av prisförändringar avseende främst tillgångar, men även skulder. Ett 

försäkringsföretags totala riskexponering avseende marknadsrisker påverkas av hur företagets 

sammansättning av tillgångar, skulder och kapital ser ut. Framförallt är det kombinationen av 

de risker som följer med olika tillgångar som kan leda till en negativ påverkan på företagets 

stabilitet, snarare än de risker som följer för en enskild typ av tillgångar eller skulder.
57

 Vilka 

marknadsrisker som ett visst försäkringsföretag utsätts för kan sedermera påverka företagets 

riskprofil enligt den nya ordningen i Solvens II.  

Precis som för andra typer av företag utsätts även försäkringsföretag för olika typer av 

rörelserisker, även kallat operativa risker. Det är de risker som hör samman med att bedriva en 

affärsverksamhet och följer exempelvis av att företagen har fasta kostnader för lokaler och 

löner. En annan operativ risk som är mer specifik för just försäkringsföretag är risken att 

drabbas av ökade kostnader på grund av försäkringsbedrägerier.
58

 Även vilka operativa risker 

ett försäkringsföretag utsätts för bidrar till dess totala riskprofil. 

Den tredje delen är tänkt att öka insynen i försäkringsföretagen och därmed förhoppningsvis 

tidigare kunna identifiera försäkringsgivare innan de hamnar i ordentliga svårigheter. 

Företagen tvingas också offentliggöra information i större grad än tidigare vilket bidrar till en 

stärkt marknadsdisciplin och bättre konkurrens.
59

 Det leder också till att olika 

försäkringsföretag i större utsträckning kan jämföras med varandra. 
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3. Den svenska regleringen, före respektive efter Solvens II 

3.1 De nuvarande svenska reglerna 

De nu gällande svenska reglerna för försäkringsföretagens solvens har EG:s 

försäkringsdirektiv som utgångspunkt. Till stor del återfinns de nuvarande reglerna om 

solvens i det första skadeförsäkringsdirektivet som antogs år 1973 och i det första 

livförsäkringsdirektivet som antogs år 1979.
 60

 För att tillgodose de skyddsintressen som 

motiverar näringsrättslig reglering på försäkringsområdet används en teknik som i huvudsak 

består av två delar. Den första delen innebär att ett försäkringsföretag ska göra 

försäkringstekniska avsättningar för sina försäkringsåtaganden. Beräkningen av 

försäkringsåtagandena baseras i huvudsak på försäkringsmatematiska principer. De 

avsättningar som föräkringsföretaget gör ska täckas av vissa matchande tillgångar, så kallade 

skuldtäckningstillgångar. 

Den andra delen består i att försäkringsföretag ska ha en tillräcklig kapitalstyrka för att kunna 

möta de risker som följer av verksamheten. I direktiven föreskrivs att alla försäkringsföretag 

ska ha en kapitalbuffert som är tillräckligt stor i förhållande till företagets totala verksamhet. 

Storleken på buffertkapitalet (kapitalbasen) i ett försäkringsföretag måste överstiga 

solvensmarginalen som bestäms med utgångspunkt i verksamhetens karaktär och omfattning.  

Kapitalbasens storlek beror emellertid också på om det gäller livförsäkringsrörelse eller 

skadeförsäkringsrörelse.
61

 Syftet med reglerna är att ett försäkringsföretag skall ha en 

kapitalbas, vilken motsvaras av tillgångar som inte är att se som skuldtäckningstillgångar och 

som minst uppgår till en viss, lägsta nivå, den så kallade solvensmarginalen. 

De svenska reglerna ändrades 2004 för att överensstämma med Solvens I-direktiven
62

, 

solvenslivdirektivet och solvensskadedirektivet, som antogs 2003. Arbetet med Solvens II-

direktivet är en fortsättning på det arbete som ledde fram till Solvens I-direktiven. Till 

skillnad från Solvens II som till stora delar syftar till en full harmonisering på 

försäkringsområdet inom EU så medförde Solvens I-direktiven endast ett krav på 

minimiharmonisering. Det har således funnits ett utrymme för medlemsstaterna att införa en 

striktare reglering än den nivå som anges i direktivet. I punkt 12 i ingressen till 

solvenslivdirektivet respektive punkt 14 i ingressen till solvensskadedirektivet uttalas det att 

solvensdirektiven bör fastställa minimistandarder, men att en medlemsstat samtidigt bör 

kunna föreskriva striktare regler. Det svenska införlivandet av solvensdirektiven ska dock 

enligt förarbetena strikt ha följt den miniminivå som anges i solvensdirektiven. Skälen till 

detta var delvis att invänta arbetet med Solvens II som till stor del behandlar samma frågor 

som Solvens I.
63

 

Efter Solvens I inledde Sverige ett arbete med en reformering av solvensregleringen för 

försäkringsföretag. Framförallt handlade förslagen om att stärka försäkringstagarnas intressen 
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genom förbättrad genomlysning och bättre riskhantering. Även förbättrad tillsyn över 

försäkringsföretagen samt marknadens möjligheter att övervaka försäkringsföretagens 

verksamhet var en del av förslagen.
64

 Det påminner således en hel del om syftet med Solvens 

II, vilket också nämns i Placeringsutredningens betänkande
65

. Men trots motsvarande 

reformering inom EU var bedömningen att en nationell förändring i rörelsereglerna ändå var 

nödvändig, vilket också förekom inom andra EU-länder parallellt med Solvens II-projektet. 

De svenska reglerna skulle ses som en övergång till dess att Solvens II-arbetet var färdigt. 

Placeringsutredningen ledde också fram till den så kallade solvenspromemorian
66

. Någon 

nationell reformering av solvensreglerna för försäkringsföretag i linje med 

solvenspromemorian genomfördes emellertid aldrig i svensk rätt. Bland annat var det mot 

bakgrund av remissinstansernas kritik mot centrala delar i solvenspromemorian som valet 

gjordes att inte gå vidare med en reformering. Istället togs beslutet att avvakta tills den 

kommande EG-harmoniseringen på området genomförts.
67

 

En viss utveckling av de svenska reglerna har dock genomförts. Efter nedgången på 

aktiemarknaden 2000-2002 och det efterföljande räntefallet försvagades många 

försäkringsföretags finansiella styrka. För att verka mer förebyggande tog Finansinspektionen 

då fram den så kallade trafikjusmodellen, vilken också innehåller generella regler för att 

kunna identifiera vissa risker i försäkringsföretagens verksamhet. Modellen gäller för 

livförsäkringsföretag samt större skadeförsäkringsföretag och omfattar finansiella risker, 

försäkringsrisker och driftkostnadsrisker. Modellen var klar 2006 och den senaste versionen 

infördes 2007.
68

 Någon utförligare redogörelse för trafikljusmodellen kommer dock inte att 

företas i detta arbete. 

I dagsläget finns ett flertal regler i försäkringsrörelselagen vars ändamål är att skydda 

försäkringstagarnas intresse av att försäkringsavtalet kommer att kunna fullföljas. De regler 

som finns avser framförallt försäkringsföretagens betalningsförmåga, vilken ska säkerställas 

genom att bestämmelserna innehåller ett krav på att försäkringsföretagen ska upprätthålla en 

minsta kapitalbas. Det innebär att värdet av försäkringsföretagens tillgångar med marginal ska 

överstiga värdet av de åtaganden som företaget garanterat och villkorat i olika 

försäkringsavtal.
69

 Försäkringsföretagets kapitalbas, det vill säga tillgångar utöver de 

tillgångar som motsvarar de försäkringstekniska avsättningarna, utgör således en extra buffert 

mot riskerna i företagets verksamhet. 

Enligt 6 kap. 1 § FRL ska ett försäkringsföretag ha tillgångar för skuldtäckning som minst 

uppgår till ett belopp som motsvarar försäkringstekniska avsättningar för egen räkning, värdet 

av reservdeposition som en återförsäkringsgivare har ställt hos företaget, och 

utjämningsreserv för kreditförsäkring. Företaget gör de försäkringstekniska avsättningarna på 

balansräkningens skuldsida. I 7 kap. 1 § 1 st. FRL finns en allmän bestämmelse om att ett 
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försäkringsföretag vid varje tidpunkt, utöver de tillgångar som krävs för skuldtäckning enligt 

6 kap. 1 § FRL, ska ha en tillräcklig kapitalbas.
70

 När verksamheten utövas ska kapitalbasen 

minst uppgå till en nivå som motsvarar solvensmarginalen, vilken beräknas med utgångspunkt 

i verksamhetens art och omfattning.
71

 Kapitalbasen får emellertid aldrig vara mindre än ett 

särskilt garantibelopp. Denna minsta nivå, garantibeloppet, uppgår för livförsäkringsrörelse 

till tre miljoner euro.
72

 För skadeförsäkringsföretag är den istället beroende av inom vilka 

försäkringsklasser som företagets rörelse hänför sig till och uppgår antingen till två miljoner 

euro eller till tre miljoner euro. Utgångspunkten är att garantibeloppet ska uppgå till minst två 

miljoner euro, men om rörelsen omfattar försäkring eller risk som hänför sig till någon av 

försäkringsklasserna 10-15
73

 som anges i 2 kap. 11 § första stycket, ska dock garantibeloppet 

uppgå till ett belopp som minst motsvarar tre miljoner euro.
74

 

I 7 kap. 2 § FRL, som bygger på artikel 1.2 i Solvens I-direktiven
75

, finns bestämmelser om 

kapitalbasens sammansättning. De olika poster som kapitalbasen får omfattas av är inbetalt 

aktiekapital, garantikapital eller verksamhetskapital, övrigt eget kapital med avdrag för 

utdelning, och obeskattade reserver. För skadeförsäkringsföretag gäller också att 

utjämningsreserven som ska skuldtäckas enligt 6 kap. 1 § FRL inte får ingå i kapitalbasen.
76

 

Förutom nämnda poster får även andra poster ingå i kapitalbasen. Det gäller dock endast efter 

en ansökan hos Finansinspektionen, där myndigheten godkänner posterna i det enskilda fallet. 

Posten eget kapital, det vill säga företagets vinst eller förlust, med avdrag för utdelning är en 

ändring som följde med Solvens I-direktiven.
77

  

Sammanfattningsvis kan de nuvarande solvensreglerna sägas bestå av tre olika delar, varav de 

två första berörts ovan. Det första är att försäkringsföretagen ska göra tillräckliga 

försäkringstekniska avsättningar på balansräkningens skuldsida. Det rör sig bland annat om 

avsättningar för oreglerade, inklusive ännu ej anmälda, försäkringsfall. De 

försäkringstekniska avsättningarna utgör inte några ordinära skulder eftersom värderingen av 

dess storlek beror på ett högst osäkert antagande. Det verkliga utfallet av försäkringsföretagets 

åtagande kan sedan skilja sig rejält från den beräkning som gjorts både vad gäller tidpunkt och 

beloppets storlek. Den andra delen är att företagen ska ha tillgångar som motsvarar de 

försäkringstekniska avsättningarna. För dessa tillgångar gäller även särskilda 

begränsningsregler som ska minska risken på tillgångssidan. Den tredje och sista delen 

innebär att företagen ska ha en kapitalbuffert som är beroende av de åtaganden som 

försäkringsföretaget har gentemot försäkringstagare och andra ersättningsberättigade till följd 
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av försäkringsavtal.
 78

 Storleken på solvensmarginalen beräknas på olika sätt beroende på om 

det rör sig om livförsäkringsrörelse eller skadeförsäkringsrörelse. 

3.1.1 Beräkning av solvensmarginal för skadeförsäkringsrörelse och 

återförsäkringsrörelse 

När det gäller skadeförsäkringsrörelse så beräknas storleken på solvensmarginalen på det 

högsta av antingen det årliga premie- och bidragsbeloppet eller genomsnittet av 

försäkringsersättningarna för de senaste tre räkenskapsåren. I försäkringsrörelselagen används 

begreppet premieindex när föregående års mottagna premier ligger till grund för beräkningen. 

Om det istället gäller tidigare års utbetalda ersättningar eller avsättningar för försäkringsfall 

används begreppet skadeindex.
79

 För skadeförsäkringsrörelse är det således den högsta 

summan av premieindex eller skadeindex som avgör solvensmarginalen. Premieindex kan 

sägas vara framåtblickande eftersom detta mått relaterar solvensmarginalen till omfattningen 

av den rörelse som bedrivs mätt med premievolymen. Det motsatta gäller istället för 

skadeindex som är bakåtblickande och tar hänsyn till riskerna i den rörelse som har 

bedrivits.
80

  

Vid bestämmandet av solvensmarginalen ska premier, ersättningar, avsättningar och 

regressbelopp som avser försäkringsklasserna 11-13 i den uppräkning som finns i 2 kap. 11 § 

första st. FRL, ökas med 50 procent. Denna ändring infördes till följd av artikel 1.3 i 

solvensskadedirektivet. Genom direktivet infördes följaktligen en beräkning av 

solvensmarginalen som grundas på riskkategori, så kallat riskbaserat tilläggskapital, vilket var 

en av de viktigaste ändringarna med direktivet. Med införandet av ett riskbaserat 

tilläggskapital bevaras enkelheten i den nuvarande metoden samtidigt som solvensmarginalen 

justeras upp med 50 procent för försäkringsklasser med mer volatila risker.
81

 

3.1.2 Beräkning av solvensmarginal för livförsäkringsrörelse 

Solvensmarginalen för livförsäkringsrörelse är något mer komplicerad att beräkna, jämfört 

med den för skadeförsäkringsrörelse. För livförsäkring som är hänförlig till klasserna I a, II 

och III
82

 så gäller enligt 7 kap. 12 § FRL som utgångspunkt att solvensmarginalen bestäms till 

summan av tre belopp. Klass I a utgörs av försäkringar där utbetalning av försäkringsbelopp 

är beroende av en eller flera personers liv. I klass II ingår försäkringar som utfaller vid såväl 

giftermål, som vid födelse. Slutligen avser klass III sådana försäkringar som är hänförliga till 

klass I a eller II och som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva 

fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, fondförsäkring. 
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Det första beloppet är fyra procent av den del av de försäkringstekniska avsättningarna som 

svarar mot åtaganden med en finansiell eller försäkringsteknisk risk för försäkringsföretaget, 

utan avdrag för avgiven återförsäkring multiplicerat med en justeringsfaktor som tar hänsyn 

till avgiven återförsäkring under föregående räkenskapsår. Det andra beloppet är en procent 

av de övriga försäkringstekniska avsättningarna. Det sista beloppet är tre tiondelars procent av 

de positiva risksummorna. För avtal som gäller fondförsäkring eller pensionsfonder ska 

ytterligare 25 procent av nettodriftskostnaderna hänförliga till just detta avtal läggas till 

summan av de tre beloppen. Det gäller dock endast då försäkringsföretaget inte påtar sig 

någon placeringsrisk samt att det belopp som ska täcka driftskostnaderna inte är bestämt för 

längre tid än 5 år.
83

 För så kallade långa sjuk- och olycksfallsförsäkringar, försäkringsklass 

IV, används en kombination av beräkningen för livförsäkringsrörelse och 

skadeförsäkringsrörelse. Solvensmarginalen för tilläggsförsäkringar beräknas enligt vad som 

föreskrivs för skadeförsäkringsrörelse.  

