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Sammanfattning  
Titel: Solvens II, en lag att tämja dem – En transaktionskostnadsanalys av effekten på 
konkurrensförutsättningarna på Sveriges försäkringsmarknad 
Författare: Martine Barikore & Olof Svensson  
Handledare: Göran Hägg  
 

Bakgrund: När Solvens II-direktivet infördes den 1 januari 2016 förändrades de 

institutionella förutsättningarna för att bedriva försäkringsverksamhet på Sveriges 

försäkringsmarknad. Solvens II-direktivet leder till nya kapitalkrav, tydligare krav på 

riskhantering, utförligare tillsynsprocesser samt nya krav på hur försäkringsbolag rapporterar 

och offentliggör information. Solvens II-direktivets effekter är oklara och från Sveriges 

Finansdepartement samt Finansinspektionen har det lyfts fram en viss osäkerhet kring hur 

marknadens konkurrensförutsättningar kan påverkas. Möjliga effekter är eventuellt att olika 

associationsformer och bolagsstorlekar kan ha varierande förmågor att anpassa sig till det nya 

regelverket. 

Syfte: att utifrån ett institutionellt perspektiv analysera hur Solvens II-direktivets nya krav på 

kapital, rapportering, tillsyn och riskhantering påverkar konkurrensförutsättningarna för 

försäkringsbolag på Sveriges försäkringsmarknad med hänsyn till deras associationsform och 

storlek. 

Genomförande: För att skapa en tydlig förståelse för studien presenteras 

försäkringskontraktets kontraktsproblematik, därtill presenteras Solvens II-direktivet med 

fokus på konsekvensanalyser genomförda av Finansinspektionen och Finansdepartementet. 

Uppsatsen genomförs sedan med ett kvalitativt forskningsintervjuförfarande på grund av att 

Solvens II-direktivet är relativt nytt. Dess kvantifierbara konkreta effekter har i dagsläget 

eventuellt ännu inte visat sig. För att slutligen analysera hur transaktionskostnaderna påverkas 

av Solvens II-direktivet analyseras empirin med hjälp av transaktionskostnadsteori.  

Slutsats: Det visar sig att bolagsstorlek har betydelse eftersom effekterna av Solvens II-

direktivet är skalbara. Associationsform påverkas sedan genom att ömsesidiga bolag har 

svårare att öka sitt kapital. Även associationsformernas olika relation till försäkringsbolagets 

kunder påverkar Solvens II-direktivets effekt. 

Nyckelord: Transaktionskostnadsteori, Solvens II-direktivet, Komparativ institutionell 

analys, Sveriges försäkringsmarknad  



 

Abstract  
Title: One Rule to Bind Them All – A Transactions Cost Analysis of the Solvency II 
Directive 
Authors: Martine Barikore & Olof Svensson  
Supervisor: Göran Hägg  
 
Background: In January 2016 the Solvency II-directive came into force and thereby changed 

the institutional prerequisites to conduct business in the Swedish insurance market. The 

Solvency II-directive imposes higher capital requirements, more rigorous intern risk 

management, increased supervision and higher demands on information from insurance 

companies. The impact is ambiguous and the Swedish government and financial supervisory 

authority has highlighted a lack of certainty considering the effect on the competitive 

conditions in the market. It is possible that the ability to adapt to the new regulations varies 

among different legal forms and business sizes. 

Aim: to use the perspective of institutional economics to analyse how the Solvency II-

directive’s new requirements considering capital, governance, reporting and supervision will 

affect the competitive conditions for insurance companies in the Swedish insurance market in 

regard to their legal form and business size. 

Completion: Initially the framework of the study is presented comprising the contracting 

problems in the insurance business and a brief presentation of the Solvency II-directive, 

focusing on the impact assessments of the Swedish FSA and Ministry of Finance. Further, the 

paper conducted a qualitative interview research, as the Solvency II-directive is relatively new 

and hence its specific quantifiable effects may not yet be identified. To analyse the effect of 

the Solvency II-directive on transactions costs the empirical data is analysed using 

transactions cost economics.  