3.2 För- respektive nackdelar med de nuvarande solvensreglerna 

De nu gällande solvensreglerna kan vid en första anblick ses som förhållandevis invecklade. I 

realiteten är dock en fördel med dagens regelverk att det är relativt enkelt och robust. Som 

tidigare nämnts tidigare består det nuvarande regelverket i huvudsak av tre delar som på olika 

sätt samspelar.
84

 Med den enkelhet som finns i dagens regelverk följer emellertid vissa 

svagheter. Nackdelen med denna enkelhet är att kapitalkraven inte fullt ut reflekterar de 

verkliga risker som föreligger i det enskilda försäkringsföretaget. Konsekvenserna av detta 

blir att kapitalkraven ibland sätts för högt och ibland för lågt i förhållande till vad som vore 

optimalt med hänsyn till kostnader för att hålla kapitalet och dess skyddseffekt.
85

 

Det som är grunden i den nuvarande solvensregleringen är värderingen av 

försäkringsföretagets åtaganden. Värderingen är det som avgör hur stora försäkringstekniska 

avsättningar som företaget ska göra och därmed också storleken på det belopp som ska 

skuldtäckas. Framförallt får värderingen effekt på två sätt. För det första ligger den till grund 

för hur mycket tillgångar som ska omfattas av placeringsregler, eftersom sådana regler endast 

träffar skuldtäckningstillgångarna. För det andra påverkar värderingen också kapitalbasens 

storlek eftersom denna, något förenklat, kan beskrivas som en ”restpost” när de 

försäkringstekniska avsättningarna och andra skulder dragits bort från företagets 

balansomslutning.
86

 För livförsäkringsrörelse påverkas även kravet på kapitalbasens storlek 

eftersom det är direkt relaterat till de försäkringstekniska avsättningarna.  
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Att på förhand bedöma hur stora företagets åtaganden kommer att bli är i vissa delar väldigt 

svårt. Främst är det avsättningar för ej slutreglerade och ännu ej anmälda skador som kan 

vålla problem. Värdet på företagets åtaganden bestäms med hjälp av aktuariella beräkningar. 

Aktuarierna använder sig av så kallade försäkringsmatematiska metoder som förutsätter 

antaganden om skadesannolikhet och storlek på kostnaden om en skada inträffar.
87

 För 

företagen handlar det således om en uppskattning av företagets totala kostnader för de 

försäkringsavtal som tidigare ingåtts.  

De nuvarande reglerna bygger på en kvantitativ regleringsmodell och kännetecknande för 

systemet är en systematisk övervärdering av skulderna, samt detaljerade begränsningar för hur 

skuldtäckningstillgångarna får placeras. I gällande rätt finns det således brister i 

förutsättningarna för matchning mellan tillgångar och skulder. En annan nackdel med det 

nuvarande regelverket är att både försäkringsföretag och tillsynsmyndighet i allt för stor 

utsträckning kan komma att fokusera på att företagen inte ska överskrida de statiska gränser 

som uppställts. Istället för att försöka se till varje enskilt företags finansiella situation. Den 

systematiska övervärdering av skulderna som sker i enlighet med nu gällande regler försvårar 

också en genomlysning av försäkringsföretagens risktagande.
88

 

En nackdel med nuvarande solvensregelverk är vidare att det inte tas någon hänsyn till 

riskerna på tillgångssidan vid beräkning av kapitalbasen. Det är endast försäkringsrisker i 

rörelsen som beaktas. De risker som finns på tillgångssidan, det vill säga marknadsriskerna, 

hanteras istället genom att möjligheten att investera i vissa finansiella instrument begränsas. 

Främst gäller det för aktier och andra riskfyllda tillgångar. Reglerna tar ingen hänsyn till om 
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de investeringar som görs är väl anpassade till skuldsidan och inte heller eventuella 

diversifieringseffekter till följd av riskspridning i tillgångsportföljen beaktas.
89

 Någon hänsyn 

till ett enskilt företags finansiella risk berörs alltså inte. För livförsäkringsrörelse, där de 

finansiella riskerna också är mest framträdande, finns dock ett tillägg i solvensmarginalen 

som avser fånga in just denna risk. Tillägget är emellertid statiskt och beräknas som en andel 

av företagets avsättningar, således återges inte den verkliga graden av finansiell risk i 

skuldtäckningstillgångarna.
90

 

De nuvarande solvensreglerna fungerar något bättre för skadeförsäkringsrörelse. Det beror 

delvis på att de finansiella riskerna där inte är lika framträdande, men också på att de är lättare 

att hantera. För skadeförsäkringsrörelse ligger fokus istället på försäkringsriskerna. De 

övergripande försäkringsriskerna fångas också in i solvensmarginalen, även om det är 

schablonmässigt. En nackdel är att solvensmarginalen inte tar hänsyn till diversifiering av 

försäkringsportföljen. Som ett exempel kan nämnas två försäkringsföretag där premieinkomst 

och skadekostnader sammantaget är likvärdiga. I det fallet får ett försäkringsföretag som 

tecknar flera mindre försäkringsavtal samma kapitalkrav som ett bolag som tecknar färre, men 

större försäkringsavtal trots att försäkringsrisken är mindre i det företag som har fler avtal i 

sin portfölj.
91

 

Ytterligare en nackdel med de nuvarande EG-rättsliga solvensreglerna är att det inte finns 

några krav på att marknadsvärdera tillgångar och skulder. För svensk del är denna brist av 

något mindre betydelse eftersom tillgångar marknadsvärderas, till skillnad från många andra 

länder. Problemet med en ordning där tillgångarna värderas till bokfört värde är att en 

förändring i tillgångarnas marknadsvärde inte får någon omedelbar effekt på företagets 

solvens, det innebar exempelvis att solvensmåtten för företag i dessa länder blev ointressanta 

under den senaste finanskrisen.
92

 

Som nämnts marknadsvärderas tillgångssidan i Sverige, men för skuldsidan används inte 

marknadsvärdering, vilket för med sig vissa nackdelar. Ett exempel är att en ränteförändring 

kan innebära att solvensen påverkas i antingen positiv eller negativ riktning, även i det fall 

skuld- och tillgångssidan är perfekt matchade och någon effekt på solvensen därför inte borde 

uppkomma. Att använda marknadsvärdering för såväl tillgångar som skulder är det mest 

fördelaktiga alternativet. En sådan värdering skulle öka värdet av solvensmåtten som ett mått 

på företagets ekonomiska ställning.
93

 De nuvarande solvensreglerna saknar också tydliga 

regler kring styrning och riskhantering. I många fall har det varit just brister i styrning och 

riskhantering och inte för låga kapitalkrav som varit anledningen till att försäkringsföretag i 

Europa inte alltid lyckats infria sina åtaganden.
94
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Sammanfattningsvis är dagens regelverk relativt enkelt och smidigt att tillämpa, men det är 

också där som bristerna ligger. Nackdelen med detta enkla regelverk är att det inte finns 

utrymme för att beakta alla de risker som uppkommer i ett försäkringsföretags verksamhet. 

Att regelverket ska kunna beakta alla tänkbara risker är dock inget att eftersträva då 

solvensmarginalen skulle bli allt för svår att beräkna. Men ett mer riskmedvetet regelverk än 

det nu gällande vore att föredra. En annan viktig brist med det nuvarande solvensregelverket 

är avsaknaden av tydliga krav och struktur kring styrning och riskhantering. Riskbaserade 

solvenskrav samt en mer strukturerad tillsyn och riskhantering är just några av de delar som 

det nya Solvens II-direktivet ska åtgärda. Hur ändringarna kommer att genomföras i Solvens 

II behandlas nedan. 

3.3 De nya reglerna 

Den 18 februari 2010 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att 

lämna förslag till hur Solvens II-direktivet skulle kunna implementeras i svensk rätt. Arbetet 

med Solvens II-utredningen påbörjades den 1 april 2010 och blev färdigt i oktober 2011.
95

  

De nya solvensreglerna kan, i likhet med Basel II-reglerna för banker, sägas bestå av tre 

pelare. I stora drag innehåller den första pelaren kvantitativa regler, vilka består av värdering 

av tillgångar och skulder inklusive försäkringstekniska avsättningar, men också beräkning av 

kapitalkravet samt hur kapitalet får placeras. I den andra pelaren finns kvalitativa regler som 

innehåller krav på företagets styrning och riskhantering, samt en reglering av 

tillsynsprocessen. Slutligen innehåller den tredje pelaren regler kring företagens rapportering 

och offentliggörande.
96

 

3.3.1 Kvantitativa krav, pelare 1  

De nya solvensreglerna innebär ett krav på marknadsvärdering av tillgångar och skulder. Som 

ovan nämnts används marknadsvärdering för tillgångar redan i Sverige, däremot är kravet på 

marknadsvärdering av skulder nytt. Marknadsvärderingen kommer till uttryck i de nya 

reglerna genom att beräkningarna av kapitalkraven bygger på en solvensbalansräkning där 

skulder och tillgångar som huvudregel ska marknadsvärderas. Solvensbalansräkningen skiljer 

sig på flera sätt från en balansräkning enligt redovisningsreglerna. Bland annat ska 

solvensbalansräkningen innehålla samtliga ekonomiska tillgångar och skulder. Som 

huvudregel ska också samtliga poster i solvensbalansräkningen värderas till verkligt värde, 

vilket skiljer sig från en balansräkning enligt redovisningsreglerna där vissa tillgångar får 

värderas till anskaffningsvärdet.
97

 

Detta skiljer sig från de nuvarande solvensreglerna där kapitalbasen och solvenskravet 

beräknas utifrån den balansräkning som ingår i företagets externredovisning. De nuvarande 

reglerna tillåter alltså, i enlighet med redovisningsreglerna, att vissa av posterna i 

balansräkningen värderas till anskaffningsvärdet. En fördel med det nuvarande 
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solvensregelverket blir således att försäkringsföretaget kan använda sig av samma 

balansräkning för externredovisningen och för solvensändamål. Enligt de nya reglerna 

behöver företaget istället upprätta två olika balansräkningar, vilka behöver beräknas med 

olika redovisnings- och värderingsprinciper för de olika balansposterna. Ytterligare en fördel 

med de nuvarande reglerna är att tillsynsmyndigheten kan kontrollera inrapporterade 

årsuppgifter mot en årsredovisning som varit föremål för extern revision.
98

 

Värderingen regleras i artikel 75 i solvens II-direktivet. Om inte annat anges ska tillgångar 

och skulder värderas till det belopp de skulle kunna utväxlas, för skulder överlåtas eller 

regleras, i en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett 

intresse av att transaktionen genomförs. 

Strukturen för de försäkringstekniska avsättningarna förändras också genom de nya 

solvensreglerna. I de nuvarande reglerna finns bland annat kvantitativa placeringsrestriktioner 

för skuldtäckningstillgångarna, det vill säga de tillgångar som ska täcka avsättningarna. Med 

de nya reglerna försvinner dessa restriktioner. I det nya systemet ska det inte finnas några 

inbyggda buffertar i de försäkringstekniska avsättningarna, utan tanken är istället att alla 

nödvändiga buffertar ska samlas i ett solvenskapitalkrav. Solvenskapitalkravet ska beakta alla 

de risker som föreligger i företagets verksamhet.
99

 Enligt artikel 77.1 i Solvens II-direktivet 

består de försäkringstekniska avsättningarna av summan av den så kallade bästa skattningen 

och en så kallad riskmarginal. Bästa skattningen utgör ett nuvärde av det sannolikhetsvägda 

genomsnittet för kommande kassaflöden, där värdet ska vara diskonterat till ett nuvärde med 

en riskfri räntesats.
100

 Det finns dock en osäkerhet kring detta värde då det rör sig ett 

genomsnittligt värde för framtida kassaflöden. Därför har måttet riskmarginal införts som ett 

tillägg för att täcka upp denna osäkerhet. Riskmarginalen motsvarar det extra belopp som 

behöver läggas till de försäkringstekniska avsättningarnas värde, så att värdet motsvarar 

kravet från ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag för att ta över och uppfylla 

försäkringsförpliktelserna.
101

 

Reglerna om beräkning av företagets kapitalkrav återfinns också i pelare 1. Ett nytt sätt att 

beräkna företagets kapitalkrav införs. Det består av två delar, dels ett solvenskapitalkrav som 

normalt ska vara uppfyllt och dels ett minimikapitalkrav som i stort sett alltid ska vara 

uppfyllt. Precis som med tidigare regler finns det också ett garantibelopp som alltid ska vara 

uppfyllt.
102

 Det nya med reglerna i solvens II är att kapitalkraven blir mer riskkänsliga. Det 

ska skapas en tydlig koppling mellan riskerna i ett försäkringsföretags balansräkning och 

kravet på buffertkapital. Den positiva effekten av det riskkänsliga kapitalkravet blir att det 

skapas en motivation för försäkringsföretagen att utveckla sin riskhantering, eftersom 

företagen vill undvika onödig kapitalbindning. Försäkringsföretagen får också en tydligare 

bild över hur olika risker i verksamheten kan påverka företagets solvenssituation genom det 

arbete de gör med att fastställa kapitalkraven.
103

 Företagen är således delaktiga i ett arbete 
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med de risker som finns i verksamheten, vilket skapar en sund tillsyn över riskernas 

förändring. Det gör också att ägarna till företaget tvingas satsa kapital i relation till vilka 

risker de är beredda att ta i verksamheten. Enligt de nya solvensreglerna innebär ett lägre 

risktagande att mindre kapital krävs från ägarna, medan ett större risktagande medför krav på 

mer kapital. 

Det nya solvensregelverket innehåller två olika krav på solvenskapital, som båda relaterar till 

riskerna i rörelsen. Det ena är som tidigare nämnts solvenskapitalkravet (SCR) och det andra 

är minimikapitalkravet (MCR). Syftet med SCR är att säkerställa att ingripanden från 

tillsynsmyndigheten sker i tid, medan MCR utgör den nivå där tillsynsmyndigheten kan 

komma att återkalla tillståndet att bedriva försäkringsrörelse för försäkringsföretaget.
104

 

SCR ska vara riskkänsligt, vilket innebär att beräkningen av dess storlek ska ske utifrån 

företagets faktiska riskprofil, dessutom ska hänsyn tas till exempelvis återförsäkring. Samtliga 

kvantifierbara risker omfattas. Enligt artikel 10.31 i Solvens II-direktivet ska 

solvenskapitalkravet täcka pågående verksamhet samt de nya åtaganden som förväntas 

tecknas inom de kommande tolv månaderna. I artikeln anges också att SCR ska bestämmas 

med användning av Value at Risk (VaR), för kapitalbasen hos ett företag och motsvara 

konfidensnivån 99,5 procent över en period på ett år. Med riskbegreppet Value at Risk anges 

storleken på det riskerade beloppet med en viss sannolikhet och över en viss tidsperiod.
105

 

SCR kan antingen beräknas enligt en standardformel eller enligt en av tillsynsmyndigheten 

godkänd intern modell. Möjligheten att använda en intern modell utgör ytterligare en del i 

syftet med att motivera försäkringsföretagen till att utveckla sin riskhantering och 

företagsstyrning. Utöver det belopp som räknats fram enligt antingen standardformeln eller 

den interna modellen kan tillsynsmyndigheten besluta att SCR ska utgöras av ett högre 

belopp.
106

 

SCR fastställs genom ett antal separat beräknade kapitalkrav för ett antal kategorier av risker. 

Huvudkategorin är baskapitalkravet som i sin tur består av en rad olika underkategorier 

nämligen skadeförsäkrings-, marknads-, sjukförsäkrings-, motparts- och livförsäkringsrisk. 

Exempelvis så innefattar kapitalkravet för marknadsrisk kapitalkravet för valuta-, fastighets-, 

ränte-, aktie-, spread- och koncentrationsrisk. Vid användning av standardformeln ska 

försäkringsföretaget sedan beräkna ett kapitalkrav separat för varje enskild riskkategori. 

Kapitalkravet beräknas som den minskning av det egna kapitalet som skulle kunna uppstå vid 

olika händelseförlopp.
107

 Ett exempel är om aktiekurserna skulle falla med 39 procent, vilket 

har en sannolikhet på 0,5 procent. Då beräknas hur stor effekt denna händelse skulle få på 

företagets tillgångar och skulder, det vill säga vilken påverkan händelsen skulle ha på 

företagets samlade buffertkapital. Storleken på denna beloppsmässiga påverkan motsvarar 

också storleken på kapitalkravet för den aktuella risken. När sedan hänsyn tagits till de 

enskilda riskerna i rörelsen så ska dessa aggregeras till det så kallade baskapitalkravet. Till 

baskapitalkravet adderas ett kapitalkrav för operativa risker. Summan av dessa belopp justeras 
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sedan med hänsyn till bland annat den förlustabsorberande kapacitet som kan finnas i de 

försäkringstekniska avsättningarna samt uppskjutna skatter. Det slutliga beloppet är det 

buffertkapital som krävs för att företaget under en ettårsperiod, med 99,5 procents säkerhet 

ska kunna infria sina åtaganden.
108

 

Den solvensnivå som skulle innebära en allt för stor risk för försäkringstagarna om företaget 

tilläts fortsätta sin verksamhet motsvaras av MCR. Beräkningen av MCR sker i det närmaste 

på samma sätt som för MCR med användning av Value at Risk för en ettårsperiod. Skillnaden 

är dock att en konfidensnivå på 85 procent valts istället för 99,5 procent. MCR får heller 

aldrig understiga det garantibelopp som är satt till 2,2 miljoner euro för 

skadeförsäkringsföretag och 3,2 miljoner för livförsäkringsföretag.
109

 

Solvens II-direktivet innehåller också en del nyheter kring kapitalbasen, det vill säga de 

tillgångar som förtaget ska ha för skuldtäckning. En nyhet är att kapitalbasen delas in i tre 

nivåer (tiers) utifrån postens kvalitet och säkerhet. Med de nya reglerna finns också tre typer 

av kapitalkrav som ska täckas av kapitalbasen där kraven på vilka kapitalbasposter som får 

användas för täckning av kapitalkravet skiljer sig något mellan de olika kapitalkraven. 

Kapitalbasen består av primärkapital samt tilläggskapital. I primärkapitalet får den positiva 

skillnaden mellan tillgångarna och skulderna (eget kapital), samt efterställda skulder inräknas. 

Även obeskattade reserver får ingå i primärkapitalet.
110

 Efter godkännande av 

tillsynsmyndighet får poster i tilläggskapitalet användas i kapitalbasen. Tilläggskapitalet får 

omfatta ej inbetalt aktiekapital eller garantikapital som inte infordrats, bankkreditiv och 

garantier och andra rättsligt bindande antaganden som gjorts till försäkrings- eller 

återförsäkringsföretaget.
111

 

3.3.2 Kvalitativa krav, pelare 2 

Enligt de nya reglerna ställs det krav på styrning och riskhantering. Försäkringsföretagen ska 

ha olika system och funktioner, samtidigt som kraven på ledning och styrelse blir tydligare. 

Funktioner för riskhantering, regelefterlevnad, internrevision samt en aktuariefunktion ska 

finnas i varje företag. Det ska också finnas interna regelverk för bland annat riskhantering. 

Några mer specifika regler kring hur företaget ska styras eller hur organisationen ska vara 

uppbyggd finns emellertid inte, utan direktivet lämnar öppet för olika lösningar hos enskilda 

företag.
112

 

Den kanske viktigaste förändringen bland de kvalitativa reglerna är kravet på att 

försäkringsföretagen regelbundet ska göra en bedömning av den egna risken och solvensen. 

Den egna risk- och solvensbedömningen (ORSA) kan ses som en knutpunkt i den nya 

regleringen och ger bland annat företagen en verklig förståelse för de risker som är 

förknippade med rörelsen. Med den egna risk- och solvensbedömningen kan företaget ta fram 
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sin unika riskprofil som ger ett mer övergripande kapitalbehov. Därför ger det en mer 

fullständig bild över företagets kapitalbehov, speciellt jämfört med standardmodellen, men 

den egna risk- och solvensbedömningen ska dock inte användas för att beräkna 

solvenskapitalkravet. Istället kan den användas av det enskilda företaget som underlag för 

beslut om ökad kapitalisering eller förändring av verksamheten.
113

 

Fördelen med den egna risk- och solvensbedömningen är att den lägger ett större fokus på 

risker och riskhantering. I sin tur medför detta att solvenssystemet blir mer proaktivt. I nuläget 

är solvenskraven till stor del baserade på historiska och statistiska data, men genom att 

försäkringsföretagen i och med de nya reglerna blir tvingade att arbeta med riskhantering i 

större utsträckning blir de också mer riskmedvetna. De nya reglerna kan då fungera på så sätt 

att vid nya företagsplaner eller framtida utveckling så beaktas effekten på företagets risker och 

kapitalbehov vid beslutsfattandet.
114

  

Även tillsynen har ändrats i de nya reglerna, den ska utgå ifrån en proaktiv och riskbaserad 

metod. Något förenklat kan tillsynsmyndighetens huvuduppgift sägas vara att bedöma om 

företagen i tillräcklig utsträckning kan identifiera, bedöma och hantera sina risker. Inom 

ramen för pelare 2 har tillsynsmyndigheten också möjligheten att kvalitativt hantera de risker 

som inte fångats upp av reglerna i pelare 1. Med detta som grund kan myndigheten då besluta 

om högre och bättre individuellt anpassade kapitalkrav för företaget.
115

 

3.3.3 Transparens, pelare 3 

Den tredje pelaren innehåller regler om företagens rapporter till såväl tillsynsmyndigheten 

som till marknaden. En mer omfattande rapportering bör bidra till ökad disciplin hos 

företagen. Samtliga försäkringsföretag och försäkringsgrupper är skyldiga att offentliggöra en 

Rapport om verksamhet och solvens minst en gång per år. Syftet är att externa intressenter ska 

få ett bättre underlag för jämförelser mellan olika företag. 

De ändringar som pelare 3 för med sig kommer att innebära massivt ökat administrativt arbete 

för såväl försäkringsföretagen som för Finansinspektionen. En fråga är om inspektionen har 

resurser och kompetens att klara detta merarbete. 
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4. Försäkringsföretagens solvens 

De nya solvenskapitalreglerna ska i större utsträckning än de tidigare reglerna på området 

trygga försäkringsföretagens fortsatta existens. Som nämnts uppnås detta inte enbart genom 

förbättrade kvantitativa och kvalitativa krav utan även genom en förändrad tillsyn och 

rapportering. Om ett försäkringsföretag hamnar i svårigheter och inte längre klarar 

solvenskraven, ska den nationella tillsynsmyndigheten ingripa för att se till att 

försäkringsföretaget åtgärdar eventuella brister. Med de nya solvensreglerna kommer också 

införandet av två separata solvenskrav nämligen solvenskapitalkravet (SCR) och 

minimikapitalkravet (MCR). 

En del i syftet med introduktionen av två kapitalkrav är att det på ett bättre sätt fungerar som 

en varning i ett tidigt skede. Det leder således till mer tid för tillsynsmyndighetens 

övervakning, men också till att ingripandet kan ske tidigare.
116

 På motsvarande sätt 

underlättar det också för de försäkringsföretag vars befintliga tillgångar faller under 

solvenskapitalkravet. Försäkringsföretagen får mer tid för att arbeta med att försöka nå upp 

till solvenskapitalkravet och de kan upptäcka detta behov innan avståndet till 

minimikapitalkravet blir allt för litet. 

Om ett försäkringsföretag inte klarar av att nå upp till solvenskapitalkravet, eller om det finns 

en risk för att företaget inte kommer att klara av att nå upp till kravet inom de kommande tre 

månaderna, ska tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas.
117

 Målet med 

tillsynsmyndighetens ingripande är att så snart som möjligt återställa företagets kapitalbas så 

att solvenskapitalkravet är uppfyllt. I första hand ska företaget inom sex månader vidta 

nödvändiga åtgärder så att solvenskapitalkravet täcks av företagets medräkningsbara 

kapitalbasmedel.
118

 Skulle det dock vara så att tillsynsmyndighetens ingripande inte ger några 

märkbara effekter på företagets solvens och om företagets finansiella situation istället 

försämras kan ingripandet från tillsynsmyndigheten bli än mer omfattande. Som ovan nämnts 

fungerar det övre kapitalkravet, det vill säga SCR, som en tidig varningsmekanism. På detta 

sätt ges därmed tillsynsmyndigheten möjlighet att i tid ingripa och ge stöd till bolag i 

svårigheter. 

Om de insatser som gjorts efter att ett försäkringsföretag inte längre lever upp till 

solvenskapitalkravet inte medför någon förbättring, kan försäkringsföretagets finansiella 

situation till slut bli så kritisk att inte heller minimikapitalkravet – MCR – uppfylls. Precis 

som när solvenskapitalkravet inte längre är uppfyllt ska tillsynsmyndigheten underrättas 

omedelbart. Motsvarande gäller när försäkringsföretaget riskerar eller inte förväntas nå upp 

till MCR under de kommande tre månaderna. Från den tidpunkt det konstaterats att företaget 

inte uppfyller minimikapitalkravet, ska företaget inom en månad lägga fram en kortfristig 

finansiell saneringsplan för godkännande av tillsynsmyndigheten.
119

 Företaget har sedan tre 

månader på sig att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att 
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minimikapitalkravet återigen efterlevs. Tillsynsmyndigheten har i detta skede möjlighet att 

vidare inskränka, eller helt förbjuda, företagets rätt att fritt förfoga över sina tillgångar. Som 

en sista utväg finns också möjligheten för tillsynsmyndigheten att, under vissa förutsättningar, 

återkalla det företagets verksamhetstillstånd. Konsekvensen kan således bli att 

försäkringsföretaget tvingas lägga ned sin verksamhet samtidigt som dess åtaganden flyttas 

till ett annat försäkringsföretag.
120

 

För försäkringsföretag som drabbas av svårigheter och får svårt att upprätthålla solvensen kan 

följderna som framgår ovan bli mycket allvarliga. Det finns dock olika metoder för företagen 

att höja sin solvens om den inte skulle vara tillräcklig.  

4.1 Försäkringsföretagens möjligheter att förbättra sin solvens 

I första hand bör försäkringsföretagen självfallet försöka hålla en kapitalbas som överstiger 

solvenskapitalkravet. Olika situationer kan dock uppstå som medför att företagets 

medräkningsbara kapitalbasmedel faller under denna nivå. Tanken med det här avsnittet är att 

redogöra för vilka alternativ försäkringsföretagen har att återställa sin solvens.  

Försäkringsföretagen har enkelt uttryckt två olika sätt att förbättra sin solvens. Ett första 

alternativ är att på olika sätt se till att erhålla kapitaltillskott och därmed stärka kapitalbasen så 

att nivåerna för solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet återigen uppfylls. Ett annat 

alternativ är att istället för att tillskjuta nytt kapital reducera de risker som företaget utsätts för. 

På så sätt blir nivån på de olika kraven lägre och företagets solvens förbättras, utan att något 

nytt kapital erfordrats. 

Vilka alternativ som olika försäkringsföretag har för att i praktiken återställa en god solvens 

skiljer sig dock åt mellan olika företag. Framförallt handlar det om att försäkringsföretag 

verkar genom olika associationsrättsliga företagsformer, möjligheten att påverka sin solvens 

exempelvis genom att tillskjuta nytt kapital skiljer sig väsentligt åt mellan de olika 

associationsformerna. I huvudsak är svenska försäkringsföretag antingen 

försäkringsaktiebolag eller ömsesidiga försäkringsbolag. Vad som är karakteristiskt för 

respektive associationsform kommer att behandlas i detta avsnitt, först ömsesidiga 

försäkringsbolag och därefter försäkringsaktiebolag. Utöver dessa två associationsformer kan 

svenska försäkringsföretag till sin rättsliga form även vara försäkringsföreningar.  