Conclusion: The competitive abilities are dependent on the insurance companies legal forms 

as well as business sizes. The effect has positive economics of scale and hence the 

competitive conditions for smaller companies are weakened. Legal form matters through 

differing abilities to raise capital and through the relationship between owners and 

policyholders.  

Key Words: Transaction cost economics, Solvency II-directive, Comparative institutional 

analysis, the Swedish insurance market  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Solvens II-direktivet infördes den 1 januari 2016 och därmed förändrades de institutionella1 

förutsättningarna för att bedriva försäkringsverksamhet på Sveriges försäkringsmarknad. 

Solvens II-direktivet lägger fokus på förändrade kapitalkrav, tydligare krav på riskhantering, 

mer utförliga tillsynsprocesser samt nya krav på hur försäkringsbolag rapporterar och 

offentliggör information. (Lagrådsremiss, 2015) Solvens II-direktivet avser därigenom 

förbättra riskhanteringen inom Europeiska försäkringsbolag, vilket ska skydda 

försäkringstagare från insolvensrisk. Det huvudsakliga målet med Solvens II-direktivet är att 

öka försäkringstagarnas skydd, att öka integrationen mellan EUs försäkringsmarknader samt 

att främja EUs tillväxt. (Europeiska Kommissionen, 2014b)  

 

Ett harmoniserat regelverk för EUs försäkringsmarknader har funnits sedan 1970-talet. I syfte 

att skapa en gemensam försäkringsmarknad infördes Solvens I-regelverket 2004 och sedan 

dess har det utretts kring att utöka regelverket. Solvens II-direktivet var från början tänkt att 

implementeras under hösten 2012, men har successivt skjutits upp på grund av förhandlingar 

och utredningar till att slutligen fastställas till den 1 januari 2016. (Lagrådsremiss, 2015) Det 

har förts en debatt kring Solvens II-direktivet mellan försäkringsbolagen på Sveriges 

försäkringsmarknad2. Branchorganisationen Svensk försäkring (2009) hade tidigare en positiv 

inställning till Solvens II-direktivet, men har i en debattartikel i Dagens Industri (Lindenius & 

Lundström, 2015) utryckt en viss oro för ovissheten kring Solvens II-direktivets effekter. 

 

Genom Solvens II-direktivet möter försäkringsbolagen nya kapitalkrav, nya 

rapporteringskrav, större krav på riskhantering och sätts därtill under mer utförlig tillsyn. 

Effekterna av dessa faktorer är oklara och från Sveriges Finansdepartement samt 

Finansinspektionen har det lyfts fram en viss oklarhet kring hur konkurrensförutsättningarna 

på marknaden kan påverkas. Möjliga effekter kan eventuellt härledas från att olika 

associationsformer och bolagsstorlekar kan ha varierande förmågor att anpassa sig till det nya 
                                                
1 Institutioner är av människan skapade regler i syfte att begränsa eller möjliggöra beteenden. Institutioner kan 
ses som spelregler för organisationer och individer, vilka därmed kan ses som spelare. (North, 1994; Hodgson, 
2006) Notera att North inte definierar institutioner som spelregler, utan ser det som ett förenklat antagande i 
syfte att kunna förklara institutionell utveckling (Hodgson, 2006). 
2 Se bland annat SvD Näringsliv ”Låga räntor slår mot klassiska livbolag” 16 mars 2014 och replikskifte i SvD 
debatt med start 2015 den 27 september ” Sverige riskerar historiskt pensionsmisstag”. 
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regelverket. (Svenskförsäkring, 2009; Lagrådsremiss, 2015; Finansinspektionen, 2015) 