Försäkringsförening är en ny bolagsform och ersätter den tidigare formen understödsförening. 

En försäkringsförening har till uppgift att tillhandahålla försäkringar till en viss bestämd krets 

av personer, kretsen kan exempelvis utgöras av personer som är anställda i ett specifikt 

företag eller som tillhör en viss yrkesgrupp. Försäkringsföreningar tecknar således 

försäkringar endast för sina medlemmar. Ekonomiska föreningar är den associationsrättsliga 

bolagsform som ligger till grund för försäkringsföreningar.
121

 Försäkringsföreningar kommer 

dock inte att närmre behandlas i detta arbete. Medan bestämmelserna för ömsesidiga 
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försäkringsbolag samt försäkringsaktiebolag återfinns i försäkringsrörelselagen, fanns 

bestämmelser rörande understödsföreningar tidigare i lagen (1972:262) om 

understödsföreningar.
122

 Den lagen har emellertid upphävts
123

 och de understödsföreningar 

som finns kvar ska senast 2014 ha ansökt om ombildning till försäkringsförening. Om så inte 

sker eller om ansökan inte godkänns ska föreningen träda i likvidation.
124

 Solvens II-

utredningen har föreslagit att understödsföreningar direkt ska kunna övergå till att omfattas av 

den nya lagen om tjänstepensionsverksamhet. På motsvarande sätt ska understödsföreningar 

och företag som bedriver sin verksamhet enligt lagen om tjänstepensionsverksamhet kunna 

välja att omfattas av försäkringsrörelselagen.
125

 Inte heller understödsföreningar kommer 

närmre att behandlas i detta arbete. 

4.1.1 Ömsesidiga försäkringsbolag 

Den associationsform som ömsesidiga försäkringsbolag utgör saknar helt motsvarighet på 

andra områden i Sverige. Den företagsform som ligger närmast ömsesidiga försäkringsbolag 

är ekonomisk förening.
126

 Enligt 12 kap. 3 § FRL ska ömsesidiga försäkringsbolag tillämpa 

bestämmelser i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar när det finns en hänvisning dit 

från försäkringsrörelselagen. Allmänna associationsrättsliga bestämmelser för ömsesidiga 

försäkringsbolag uttrycks, till skillnad mot tidigare, inte som självständiga bestämmelser i 

försäkringsrörelselagen. Istället används en lagstruktur som bygger på hänvisningsteknik och 

där lagen om ekonomiska föreningar utgör det allmänna associationsrättsliga regelverk dit 

hänvisningar görs.
127

 Vissa specifika associationsrättsliga regler som gäller för ömsesidiga 

försäkringsbolag kommer emellertid att återfinnas i försäkringsrörelselagen. 

Det som karakteriserar denna särskilda associationsform är att delägarskapet i företaget vilar 

på försäkringsavtalet. Det är således de försäkringstagare som har köpt en direktförsäkring i 

företaget som också är ägare i företaget. Eftersom försäkringsavtalet ligger till grund för 

delägarskapet så regleras inträde i och utträde ur ägarkretsen av försäkringsavtalslagens regler 

om slutande och upphörande av avtal. Ett försäkringsföretags sammansättning av 

försäkringstagare är emellertid inte konstant utan kunder kommer och går med tiden. Det 

medför därför att även delägarkretsens sammansättning varierar med tiden precis som 

variationen för företagets kundkrets.
128

 Annorlunda uttryckt innebär det att när nya kunder 

(försäkringstagare) tillkommer ökar antalet delägare och när kunder lämnar företaget minskar 

istället antalet delägare. Försäkringstagare blir således automatiskt delägare och någon 

särskild prövning av delägarna görs inte. Den enda prövningen av delägarna görs genom den 

bedömning som bolaget gör för att bestämma om försäkring ska meddelas till en person eller 
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inte. Försäkringsbolagets möjlighet att neka en person att teckna försäkring regleras genom 

försäkringsavtalslagens bestämmelser om kontraheringsplikt.
129

 

I ett ömsesidigt försäkringsbolag ska delägarskapet inte ses som en ekonomiskt 

individualiserad andel av förmögenhetsmassan, utan snarare som en ideell andel i ett 

kollektiv. Detta är en skillnad mot för hur det ser ut i ekonomiska föreningar. I första hand är 

självfinansiering grund för verksamheten, vilket borgar för ett oberoende av utomstående 

intressenter, men det medför även en möjlighet till uttaxering i delägarkretsen när det finns ett 

behov av kapitalanskaffning.
130

 Uttaxering innebär att delägarna måste betala för att täcka 

uppkomna förluster. Det är i första hand på detta sätt som det personliga ansvaret kan 

utkrävas för delägarna.
131

 

Tidigare var det även utmärkande för ett ömsesidigt försäkringsbolag att det drevs med 

delägarnas, försäkringstagarnas, personliga ansvar som grund. Efter lagändringar som trädde i 

kraft år 2000 är dock huvudregeln att delägarna inte är personligt ansvariga för bolagets 

förpliktelser. För andra än konsumenter och dödsbon som är delägare i ett 

skadeförsäkringsbolag kan det finnas ett personligt ansvar för försäkringsföretagets 

förpliktelser om det framgår av bolagsordningen.
132

 

När ett ömsesidigt försäkringsbolag bildas finns det ett krav på ett visst garantikapital. Enligt 

12 kap. 9 § FRL får ett ömsesidigt försäkringsbolag inte bildas utan detta garantikapital, om 

det inte finns särskilda skäl för det. Tillskott av garantikapital ska alltid göras med pengar. 

Garantikapitalet fungerar både som ett start- och rörelsekapital för företaget, men det ska 

återbetalas när det inte längre är nödvändigt för att rörelsen ska kunna drivas ändamålsenligt, 

vilket stadgas i 12 kap. 10 § FRL. En återbetalning får enbart ske om den är förenlig med 

bestämmelserna om kapitalbasens sammansättning enligt 7 kap. försäkringsrörelselagen. 

Garantikapitalet är således att betrakta som ett lån, trots att det i årsredovisningen redovisas 

som eget kapital. Utöver detta bygger verksamheten för ömsesidiga försäkringsbolag i stort 

sett på självfinansiering. Det främsta bidraget till att försäkringsbolagets kapital byggs upp är 

huvudsakligen inbetalda premier från försäkringstagarna samt uppkomna överskott.
133

 

Möjligheten till ytterligare finansiering av verksamheten för ömsesidiga försäkringsbolag är 

begränsad. Det beror delvis på att det ansetts att ett ömsesidigt försäkringsbolag bör stå i 

princip oberoende av utomstående intressenter. Främmande kapital kan tillskjutas 

verksamheten i form av garantikapital såväl vid bolagets bildande som under rörelsens gång, 

men det kapitalet ska som nämnts betalas tillbaka när det inte längre behövs för att driva 

rörelsen ändamålsenligt.
134

 Utöver den skyldighet som försäkringstagarna har att betala 

premier för en försäkring finns inte någon särskild skyldighet för delägarna i ett ömsesidigt 

försäkringsbolag att betala medlemsinsatser. Det skiljer sig alltså från vad som gäller för 
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ekonomiska föreningar där det är obligatoriskt.
135

 Huvudlinjen för ömsesidiga 

försäkringsbolag är således självfinansiering. Det finns emellertid en möjlighet att stärka ett 

ömsesidigt försäkringsbolags solvens genom extern finansiering i form av förlagslån
136

. För 

att det ska vara möjligt att emittera ett sådant lån krävs det dock att det är motiverat av 

försäkringsrörelsens ändamålsenliga drivande. Tidigare fanns det i princip inga andra 

alternativ för ömsesidiga försäkringsbolag för att få in ett tillskott av externt kapital.
137

 

Möjligheten att ta upp lån regleras i 4 kap. 5 § FRL och de begränsningar som följer av den 

bestämmelsen måste också beaktas vid eventuell upplåning. Enligt bestämmelsen får ett 

försäkringsföretag enbart ta upp eller överta ett lån om det görs för att effektivisera 

kapitalförvaltningen eller om det i övrigt är motiverat av försäkringsrörelsen. Vidare krävs det 

också att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens omfattning 

och kapitalbasens storlek. Bestämmelsen befäster ytterligare behovet av att kunna bedriva en 

solid verksamhet både självständigt och långsiktigt. Finansinspektionen har också en 

möjlighet att ge dispens från kravet på att upplåningen ska vara av ringa betydelse. Denna 

undantagsregel motiveras av behovet att i vissa enskilda fall kunna medge kapitalttillskott i 

närmast krisartade situationer.
138

 Efter alternativen med tillskott från försäkringstagarna och 

upplåning hade ömsesidiga försäkringsbolag tidigare möjlighet till i huvudsak ett ytterligare 

alternativ för kapitaltillskott, nämligen internt riskkapital. Den metoden ger dock endast effekt 

i ett längre perspektiv.
139

  

Även om ömsesidiga försäkringsbolag idag har ekonomiska föreningar som 

associationsrättslig förebild, så har tanken tidigare varit att de i huvudsak ska vila på 

associationsrättsliga regler från aktiebolagsrätten. Tanken var även att reglerna för ömsesidiga 

försäkringsbolag skulle anpassas till 1975 års aktiebolagslag.
140

 Utvecklingen har dock tagit 

motsatt riktning och de olika bolagsformerna för försäkringsföretag vilar idag på olika 

associationsrättsliga regler som grund. Detta behöver inte få några större negativa 

konsekvenser för ömsesidiga försäkringsbolag, men ett problem som uppstått är just 

svårigheten att anskaffa kapital till rörelsen. I motiven motiveras valet av ekonomiska 

föreningar som grund för ömsesidiga försäkringsbolag med att de reglerna inte i lika stor 

utsträckning, som bestämmelser för aktiebolag, behöver anpassas för den ömsesidiga 

bolagsformen. Reglerna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ligger också betydligt 

närmre den ordning som följer av ömsesidiga principer.
141

 

Det är viktigt att ett försäkringsbolag har en god stabilitet så att inte försäkringstagarnas 

intressen hotas. Som nämnts har särskilt ömsesidiga försäkringsbolag få möjligheter att 

anskaffa kapital, samtidigt som samtliga försäkringsföretags upplåningsmöjligheter är 
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begränsade. Det är emellertid väsentligt för företag som bedriver försäkringsverksamhet att 

det finns goda möjligheter att vid behov anskaffa riskkapital. Det aktiebolagsrättsliga 

regelverket ger bättre möjligheter att anskaffa externt kapital och mot bakgrund av det 

stabilitetskrav som åvilar försäkringsföretag vore det därför lämpligt att även ömsesidiga 

försäkringsbolag vilade på en aktiebolagsrättslig grund.
142

 

Hänvisning har ändå skett till bestämmelserna om ekonomiska föreningar. Det beror på att de 

former av kapitalanskaffning som är tillgängliga för aktiebolagen ofta bygger på en ordning 

med aktiekapital. En speciell grundsats för ömsesidig verksamhet är att kapitalet i en 

ömsesidig association inte kan fördelas på andelar, kapitalet ägs nämligen kollektivt vilket 

nämnts ovan. För att kunna tillämpa de aktiebolagsrättsliga bestämmelserna om 

kapitalanskaffning på ömsesidiga försäkringsbolag skulle därför ett ingrepp fordras i en 

avgörande ömsesidig grundsats. Eftersom detta skulle stå i strid med det allmännas strävan att 

bevara det ömsesidiga försäkringsbolagets särdrag, kan en sådan ändring inte komma 

ifråga.
143

 Försäkringsföretagsutredningen
144

 tog upp frågan om att tillåta förlagsinsatser för 

ömsesidiga försäkringsbolag. Detta eftersom problemen med kapitalanskaffning för 

ekonomiska föreningar delvis hanterats genom just införandet av förlagsinsatser. Utredningen 

ledde dock inte fram till någon lagändring och införandet av förlagsinsatser fick därmed 

vänta. 

Ömsesidiga försäkringsbolag har således dragits med bristande alternativ för 

kapitalanskaffning. De få alternativ som funnits tillgängliga har också haft vissa svagheter 

inbyggda. Därför ansågs förändringar i regelverket som underlättar riskkapitalanskaffningen 

för ömsesidiga försäkringsbolag kunna leda till en rad positiva effekter för försäkringstagarna 

i just dessa företag. Fördelarna skulle visa sig genom den ökade finansiella flexibilitet som 

alternativa kapitalkällor skulle innebära. Flera tänkbara effekter av en sådan förändring skulle 

gynna försäkringstagarna. Däribland att en kapitalinjektion i en tillfällig krissituation skulle 

kunna möjliggöra ett företags fortlevnad, men också att alternativa finansieringskällor skulle 

kunna leda till ökad tillväxt samt underlätta satsningar på nya produkter.
145

  

4.1.1.1 Garantikapital  

Som nämnts finns det ett krav på garantikapital vid bildandet av ett ömsesidigt 

försäkringsbolag, men tillskott av garantikapital får även göras under rörelsens gång om de är 

nödvändigt. Trots att ömsesidiga försäkringsbolag har denna legala möjlighet till externt 

finansierat egenkapital, så medför ändå flera omständigheter att möjligheten för ett företag att 

få ett sådant tillskott är väldigt begränsade. Vissa ömsesidiga försäkringsbolag har bildats av 

organisationer utan ett vinstintresse och där intresset istället är att gagna den egna 

organisationens medlemmar. Det är också dessa medlemmar som blir försäkringstagare och 

därmed delägare i det ömsesidiga försäkringsbolaget. För medlemsnyttan kan den initierande 

organisationen inledningsvis ställa upp med garantikapital för att uppfylla kraven avseende 
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kapitalbas samt för att verksamhetstillstånd ska meddelas. När det ömsesidiga 

försäkringsbolaget sedan klarar kapitalkraven på egen hand så ska garantikapitalet betalas 

tillbaka.
146

 

Problem uppstår när verksamheten sedan kommit igång. Dessa företag har då vanligtvis svårt 

att skaffa externt kapital. Anledningen är delvis att det endast finns begränsade möjligheter att 

få avkastning på garantikapitalet. Det finns inte heller någon andrahandsmarknad för 

garantikapitalet vilket innebär att garanten måste vara beredd på att låsa sitt kapital under en 

lång tid. För att någon ska kunna tänka sig att tillskjuta kapital under sådana omständigheter 

måste det finnas en annan anledning som motiverar garanten. I princip kan det förutsättas att 

garanten måste vara någon som, precis som de ursprungliga grundarna, har ett intresse av att 

verksamheten bedrivs.
147

 Slutsatsen blir således att det inte finns något stort utbud på garanter 

som är villiga att skjuta till kapital. 

4.1.1.2 Förlagsinsatser 

Föreningslagen
148

 innehåller ett särskilt kapitel om förlagsinsatser - kapitel 5. Reglerna 

tillkom 1984 och syftar till att underlätta för ekonomiska föreningar att anskaffa riskvilligt 

kapital även från andra än medlemmar. Eftersom förlagsinsatserna kan tecknas även av andra 

än medlemmar är de inte förenade med rösträtt, men däremot med viss insynsrätt i 

föreningen.
149

 Värt att nämna är att förlagsinsatserna är att hänföra till bundet eget kapital i 

föreningens balansräkning.
150

 

Syftet med införandet av förlagsinsatser är att möjliggöra för ekonomiska föreningar att 

anskaffa externt egenkapital. Förlagsinsatser är särskilda kapitaltillskott, som intar en 

mellanställning mellan medlemskapitalet och det lånade kapitalet och som är bundna under 

minst fem år.
151

 Bestämmelser i 5 kap. 7 § EFL reglerar återbetalning av förlagsinsatsen. 

Förlagsinsatsen kan sägas upp tidigast efter fem år och för att en återbetalning ska vara möjlig 

krävs att en uppsägning sker minst två år i förväg. På detta sätt får därför insatsen till viss del 

liknas vid ett lån. Enligt 5 kap. 1 § EFL måste emellertid stadgarna i föreningen föreskriva att 

kapital får tillskjutas genom förlagsinsatser och att sådana tillsatser även får tillskjutas av 

andra än medlemmar.  

Storleken på det kapital som får tillskjutas som förslagsinsatser från andra än medlemmar är 

inte obegränsat. Enligt 5 kap. 1 § 2 stycket EFL får summan av förlagsinsatser från andra än 

medlemmar inte vara större än samtliga medlemsinsatser, såväl inbetalda som genom 

insatsemission tillgodoförda. Om en förening upplöses ska återbetalning av förlagsinsatserna 

ske före återbetalning av insatser i övrigt, men efter övriga skulder i enlighet med 5 kap 3 § 

EFL.
152

 Kapitalet är avsett att vara rörelsekapital och finansiären har ingen ovillkorlig rätt att 
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återfå kapitalet om det inte finns ett överskott. Försäkringstagarna har rätt till avtalad 

ersättning före eventuella förlagsandelsinnehavare. Vid en likvidation kan en 

förlagsandelsinnehavare endast erhålla betalning efter att bolagets övriga skulder blivit 

betalda.
153

 

Samma regler som gäller kring förlagsinsatser för ekonomiska föreningar gäller genom 

hänvisning från 12 kap. 23§ FRL även för ömsesidiga försäkringsbolag. Anledningen till 

införandet av förlagsinsatser som möjlig kapitalanskaffningsmetod är ömsesidiga 

försäkringsbolags behov av ytterligare möjligheter till externt kapitaltillskott. Det kan 

emellertid konstateras att förlagsinsatser tillkommit som ett alternativ först 2011 för 

ömsesidiga försäkringsbolag. Det trots att metoden funnits för ekonomiska föreningar sedan 

1984. Möjligheten för ömsesidiga försäkringsbolag att anskaffa kapital genom förlagsinsatser 

borde därför ha införts långt tidigare. Förlagsinsatser medför inte något inflytande för 

innehavaren och för därför inte med sig de nackdelar med externt inflytande som 

försäkringsutredningen anser bör undvikas i ömsesidiga försäkringsbolag. Det innebär dock 

ett avsteg från principen om självfinansiering, men det skiljer sig inte nämnvärt från de avsteg 

som gjorts rörande garantikapitalet och möjligheten till förlagslån.
154

 

Möjligheten till avkastning på förlagsinsatsen är delvis begränsad, men innebär ändå en 

någorlunda bättre möjlighet än vad garantikapitalet gör. Förlagsinsatserna utgör, som redan 

angetts, bundet eget kapital. Det innebär att det inte får utgå någon ränta på andelarna. En 

investerare kan däremot få avkastning på insatt kapital i form av utdelning enligt 10 kap. 4 § 2 

stycket EFL.
155

 När det gäller finansiärer som tillskjutit kapital genom förlagsinsatser finns 

det alltså vissa möjligheter till avkastning om företaget skulle uppnå ett positivt resultat. Det 

finns dock vissa begränsningar i denna möjlighet till utdelning. 

I förarbetena har det uttalats att det inte finns någon möjlighet för föreningen att avtala om att 

avkastning ska utbetalas årligen med ett fast procentuellt belopp. Då avtal om framtida 

utdelning inte är rättsligt bindande saknas även en möjlighet för föreningen att träffa avtal om 

såväl att utdelning ska ske årligen oavsett vinst som att utdelning ska ske med ett fastställt 

procentuellt belopp av eventuell vinst. Lagutskottet har däremot angett att det finns en 

möjlighet för föreningen att i stadgarna föreskriva att förslagsinsatserna ska ha företrädesrätt 

till den årliga utdelningsbara vinsten upp till ett visst tak framför utdelning på 

medlemskapitalet. Eftersom avkastning på förlagsandelar endast kan ges i form av utdelning, 

så tas det beslutet av föreningsstämman.
156

 

Det finns således en viss, om än liten möjlighet för de finansiärer som tillskjutit kapital genom 

förlagsinsatser att få avkastning på sin insats. Utan någon företrädesrätt till utdelning för 

förlagsinsatser inskriven i stadgarna torde dock denna finansieringsmetod inte upplevas som 

mer fördelaktig än garantikapital för utomstående finansiärer. Förlagsinsatsen har exempelvis 

en svaghet jämfört med garantikapitalet då det finns en kortaste tid på fem år för 
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förlagsinsatsen och det inte finns ett lagstadgat krav på återbetalning så snart det är möjligt. 

Innehavaren av en förlagsandel måste istället ansöka om återbetalning två år i förväg och kan 

tidigast få tillbaka insatsen efter fem år. Med en företrädesrätt till utdelning skapas däremot ett 

incitament för eventuella finansiärer att skjuta till kapital genom förlagsinsatser. 

Förlagsinsatser kan i vissa fall medföra negativa konsekvenser för försäkringstagarna, vilket i 

huvudsak gäller för ömsesidiga livförsäkringsbolag. Förlagsinsatserna innebär att innehavarna 

kan ha rätt till utdelning, vilket om så är fallet påverkar den återbäring som 

livförsäkringstagare har rätt till. Samma problem kan även finnas när garanter tillskjutit 

kapital i ett ömsesidigt livförsäkringsbolag och finansiering i form av förlagsinsatser innebär 

därför inte någon nackdel i förhållande till finansiering genom garantikapital. Det som 

däremot kan vara en nackdel för försäkringstagarna är att förlagsinsatser kan finnas kvar en 

längre tid i företaget jämfört med garantikapital och därför under en längre tid ha en inverkan 

på möjligheten att ge en god återbäring till livförsäkringstagarna.
157

 

Med anledning av detta kan det därför vara mer passande för skadeförsäkringsföretag att 

använda sig av förlagsinsatser som kapitalanskaffningsmetod. En finansiering genom 

förlagsinsatser för ett ömsesidigt livförsäkringsbolag behöver dock inte få några större 

negativa konsekvenser och är ändå ett alternativ på grund av de svårigheter som finns att 

anskaffa externt kapital. 

Även om förlagsinsatser är ett välkommet tillskott i de ömsesidiga försäkringsbolagens 

alternativ till anskaffning av externt kapital, så löser det knappast helt problemen med 

bristande alternativ. Buffertar som finansierats av interna medel tar vanligen lång tid att bygga 

upp och medför därför att ömsesidiga bolag riskerar att inte ha en tillräcklig finansiell 

flexibilitet. För företag som drabbats av svårigheter eller tappat en stor andel av sitt kapital, så 

är räddningen ofta ett kapitaltillskott och en rekonstruktion av verksamheten. I ett sådant läge 

är det alltid en fördel för försäkringstagarna med bra alternativ och framförallt att en 

möjlighet till kapitaltillskott finns tillgänglig. Priset försäkringstagarna får betala blir dock att 

viss avkastning avstås till investerare. De ömsesidiga försäkringsbolagens svaga möjligheter 

att anskaffa externt riskkapital kan därför i slutändan drabba försäkringstagarna.
158

 

4.1.2 Försäkringsaktiebolag 

Inom försäkringsaktiebolag kan ytterligare uppdelningar göras. Till att börja med kan 

försäkringsaktiebolag vara antingen livförsäkringsaktiebolag eller skadeförsäkringsaktiebolag. 

Livförsäkringsbolag kan i sin tur delas upp mellan de som enligt bolagsordningen får dela ut 

vinst och de livförsäkringsbolag som enligt bolagsordningen inte får dela ut vinst. Den senare 

formen av livförsäkringsaktiebolag anses drivas enligt ömsesidiga principer och utgör således 

en form av hybridbolag. I de livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst är det 

försäkringstagarna och inte aktieägarna som har anspråk som är beroende av företagets 

resultat. Försäkringstagarna är de första att bära förluster och de enda som har rätt till 

vinsterna. Skillnaden mot ett ömsesidigt bolag är dock att försäkringstagarna saknar möjlighet 
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till bolagsstyrning. De har inte tillträde till eller rösträtt på bolagsstämman och kan inte 

påverka innehållet i bolagsordningen.
159

 

Precis som för ömsesidiga försäkringsbolag bygger reglerna i försäkringsrörelselsgen för 

försäkringsaktiebolag på hänvisning. Skillnaden är att aktiebolagslagen (2005:551), ligger till 

grund för de associationsrättsliga bestämmelserna för försäkringsaktiebolag. Bestämmelserna 

i aktiebolagslagen gäller enligt 11 kap. 1 § FRL generellt även för försäkringsaktiebolag om 

inte försäkringsrörelselagen innehåller några uttryckliga undantag. Detta innebär vidare att det 

som föreskrivs om aktiebolag även i andra lagar och förordningar blir tillämpligt också för 

försäkringsaktiebolagen, om inte annat särskilt föreskrivs.
160

 

Till skillnad mot för vad som gäller för aktiebolag finns det i försäkringsrörelselagen inte 

några föreskrifter om aktiekapitalets storlek i försäkringsaktiebolag. Det beror på att det för 

försäkringsaktiebolag istället för regler om ett minsta aktiekapital finns särskilda 

bestämmelser om att kapitalbasen när bolaget bildas ska uppgå till minst garantibeloppet. 

Under verksamhetens gång ska kapitalbasen mins uppgå till de solvenskapitalkrav som gäller 

för företaget. Att reglerna om aktiekapitalets storlek även skulle tillämpas på 

försäkringsaktiebolag har i motiven ansetts vara meningslöst. De kraven tar inte hänsyn till 

verksamhetens art och omfattning och de solvenskrav som uppställs på försäkringsaktiebolag 

är betydligt bättre anpassade till försäkringsrörelse.
161

 

De olika former av ökning av aktiekapitalet som är tillgängliga för aktiebolag finns i 11 kap. 1 

§ ABL. Där anges fyra olika alternativ för ett aktiebolag att öka aktiekapitalet. Det första 

alternativet är att aktiekapitalet ökas genom fondemission, vilket inte innebär att företaget 

tillförs något kapital utifrån. De andra tre metoderna möjliggör dock en kapitaltillförsel utifrån 

och utgörs av att nya aktier tecknas mot betalning enligt beslut om nyemission, att nya aktier 

tecknas mot betalning med utnyttjande av teckningsoptioner som företaget gett ut och 

slutligen att nya aktier lämnas i utbyte mot konvertibler som företaget har gett ut. Enligt 11 

kap. 14 § FRL gäller däremot inte bestämmelserna i 11 kap. 1 § ABL för 

livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst enligt bolagsordningen. De anses istället 

drivas enligt ömsesidiga principer och därför är endast nyemission av aktier den tillåtna 

formen för ökning av aktiekapitalet i ett sådant företag.  

I ett försäkringsaktiebolag som är vinstutdelande gäller att aktieägarna svarar för riskkapitalet 

samt att de kan få avkastning på detta. Det finns också en tydlig gräns mellan 

försäkringstagarnas medel och aktieägarnas kapital. Om försäkringsaktiebolaget istället drivs 

som ett företag som inte får dela ut vinst enligt bolagsordningen, så är förhållandet 

annorlunda. Om försäkringsaktiebolaget drivs som ett sådant hybridbolag ska allt överskott 

som inte behövs för företagets konsolidering tillfalla försäkringstagarna. Eftersom det finns 

ett vinstutdelningsförbud och allt överskott tillfaller aktieägarna, så utgör aktiekapital normalt 

en väldigt liten del av riskkapitalet. Aktieägarna är trots det de som har det dominerande 

inflytandet över verksamheten. Grundproblemet i den här typen av hybridbolag är således att 
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försäkringstagarna, trots att de i praktiken om än ej formellt bidrar med i stort sett hela 

riskkapitalet, endast har begränsade möjligheter att påverka hur företaget styrs.
162

 

Redan här kan det konstateras att ABL erbjuder betydligt fler alternativ för anskaffning av 

externt kapital än EFL som bestämmelserna om ömsesidiga bolag vilar på. Tidigare fanns det 

i försäkringsrörelselagen en uppräkning över de metoder ett försäkringsaktiebolag kunde 

använda för att öka aktiekapitalet.
163

 Som nämnts bygger försäkringsrörelselagen numera på 

en hänvisningsteknik och samtliga bestämmelser i aktiebolagslagen är därför tillämpliga på 

försäkringsaktiebolag, om de inte uttryckligen undantas.  

Vidare har även försäkringsaktiebolag möjlighet att låna kapital för att stärka rörelsens 

solvens. Precis som för ömsesidiga försäkringsbolag gäller emellertid de begränsningar som 

anges i 4 kap. 5 § FRL om upplåning. Ett försäkringsföretag får därför endast ta upp eller ta 

över ett lån om det görs för att effektivisera kapitalförvaltningen eller om det i övrigt är 

motiverat av försäkringsrörelsen. Ytterligare en förutsättning är också att den samlade 

upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens omfattning och kapitalbasens 

storlek, om inte Finansinspektionen meddelat undantag. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att försäkringsaktiebolag som är antingen 

skadeförsäkringsaktiebolag eller vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag erbjuder de främsta 

möjligheterna för anskaffning av externt kapital. För dessa företag finns ett flertal alternativ 

att välja mellan och dessa ger också, på olika sätt, möjlighet till någon form av avkastning för 

finansiären. Det finns således ett incitament för utomstående att satsa pengar i företaget. För 

de livförsäkringsaktiebolag som istället drivs som icke-vinstutdelande saknas däremot dessa 

fördelar. De tillåter visserligen nyemission av aktier, men eftersom de drivs enligt ömsesidiga 

principer tillfaller eventuellt överskott försäkringstagarna, vilket kan göra det svårt att hitta 

kapital externt. 

4.1.3 Klassificering av kapitalbasposterna i enlighet med Solvens II-direktivet 

Den tillgängliga kapitalbasen för ett försäkringsföretag utgörs av primärkapital och 

tilläggskapital. De olika poster som ingår i kapitalbasen klassificeras sedan i tre nivåer, på 

engelska tiers. Anledningen är att posterna har olika medräkningsbarhet beroende på postens 

kvalitet.
164

 

Själva kärnan i kapitalbasen utgörs av det som kallas primärkapital. Primärkapitalet är 

skillnaden mellan tillgångar och skulder inklusive försäkringstekniska avsättningar värderade 

till verkligt värde. Skulder där infriandet av skulden, i vissa situationer, är villkorade av att 

försäkringsåtagandena redan har infriats, så kallade efterställda skulder, får även de ingå i 

primärkapitalet. Det beror på att värdet på dessa skulder ur försäkringstagarnas perspektiv 

utgör ett kapital som kan användas för förlusttäckning.
165
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Utöver primärkapital får även ett så kallat tilläggskapital ingå i kapitalbasen. Det består av 

eventualtillgångar som företaget förfogar över, men som inte återfinns i balansräkningen. 

Sådant kapital får användas i kapitalbasen om det kan användas för förlusttäckning och 

tillsynsmyndigheten godkänt posten. Exempel på poster som kan ingå i tilläggskapitalet är 

olika former av garantier som ställts till försäkringsföretaget och rätten till så kallad 

uttaxering. Om företaget skulle drabbas av oväntade förluster eller tvingas träda i likvidation 

så är det i första hand dessa finansiärer eller garantigivare som får bära förlusterna.
166

 

Olika former av kapital har också olika kvalitet i form av förlusttäckningsegenskaper. De två 

viktigaste egenskaperna är förlustabsorbering och efterställdhet. Även kapitalbasposternas 

duration i förhållande till durationen på åtagandena ska beaktas.
167

 Sett ur försäkringstagarnas 

perspektiv har till exempel rent aktiekapital och garantikapital bättre kvalitet än efterställda 

skulder som i sin tur har bättre egenskaper än vad garantier har. Den medräkningsbara 

kapitalbasen består av den del av kapitalbasen som uppfyller vissa särskilda krav och som 

därmed får användas för att täcka solvens- och minimikapitalkravet.
168

 

Bakgrunden till kravet på en tillräcklig kapitalbas har sin grund i behovet av att säkerställa att 

de tillgångar som motsvarar kapitalkravet verkligen kan användas om företaget skulle drabbas 

av oväntade förluster. Tillgångarna i den medräkningsbara kapitalbasen ska därför ha en 

förmåga att täcka förluster. Klassificeringen av en post är avgörande för om den ska få 

användas för täckande av solvenskapitalkravet respektive minimikapitalkravet.
169

 Nivå 1 (tier 

1) består av primärt kapital som huvudsakligen är förlustabsorberande och efterställt. Nivå 2 

(tier 2) består av primärt kapital som huvudsakligen är efterställt och tilläggskapital som 

huvudsakligen är förlustabsorberande och efterställt. Slutligen så klassificeras övriga poster 

som nivå 3 (tier 3).
170

 

Den kapitalbas som får täcka minimikapitalkravet är summan av primärt kapital i nivå 1 och 

nivå 2, men det primära kapitalet i nivå 2 får högst vara lika med det primära kapitalet i nivå 

1. Minimikapitalkravet måste således täckas av kapital som till åtminstone hälften utgörs av 

primärt kapital i nivå 1. Solvenskapitalkravet får täckas av summan i nivå1, 2 och 3. Summan 

av nivå 2 och 3 får dock högst vara dubbelt så stor som nivå 1, vilket innebär att mins en 

tredjedel ska vara nivå 1-kapital. Ytterligare en begränsning är att nivå 3 högst får vara lika 

med hälften av summan av nivå 1 och 2. Det vill säga nivå 3-kapital får högst utgöra en 

tredjedel.
171

 

Bestämmelserna om klassificering av posterna i kapitalbasen blir således viktiga för 

försäkringsföretagen att beakta ifall situationen är sådan att de måste höja sin solvens. De 

måste då se till att det nya kapitalet är hänförligt till rätt nivå, så att det får räknas med bland 

de kapitalbastillgångar som får användas för att täcka solvens- och minimikapitalkravet. Vilka 

nivåer som ett specifikt företag har möjlighet att utöka vid en viss tidpunkt varierar, men 
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grunden är att företaget efter kapitaltillskottet måste hålla sig inom begränsningarna för de 

olika nivåerna. Annars kan konsekvensen bli att det nya kapitalet inte får räknas med i 

företagets kapitalbas. 

4.1.4 Reducering av rörelsens risker 

Att skjuta till nytt kapital är ett sätt för försäkringsföretagen att förbättra sin solvens. Ett annat 

alternativ är emellertid att istället reducera de risker som verksamheten utsätts för och därmed 

sänka solvenskapitalkravet. Precis som vid ett kapitaltillskott förbättras då företagets solvens. 

Försäkringsföretagets solvenskapitalkrav påverkas av ett flertal olika risker och företagets 

förmåga att reducera dessa risker varierar. Ett sätt för försäkringsföretagen att reducera sina 

risker är att förändra hur kapitalet i verksamheten investeras. Genom de nya Solvens II 

reglerna finns det inga begränsningar gällande vilka tillgångsslag som försäkringsföretagen 

får investera i.  

Med Solvens II följer kapitalkrav som är beroende av marknadsrisk. Regelverket i Solvens I 

medför inte några sådana krav. Försäkringsföretag har därför inte varit tvingade att hålla 

kapital utifrån exempelvis investeringar i aktier eller andra volatila tillgångar med hög risk. 

Däremot ska försäkringsföretag tidigare ha bedrivit rörelsen utifrån stabilitetsprincipen som 

bland annat innebär en kontroll över de försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker 

som företaget utsätts för.
172

 Detta förhållande kommer att ändras och ett företag kommer 

därför att kunna sänka solvenskraven genom att ändra de tillgångsslag som kapitalet 

investeras i. Investeringar i olika tillgångsslag kommer att påverka solvenskapitalkraven 

utifrån den risk som är förknippad med ifrågavarande tillgång. Det innebär att ju mer volatilt 

ett visst tillgångsslag är desto mer kapital kommer försäkringsföretaget vara tvingade att 

avsätta.
173

 

En fördel med att också beakta marknadsrisk är att försäkringsföretaget ges ett incitament till 

att se över sin investeringsportfölj och de risker som är förknippad med den. Det är dock 

oklart i vilken grad de nya reglerna kommer att påverka företagens val av tillgångsslag för 

sina investeringar. Ett flertal olika faktorer påverkar, däribland deras befintliga 

placeringsstrategi. I slutändan är det upp till varje enskilt försäkringsföretag att besluta 

huruvida deras förväntningar på avkastning från en mer volatil tillgång kommer att väga upp 

kostnaderna för det krav på ökat solvenskapital som investeringen innebär.
174

 

Sammanfattningsvis kan det då konstateras att det kommer ställas högre solvenskapitalkrav på 

de försäkringsföretag som väljer att investera i tillgångsslag med hög risk.  

Utöver investeringstillgångarnas risker finns det också andra risker som påverkar rörelsen. 

Bland annat kan de produkter som företaget erbjuder resultera i en hög eller låg risknivå för 

företaget. På skuldsidan kan företaget minska risken genom exempelvis återförsäkring eller 
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genom att försäkringsprodukterna som företaget erbjuder förändras så att inslaget av långa 

garantier minskar.
175

 

4.2 Solvens II och ”procyklikalitet” 

Regler kan anses leda till procyklikalitet när de förstärker svängningarna i underliggande 

ekonomiska cykler eller bidrar till överdrivna marknadsrörelser.
176

 I den allmänna 

diskussionen har det uppstått en oro för att Solvens II regelverket skulle kunna leda till en 

ökad procyklikalitet. Det skulle då komma till uttryck genom att aktieprisfall kan förstärkas 

ifall försäkringsföretag tvingas sälja av samtliga eller vissa av sina aktier för att minska risken 

när kapitalbufferten krymper. Det är emellertid inte någon effekt av det nya regelverket, utan 

samma sak gäller för det nuvarande regelverket.
177

 

Försäkringsföretagen har ett betydande innehav av finansiella tillgångar och utgör därför en 

viktig del av det finansiella systemet. Försäkringsföretagens betydande roll som stora 

investerare på ett flertal marknader medför att köp och försäljningar som försäkringsföretagen 

gör kan få stora effekter på den finansiella stabiliteten. Som ett exempel kan nämnas att de 

svenska livförsäkringsföretagen innehar runt en fjärdedel av de obligationer som är utgivna av 

svenska bostadsinstitut, det vill säga svenska säkerställda obligationer. Försäkringsföretagen 

blir därför en viktig finansieringskälla för de svenska storbankerna som till stor del finansierar 

sig genom just säkerställda obligationer.
178

 

Vid ett börsfall kommer försäkringsföretagets marginal mot det lagstadgade 

solvenskapitalkravet att minska, under förutsättning att företaget har ett aktieinnehav. För att 

företaget ska kunna återställa marginalen kan en reducering av aktiekapitalet vara nödvändig. 

Om det är fråga om kraftiga börsfall kan flera försäkringsföretag samtidigt hamna i samma 

situation. Effekterna blir då att ett flertal försäkringsföretag kan tvingas sälja av stora mängder 

aktier vid en börsnedgång vilket ytterligare förstärker börsfallet. På samma sätt kan en 

räntenedgång ha liknande påverkan. En räntenedgång tvingar företagen att förlänga löptiden 

genom att köpa långa obligationer, vilket ytterligare sänker den långa räntan.
179

 I båda dessa 

fall kan företagen alltså hamna i en nedåtgående spiral som är svår att ta sig ur. Det leder i sin 

tur till att företagets solvens försämras ytterligare och spiralen fortsätter nedåt. 

Försäkringsföretagens förhållandevis stora innehav på den svenska aktiemarknaden gör att en 

negativ spiral även skulle kunna skapa ett börsfall. Ett stort börsfall kan vidare innebära att 

viljan att utsätta sig för risker minskar bland övriga aktörer på de finansiella marknaderna. 

Följden kan således bli att den negativa spiral som först fanns hos ett antal försäkringsföretag 
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sprider sig till andra finansiella marknader med prisfall och minskad likviditet på tillgångar 

viktiga för bankernas finansiering som följd.
180

 

  

                                                 
180

 Finansiell stabilitet 2010:2, Hur livbolagen kan påverka den finansiella stabiliteten, Sveriges riksbank, sida 

35. 



46 

 

5. Analys 

Regleringen av försäkringsmarknaderna inom EU genomgår för närvarande en rad stora 

förändringar i och med implementeringen av Solvens II-direktivet. Slutresultatet är i nuläget 

svårt att bedöma, men bland de väntade fördelarna kan ett starkare konsumentskydd, en 

harmoniserad försäkringsmarknad och starkare europeiska försäkringsföretag internationellt 

sett nämnas. Det har dock varnats för de ökade kostnader som Solvens II kan medföra, inte 

bara för företagen utan även för det allmänna. Dessa kostnader kommer i sådana fall troligtvis 

att få bäras av konsumenter genom högre premier. En tänkbar effekt av detta är också att 

mindre försäkringsföretag kan tvingas till likvidation då de inte klarar kostnaderna för 

anpassningen av verksamheten till kraven i Solvens II-direktivet. De allra minsta 

försäkringsföretagen är emellertid undantagna från Solvens II och för dessa gäller istället 

nationell lagstiftning.  

De nya solvenskapitalkraven i Solvens II är tänkta att ge ett bättre skydd för konsumenterna 

genom att försäkringsföretagen ska tvingas ha en bättre förmåga att motstå kraftiga finansiella 

nedgångar än vad som nu är fallet. Det innebär inte att försäkringsföretagen helt är skyddade 

mot konkurs, men väl att den finansiella stabiliteten på den europeiska försäkringsmarknaden 

skall öka för att därmed skapa en trygghet hos försäkringstagarna. För exempelvis 

livförsäkringstagare skulle uteblivna utbetalningar på exempelvis pensionsförsäkringar kunna 

få mycket allvarliga konsekvenser. Tjänste- och privatpensioner utgör en allt viktigare del för 

många människors pension och kan ha en stor påverkan på deras livskvalitet och vardag. De 

nya solvensreglerna utgör därför enligt min mening en välkommen utveckling av regleringen 

på de europeiska försäkringsmarknaderna. 

Med de riskbaserade kapitalkraven följer också att kraven bättre anpassas till den enskilda 

verksamheten. Att försäkringsföretagen inte ska vara tvingade att hålla mer kapital än 

nödvändigt är en positiv förändring. Studier har även visat att de svenska försäkringsföretagen 

är någorlunda väl rustade sedan tidigare och för många företag innebär de nya reglerna inte en 

ökning av kapitalbasen.
181

 Med de nya solvensreglerna följer också kraven på företagens 

arbete med den egna riskhanteringen (ORSA). Effekten av detta blir att försäkringsföretagen 

inte enbart håller ett bättre riskanpassat kapital, utan också att de blir mer medvetna om de 

olika risker som företaget är exponerade mot och hur dessa påverkar den egna verksamheten. 

I praktiken ger de nya solvensreglerna försäkringsföretagen en möjlighet till ökat risktagande, 

som ett exempel kan nämnas att placeringsreglerna tas bort. Istället ska placeringar ske enligt 

en ny aktsamhetsprincip. Tillsammans med de nya och mer flexibla solvensreglerna är tanken 

ändå att den totala risken ska minska. Det finns dock vissa orosmoment, exempelvis kring nya 

typer av finansiella produkter. Ett tänkbart problem är att nya produkter uppkommer, som inte 

beaktas inom ramen för det nya regelverket. Någon stabilitetsprincip som fångar upp risker 

som inte beaktas av riskspecifika regler ska inte heller finnas kvar. Konsekvenserna av detta 

kan bli att framtida produkter faller utanför den riskspecifika regleringen i Solvens II och 
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därmed inte alls påverkar ett försäkringsföretags riskprofil. Det finns därmed en lucka i 

regelverket som snarast borde täppas till. 

De nya bestämmelserna som följer av Solvens II-direktivet innebär således att tydligare 

gränser införs vad gäller försäkringsföretagens förmåga att infria sina åtaganden. Det skapas 

därmed ett bättre varningssystem för när försäkringstagarna i ett försäkringsföretag riskerar att 

drabbas av företagets bristande solvens. Innan det får några konsekvenser för 

försäkringstagarna ska den nationella tillsynsmyndigheten träda in med övervakning och 

successivt hårdare kontroll, samt som en absolut sista utväg slutligen helt ta över 

verksamheten och flytta över försäkringstagarna till ett annat företag. 

Det är i detta skede som det kan uppstå svårigheter för försäkringsföretagen. När kapitalbasen 

faller under solvenskapitalkravet och senare minimikapitalkravet så måste företaget hitta 

finansiärer som kan tillskjuta nytt kapital. Med detta följer inte enbart vissa företagsformers 

svårigheter att anskaffa kapital externt, men också kraven på hur stora delar av kapitalbasen 

som får bestå av ett visst slags kapital. För Sveriges del borde det därför, för vissa 

företagsformer, ha införts ökade möjligheter att anskaffa externt kapital. En sådan ändring kan 

knappast med framgång införas genom den EU-rättsliga regleringen på grund av de stora 

skillnaderna mellan olika europeiska länders associationsrättsliga regelverk. Det är därför upp 

till den svenska lagstiftaren att se till att de svenska försäkringsföretagen har de verktyg som 

är nödvändiga för att kunna återställa en god solvens om företaget hamnar i svårigheter. 

Vanligtvis kan det även vara svårt att få ägarna att tillskjuta nytt kapital då detta försvinner in 

i företaget utan någon säkerhet för den ägare som satsat kapitalet. För att ägarna ska kunna 

vara intresserade ska tillskottet helst ses som en skuld till dem samtidigt som det stärker 

företagets solvens. Den nya möjligheten till förlagsinsatser är ett exempel på en sådan 

möjlighet. 

I viss mån har ändringar skett för försäkringsföretag i Sverige genom möjligheten för 

ömsesidiga försäkringsbolag att anskaffa externt kapital genom förlagsinsatser. Som tidigare 

behandlats medför dock detta inte några väsentliga förbättringar i ömsesidiga 

försäkringsbolags möjligheter att stärka sitt kapital. Förlagsinsatser ger precis som 

garantikapitalet få incitament för en utomstående finansiär att satsa kapital i bolaget.  

Förlagsinsatser kan visserligen ge en möjlighet till företrädesrätt till utdelning för innehavaren 

av förlagsandelen, men endast om det föreskrivs i bolagsordningen. Vidare är förlagsinsatsen 

bunden i minst fem år och har en uppsägningstid på två år. Även om innehavaren av 

förlagsandelen har en någorlunda god ställning vid en eventuell likvidation för företaget så 

föreligger det ingen ovillkorlig rätt att få tillbaka insatsen när verksamheten är aktiv, om det 

inte finns ett överskott. Få finansiärer torde därför vara villiga att satsa kapital i ett ömsesidigt 

bolag med liten möjlighet till avkastning och svårigheterna att återfå kapitalet. Att istället 

satsa sina tillgångar på aktier i ett försäkringsaktiebolag med möjlighet till utdelning, vinst vid 

försäljning och inflytande känns då som en bättre investering. 

Enligt min mening är möjligheten att anskaffa kapital genom förlagsinsatser ett mycket 

välkommet tillskott till den tidigare ännu mer begränsade möjligheten att anskaffa kapital för 
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ömsesidiga försäkringsbolag. Lagstiftaren bör dock överväga att införa ytterligare alternativ 

till extern kapitalanskaffning för ömsesidiga försäkringsbolag. Problemet är de ömsesidiga 

principer som ömsesidiga försäkringsbolag vilar på. Genom principen om självfinansiering 

och ett oberoende av utomstående intressenter försvåras företagets möjligheter till extern 

kapitalanskaffning. Dessa principer är dock grunden för denna typ av bolagsform vilket är 

anledningen till att principerna prioriterats. Således kan det sägas vara en inneboende svaghet 

i den ömsesidiga bolagsformen som är grunden till dessa bolags svårighet att anskaffa kapital 

externt.  

Även icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag kan ha svårigheter med att anskaffa nytt 

kapital. Eftersom utomstående finansiärer inte har någon möjlighet att ta del av vinsten 

uppstår svårigheter att anskaffa kapital externt. Utan att ändra på de associationsrättsliga 

grunderna i dessa företagsformer finns således få möjligheter att öppna upp för en 

kapitalanskaffning externt. Att utöka möjligheten till lån skulle kunna vara ett sätt att förbättra 

alternativen för kapitalanskaffning. De nuvarande reglerna tillåter endast upplåning i 

begränsad omfattning då den samlade upplåningen ska vara av ringa betydelse med hänsyn till 

rörelsens omfattning och kapitalbasens storlek. Finansinspektionen kan emellertid genom ett 

undantag ge tillåtelse till högre upplåning i särskilt svåra situationer. En viss restriktion kring 

hur upplåning får ske bör självfallet behållas. Försäkringsföretagen borde dock ges en 

möjlighet att i viss utsträckning låna kapital även innan de hamnat i en krisartad situation. En 

sådan ordning skulle troligtvis ge försäkringsföretagen bättre villkor på de lån som tas upp 

jämfört med de lån som företaget tvingas ta när de har stora finansiella problem. Det torde 

också vara lättare för ett någorlunda välmående företag att hitta potentiella långivare, än för 

ett företag i kris. 

Slutsatsen är att de företagsformer som bedrivs enligt ömsesidiga principer i huvudsak får 

förlita sig på att kapitaltillskott sker internt, det vill säga av försäkringstagarna. Företagens 

svårigheter att attrahera externt kapital kvarstår. Så länge försäkringstagarna är villiga att 

skjuta till mer kapital genom exempelvis garantikapital uppstår inga problem, men risken 

finns att många försäkringstagare i en sådan situation kan välja att hellre byta 

försäkringsföretag. Då möjligheten till uttaxering försämrats och alternativet att istället sätta 

ned försäkringsbelopp och återbäring i livförsäkring tagits bort, har dock möjligheten att 

inskaffa kapital internt försvagats.
182

 

Med de förändringar som försäkringsföretagen gör i sina placeringar av tillgångar följer också 

en viss oro. Företagens stora innehav på de finansiella marknaderna gör att en omfördelning 

av sitt innehav som ett flertal försäkringsföretag gör kan påverka marknaden i betydande 

omfattning, exempelvis genom börsfall. Det är dock inte fråga om några nya problem. Med de 

riskbaserade kapitalkraven finns en risk att försäkringsföretagen oftare kan komma att hamna 

i en situation med procyklikalitet. Gränsen för de nya solvenskapitalkraven ligger, framförallt 

vid en placering av företagets kapital i aktier, högre än nivån de nuvarande kraven. Det 

medför också att procyklikalitet skulle kunna uppstå tidigare. Enligt min mening är dock oron 
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för procyklikalitet överdriven. Även om situationer med viss procyklikalitet kunnat urskiljas i 

Sverige under senare år så har fenomenet inte skapat några ansenliga problem tidigare. 

Det har dock varit mycket nära att omfattande problem ändå uppstått. Ett tydligt exempel är 

försäkringsföretaget AIG:s stora ekonomiska problem som uppstod under finanskrisen. Även 

om företagets svårigheter främst var hänförliga till andra verksamhetsgrenar än 

försäkringsrörelsen så hade också den delen av verksamheten drabbats om företaget kollapsat. 

I och med att AIG hör till världens största försäkringsföretag hade konsekvenserna av en 

sådan kollaps lämnat tydliga spår världen över. Den amerikanska regeringen ansåg emellertid 

att AIG, med hänsyn till företagets storlek och koppling till finansiella marknader runt om i 

världen, var för viktigt för att tillåtas gå under. Den amerikanska regeringen tog över 79,9 

procent av ägandet i företaget och gick vid ett flertal tillfällen in med åtskilliga miljarder 

dollar för att rädda företaget.
183

 

Det kan därför vara värt att nämna att den europeiska försäkringsmarknaden inte är skyddad 

från yttre påverkan. Problem för försäkringsföretag i andra världsdelar kan därför skapa 

problem även  på försäkringsmarknaden i Europa. Dessa effekter medför Solvens II-direktivet 

inte något förbättrat skydd mot. 

Ett annat problem föreligger om ett flertal försäkringsföretag skulle vara tvingade att kraftigt 

sänka riskerna i sina verksamheter. I sådana fall skulle försäkringsföretagen kunna tvingas att 

placera pengar i det tillgångsslag som har lägst kapitalkrav, nämligen statsobligationer. Det 

skulle då innebära en minskning av andra tillgångsslag med högre risk, kanske främst aktier, 

men även säkerställda obligationer, såsom bostadsobligationer, skulle vara tänkbar. Det skulle 

då kunna få konsekvensen att bankernas främsta finansieringskälla kraftigt försvagas.  

Uppfattningen om statsobligationer som den säkraste placeringen kan sägas vara utsatt för 

vissa påfrestningar. Grekland är endast det senaste i raden av länder med skuldproblem och 

även om statsobligationer fortfarande är mycket säkra så har förtroendet, åtminstone i viss 

mån försvagats. De nya reglerna medför att försäkringsföretagen kan minska sin 

marknadsrisk, vilken påverkar solvenskapitalkravet, genom att bättre matcha löptiderna på 

skulder och tillgångar. För de försäkringsföretag vars åtaganden avser lång tid gäller att 

placering i obligationer med lång löptid sänker räntan. För närvarande finns det en brist på 

långa obligationer, men såväl Solvens II som Basel III för bankerna kommer att medföra en 

större efterfrågan på långa obligationer. Samtidigt förväntas också antalet utgivna svenska 

statsobligationer minska.
184

 Det finns därmed en risk för en efterfrågan som är större än 

utbudet, vilket resulterar i fallande långa räntor. 

En viktig del i syftet med Solvens II är att stärka konsumentskyddet. De tidigare 

solvensreglerna med ett kvantitativt kapitalkrav ger då få fördelar för konsumenterna. Enligt 

nuvarande system finns en risk att kapitalkraven inte i tillräcklig utsträckning är anpassade till 

enskilda företag. Kapitalkravet kan då komma att antingen sättas för högt eller för lågt. För 

låga krav medför en risk för att försäkringsföretaget inte kommer kunna uppfylla sina 
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åtaganden. Försäkringstagarna, konsumenterna, riskerar då att drabbas. Om kravet istället 

sätts för högt riskerar också konsumenterna att drabbas, i det fallet genom högre premier. Det 

är således väldigt avgörande att kapitalkravet sätts till en nivå som är anpassad för det 

specifika försäkringsföretaget. Detta är intentionen med Solvens II. 

Bättre anpassade kapitalkrav är dock inte det enda som kan stärka konsumentskyddet. 

Solvensregleringen i sig är inte det enda sättet att undvika insolvens. Det är också viktigt att 

företaget har ett fungerande internt system för kontroll och riskhantering. Exempelvis har ett 

uppmärksammat fall i Sverige berört just företagets kontroll över sina tillgångar. Det gäller 

Aspis Liv där Finansinspektionen gick in och övertog verksamheten då företagets solvenskvot 

var negativ. Anledningen var att ett omfattande kapital överförts från Aspis Liv genom ett 

antal transaktioner utan motprestationer i jämförbar omfattning. Företaget hade därmed 

åsidosatt gällande regler och allvarligt riskerat försäkringstagarnas rättigheter.
185

 

I fallet med Aspis Liv var det alltså inte bristande kapitalkrav som låg till grund för 

problemen. Bättre insyn och övervakning kan förhindra att situationer som det i Aspis Liv 

uppkommer. Även på dessa områden innebär Solvens II förbättringar. Framförallt är det 

bestämmelser i pelare 2 och 3 som tar sikte på dessa delar. Pelare 2 inför strängare krav på 

tillsyn och ska se till att företagen i tillräcklig utsträckning kan identifiera, bedöma och 

hantera sina risker. Men de kanske viktigaste bestämmelserna för att undvika liknande 

problem återfinns i pelare 3 som behandlar försäkringsföretagens transparens. Där regleras 

bland annat företagens rapporter till såväl tillsynsmyndigheten som till marknaden. Tydligare 

insyn och större krav på offentlighet gör att brister i företagens interna system eller funktioner 

för regelefterlevnad lättare uppmärksammas. Det är inte bara tillsynsmyndigheten som har 

nytta av den ökade insynen, även andra aktörer på marknaden och konsumenter får 

användning av informationen.  

En möjlig effekt av Solvens II är att ett flertal försäkringsföretag kan komma att se över och 

arbeta för att minska de risker som påverkar verksamheten. Anledningen är att företagen, 

genom exempelvis lägre risker i sina investeringar, kan sänka solvenskapitalkravet och 

därmed förbättra sin solvens. Det kan i många fall vara ett både enklare och smidigare sätt att 

förbättra sin solvens jämfört med vad olika alternativ för kapitaltillskott är. För 

försäkringstagarna kan dock detta medföra minskad avkastning på deras sparande. Framförallt 

beror det på att de lägre riskerna i försäkringsföretagens investeringar i de flesta fall innebär 

en försämrad möjlighet till god avkastning.  

Det gäller framförallt så kallad traditionell förvaltning med garanterad ränta där 

försäkringsföretaget kan sägas stå risken genom att försäkringens utveckling delvis är 

förutbestämd. Den garanterade avkastningen på till exempel 5 procent tvingar företaget att 

lyckas med sina placeringar eftersom åtagandena kommer att öka i enlighet med garantin. 

Även om försäkringsföretaget misslyckas med sin investering så kommer kapitalet i 

försäkringstagarens försäkring ha ökat i värde, åtminstone vad gäller den garanterade delen. 

En misslyckad placering kan då medföra försämrad solvens – om företagets tillgångar 
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minskat i värde samtidigt som åtagandena ökat i värde. Försäkringsföretaget skulle då kunna 

ändra placeringen av sina tillgångar för att minska risken och därmed även sänka 

solvenskapitalkravet. Detta blir dock svårt för ett företag som erbjuder traditionell förvaltning, 

eftersom lägre risk innebär sämre möjlighet till god avkastning och därför troligtvis ännu 

sämre möjlighet att uppnå garantinivån. Effekten kan bli en negativ spiral där 

försäkringsföretaget får allt svårare att uppnå garantin samtidigt som solvenskapitalkravet 

ökar. 

Det motsatta gäller vid försäkring med fondförvaltning. Där är det istället försäkringstagaren 

som står risken för att en placering blir mindre lyckad. Som exempel medför en nedgång i 

fonderna att försäkringskapitalet minskar och därmed även att försäkringsföretagets åtaganden 

minskar. Motsatt gäller vid en uppgång att försäkringskapitalet ökar och därmed även 

företagets åtaganden. Ett flertal försäkringsföretag har därför stoppat sin nyteckning av 

förvaltning med garanterad ränta och det finns en risk för att Solvens II ytterligare spär på 

denna utveckling. Det vore väldigt olyckligt och skulle för försäkringstagarna innebära att ett 

bra alternativ för pensionssparande försvinner. 

Solvens II-direktivet kan medföra ytterligare nackdelar på grund av försäkringsföretagens 

utökade svårigheter att erbjuda traditionell förvaltning. En minskning av utbudet av 

traditionell förvaltning drabbar konsumenterna negativt, framförallt de som vill ta en väldigt 

låg risk avseende sitt sparande. För dessa försäkringstagare ger den traditionella förvaltningen 

en mycket bra avkastning till en väldigt låg risk. Även fondförvaltning erbjuder sparande till 

en låg risk i form av exempelvis räntefonder, men där är den förväntade avkastningen lägre än 

i traditionell förvaltning. Om Solvens II-direktivet innebär en ytterligare avveckling av den 

traditionella förvaltningen så kan de försäkringstagare som inte är villiga att ta några risker 

drabbas negativt. 

En allvarlig konsekvens av Solvens II kan bli att försäkringstagarna drabbas hårt av de 

ändringar som främst varit avsedda att skapa en trygghet för försäkringstagarna. Med de 

ändrade kraven på och effekterna av ett försäkringsföretags riskprofil följer som nämnts i 

flertalet fall en försämrad möjlighet till god avkastning. Kostnaderna för det nya regelverket 

riskerar också att drabba försäkringstagarna i form av högre premier, som då främst beror på 

att avgifterna höjts. Slutsatsen blir således att framtiden kan föra med sig dyrare försäkringar 

med lägre avkastning, vilket absolut inte gynnar försäkringstagarna. Konsekvenserna av detta 

ska inte dras för långt, men för allt fler utgör det privata pensionssparandet en mycket viktig 

del i den privata ekonomin efter pensionen. 

De stora förändringar som Solvens II innebär för försäkringsföretagen kommer kräva stora 

investeringar i försäkringsföretagens system för riskhantering och rapportering. Till detta 

kommer att även mer djupgående förändringar i företagens struktur och styrning måste ses 

över. Vid beräkning av solvenskapitalkravet kan försäkringsföretagen välja att använda sig av 

antingen en standardmodell som anges i Solvens II-direktivet eller en egen intern modell som 

måste godkännas av tillsynsmyndigheten. Sammantaget leder detta till ökade kostnader för 

försäkringsföretagen. Även Finansinspektionen blir tvungna att öka sina resurser, vilket delvis 
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beror på den ökade rapporteringen. Således kommer också det allmännas kostnader för 

tillsynen att bli högre. 

Den interna modellen tas fram specifikt för det enskilda företaget och är därför bättre 

anpassad till det specifika företagets risker och verksamhet. Den interna modellen kan, om 

den är korrekt utformad, innebära en väsentligt bättre anpassning till företagets riskprofil. Det 

gäller främst om företagets riskprofil avviker från den som lagts till grund för 

standardformeln. Kostnaderna och arbetet med att ta fram en intern modell kan dock bli 

väldigt omfattande vilket kan innebära att många försäkringsföretag, framförallt mindre, inte 

har den ekonomi som krävs för att kunna använda en intern modell, trots att den bättre skulle 

stämma överens med företagets riskprofil. Tyvärr så kan då inte alla försäkringsföretag fullt ut 

utnyttja de fördelar och den ytterligare möjlighet till anpassning som följer av det nya 

regelverket. 

Överlag kommer Solvens II att medföra en hel del administrativa kostnader, vilket inte enbart 

gäller för de företag som tar fram en intern modell. Hur stora dessa kostnader kommer att bli 

är svårt att avgöra på förhand och de kommer även att variera mellan olika företag. Det är 

dock möjligt att många försäkringsföretag, särskilt de mindre, kan komma att försvinna eller 

slås samman till större organisationer. Anledningarna kan vara flera, till exempel att ett enskilt 

företag inte alls klarar kostnaderna för Solvens II eller att en sammanslagning sker för att 

minska kostnaderna för varje företag då de till stor del är fasta och därmed blir lägre för varje 

företag. En sådan ordning skulle kunna påverka konkurrensen negativt och står således i strid 

mot en del av syftet med direktivet. 

En viktig fråga är därför om de kostnader som regelverket bär med sig vägs upp av 

samhällsekonomiska och företagsekonomiska fördelar. En ökad stabilitet på 

försäkringsmarknaden inom EU samt ett starkare konsumentskydd är oerhört viktiga 

förändringar, men kostnaden för denna trygghet får inte bli för hög. Bland de vinster som kan 

förväntas finns dels en förbättrad stabilitet på försäkringsmarknaden, vilket gynnar såväl 

försäkringstagare som samhällsekonomin i stort. Men fördelarna består också i de 

integrationsvinster som kan uppstå i en framtida harmoniserad och konkurrensutsatt 

försäkringsmarknad.
186

 De framtida effekterna är dock svåra att förutse. En ökad 

harmonisering och konkurrens inom EU innebär emellertid fördelar för konsumenterna. Det 

ger konsumenterna en större valfrihet genom att de exempelvis kan teckna försäkringar i 

företag hemmahörande i andra länder. Det leder förhoppningsvis till billigare försäkringar 

samt större möjligheter till en god avkastning. 

Med den ökade harmoniseringen och konkurrensen över gränserna inom EU följer också de 

förbättrade möjligheterna för försäkringstagare i en medlemsstat att teckna en försäkring i en 

annan medlemsstat. Därmed även för försäkringsföretagen att erbjuda sina produkter över 

gränserna. Eftersom Solvens II är ett fullharmoniseringsdirektiv så gäller liknande regler för 

samtliga försäkringsföretag verksamma inom EU. Det skapar en trygghet för 

försäkringstagare som vill spara i en försäkringslösning eller teckna en försäkring i en annan 
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 Se Finansinspektionens rapport ”På väg mot ett nytt europeiskt försäkringsregelverk” 2008:20, sida 10. 
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medlemsstat eftersom försäkringsföretagen i andra medlemsstater i huvudsak följer samma 

solvensregler.  
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6. Slutsats 

De solvenskapitalregler som finns idag för svenska försäkringsföretag är relativt låga och inte 

fullt utvecklade. Framförallt så saknas det kvalitativa solvenskrav för de svenska företagen. 

Men även de kvantitativa kraven behöver höjas för att med större säkerhet garantera 

försäkringsföretagens fortlevnad vid kommande finansiella kriser. Även om de svenska 

försäkringsföretagen idag ses som väl rustade, så anser jag ändå att hårdare reglering är 

nödvändig. Som tidigare diskuterats har större delen av de svenska försäkringsföretagen redan 

nu en kapitalbas som överstiger de nuvarande kapitalkraven. Det visar på att företagen själva 

ser ett behov av eller fördelar med att binda upp ytterligare kapital, och utgör en indikation på 

att dagens kapitalkrav är för låga. 

Solvens II-direktivet kommer att medföra ett högre kvantitativt solvenskapitalkrav enligt 

bestämmelserna i den första pelaren i direktivet. Men direktivet för också med sig kvalitativa 

krav samt en utökad tillsyn och transparens för försäkringsföretagen. Direktivet utgör således 

en klar förbättring jämfört med dagens regler. Det är dock viktigt att solvenskapitalkraven 

läggs på en lämplig nivå. Allt för höga kvantitativa kapitalkrav leder till att 

försäkringsföretagen tvingas binda mer kapital, vilket kan ske genom exempelvis höjda 

premier eller genom att kapital anskaffas utifrån. Kapital som tillskjuts av utomstående 

medför vanligtvis ett krav på antingen insyn eller någon form av avkastning. Framförallt 

höjda premier, men även kapitalanskaffning utifrån kan därför leda till negativa konsekvenser 

för konsumenterna. Försäkringsföretagen behöver också kapital för att kunna utveckla sin 

verksamhet, allt för stora solvenskapitalkrav kan därför inverka negativt på 

försäkringsföretagens utveckling. 

För höga kvalitativa krav kan innebära att försäkringsföretagen tvingas minska de risker som 

de utsätts för. Effekten av detta kan bli att företagen undviker riskfyllda placeringar som till 

exempel aktier. Det är också möjligt att företagen då väljer att inte längre erbjuda vissa 

produkter med allt för hög risk. Även i detta fall kan således konsumenterna drabbas negativt, 

eftersom placeringar med lägre risk normalt inte ger lika goda möjligheter till en hög 

avkastning. Konsekvenserna av för höga kvantitativa och kvalitativa krav kan därför bli att 

konsumenterna drabbas av högre premier och sämre möjlighet till god avkastning. Min 

bedömning är dock att de nya solvenskapitalkraven som följer av Solvens II-direktivet ligger 

på en lämplig nivå. 

Ett annat problem med de nya reglerna är att ett allt för komplext och omfattande regelverk 

blir svårt att följa och dessutom leder till stora kostnader på grund av den ökade 

rapporteringen och omstruktureringen av interna system. I huvudsak är det de mindre 

försäkringsföretagen som drabbas av detta, vilket kan leda till att de tvingas lägga ner sin 

verksamhet eller gå samman till större företag. Det kan således innebära en minskad 

konkurrens vilket drabbar konsumenterna negativt. Det kan dock konstateras att det är svårt 

att utforma väl fungerande solvenskapitalkrav för försäkringsföretagen utan några som helst 

nackdelar. Ett så avancerat regelverk som Solvens II torde vara svårt att utforma utan att det 

medför stora kostnader för såväl företagen som det allmänna. Den ökade rapporteringen och 
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insynen i försäkringsföretagen är en viktig del av Solvens II-direktivet och motiverar de ökade 

kostnader som direktivet för med sig. 

Solvens II-direktivet ska medföra ett starkare konsumentskydd, ett mål som jag anser att de 

nya reglerna uppfyller. Detta får dock inte tolkas som ett komplett skydd där samtliga 

försäkringsföretags fortlevnad är garanterad. Kapitalkraven som följer av Solvens II-direktivet 

ska istället med 99,5 procents säkerhet garantera att ett företag inte går i konkurs inom en 

period på ett år. Det nya regelverket ger också positiva effekter för konsumenterna genom den 

nya riskspecifika regleringen som innebär att ett företags kapitalkrav är anpassat efter de 

risker företaget utsätts för. För företag som minskar sitt risktagande innebär detta sänkta 

kapitalkrav, vilket även kan medföra sänkta premier för konsumenterna. 

Vissa svårigheter för försäkringsföretagen kommer troligtvis att uppstå om de hamnar i en 

situation där de tvingas förbättra sin solvens. Detta gäller särskilt för de ömsesidiga företagen. 

För försäkringsaktiebolag finns relativt goda alternativ till kapitalanskaffning både internt och 

utifrån. Nytt kapital kan tillföras genom exempelvis fondemission, nyemission eller utgivande 

av konvertibler. För ömsesidiga försäkringsbolag finns vissa möjligheter att anskaffa kapital 

internt, men väldigt begränsade möjligheter att anskaffa kapital utifrån. Kapitaltillskott genom 

förlagsinsatser är ett välkommet alternativ, men det finns fortfarande stora brister. Fler 

alternativ för kapitalanskaffning, särskilt utifrån, behövs för ömsesidiga företag. 

Kapitalanskaffningen är dock inget som påverkats av Solvens II-direktivet. Det troliga är att 

de ömsesidiga försäkringsbolag som behöver stärka sin solvens kommer att göra det genom 

tillskott från försäkringstagarna, vilket innebär högre premier. De nya hårdare solvensreglerna 

kan därför komma att drabba försäkringstagarna i ömsesidiga försäkringsbolag negativt. 

Avslutningsvis kan det konstateras att Solvens II-direktivet medför nödvändiga förändringar 

på försäkringsområdet inom EU. Förändringarna kommer att leda till ett förbättrat 

konsumentskydd och ökad konkurrens över gränserna, precis som det var tänkt. Däremot kan 

små försäkringsföretag tvingas till likvidation eller sammanslagningar med en negativ effekt 

på konkurrensen som följd. Som helhet innebär solvens II-direktivet ett stort steg framåt för 

solvensregleringen inom EU. Det finns dock utrymme för ytterligare förbättringar och vissa 

svagheter som kan åtgärdas. Solvens II-direktivet är en viktig del i utvecklingen av 

försäkringsmarknaden, men arbetet med solvensregleringen för försäkringsföretag inom EU 

är inte fullbordad. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Arbetet med implementeringen av Solvens II-direktivet i svensk rätt är ännu inte avslutat. Den 

slutliga utformningen av de svenska reglerna är inte klar och det finns därför en hel del 

spörsmål att forska vidare kring. Här följer några alternativ som jag funnit intressanta att 

vidareutveckla. 

 Hur kan ömsesidiga försäkringsföretag höja sin solvens utan att oberoendet påverkas? 

Finns det någon ny metod för kapitalanskaffning som kan tas fram för ömsesidiga 

företag som inte strider mot principen om självfinansiering och oberoende? 
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 Vilka effekter får Solvens II-direktivet inledningsvis? Hur stora blir kostnaderna för 

företagen och det allmänna? Hur många mindre försäkringsföretag tvingas till 

likvidation eller sammanslagningar? 
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