Solvens II-direktivet ska enligt EU-rätt förhålla sig till Proportionalitetsprincipen. Det 

innebär att Solvens II-direktivet inte ska använda åtgärder som går bortom dess syfte; det ska 

enbart påverka försäkringsbolag i proportion till risknivå, oberoende av associationsform och 

storlek. 3 (Lagrådsremiss, 2015) 

1.2. Problemdiskussion 

Det som avgör vilka associationsformer och bolagsstorlekar som agerar på den svenska 

försäkringsmarknaden är försäkringsmarknadens institutionella ramverk. Det beror på att det 

institutionella ramverket kan ses som försäkringsbolagens spelregler. (North, 2006 s. 94-95) 

Det institutionella ramverket påverkar följaktligen hur försäkringsbolagen på Sveriges 

försäkringsmarknad tillåts agera för att hushålla med transaktionskostnader4 (North, 1990 s. 

34). Det institutionella ramverkets utformning är följaktligen av betydelse eftersom varje 

försäkringsbolag genom sin associationsform och storlek har ett unikt, effektivt sätt att 

hantera transaktionskostnader. (Williamson, 1996 s. 55) Det betyder att de försäkringsbolag 

som agerar på den svenska försäkringsmarknaden är resultat av det institutionella ramverk de 

förhåller sig till (North, 2006 s. 121).  

 

Med avstamp i ovanstående resonemang innebär en institutionell förändring, så som Solvens 

II-direktivet, att försäkringsbolagen på Sveriges försäkringsmarknad får förändrade 

förutsättningar för att hantera transaktionskostnader (North, 2006 s. 94-95). Institutionell 

förändring sker spårbundet och därför har Sveriges försäkringsmarknad i sin tur spårbundet 

förändrats över tid. Resultatet från den institutionella utvecklingen är att den svenska 

försäkringsmarknaden idag består av aktiebolag och ömsesidiga bolag av varierande 

bolagsstorlekar. (Adams, Andersson, Jia & Lindmark 2011) På grund av Solvens II-

direktivets transaktionskostnadspåverkan riskerar försäkringsbolagens vinstnivå att minska 

och följaktligen riskeras även försäkringsbolagens fortlevnad (North, 2006 s. 121). 

Easterbrook & Fischel (1991, s. 5) menar att det är en del av utvecklingen av den svenska 

försäkringsmarknaden. De menar att det inte finns ett optimalt sätt att driva 

försäkringsverksamhet eftersom det inte finns en associationsform eller bolagsstorlek som på 

förhand är given. Istället växer det optimala sättet att bedriva försäkringsverksamhet fram 
                                                
3 Proportionalitetsprincipens innebörd är delvis svårtolkad (ECIROA, 2010), men denna definition är den som 
Finansdepartementet använder i Lagrådsremiss (2015) och uppsatsen genomgående gör gällande. 
4 Transaktionskostnader definieras mer utförligt i Kapitel 3, men kan ses som kostnaden för att vid upprättande 
av kontrakt finna en motpart, förhandla fram kontraktet och sedan se till att motparten fullföljer det (Williamson, 
1981). 
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över tid genom anpassning och utveckling, under begränsning av det institutionella ramverket 

(Easterbrook & Fischel, 1991 s. 5; North 2006, s. 121). 

 

Transaktionskostnader uppstår på grund av insolvensrisk5. Det sker genom att insolvensrisk 

ger upphov till osäkerhet kring försäkringskontraktets fullföljande. Osäkerheten måste 

kontrakteras bort eller bäras. Inget kontrakt kan dock helt skydda mot all osäkerhet för 

kontraktets fullföljande och således uppstår alltid transaktionskostnader som måste hanteras.  

(Eggertsson, 2013) En förklaring till att olika associationsformer och bolagsstorlekar 

förekommer förklaras av att de konkurrerar genom att hantera insolvensrisk på olika sätt 

(Lindmark, Andersson & Adams, 2006). I ömsesidiga bolag är försäkringstagarna ägare och 

delar solidariskt på försäkringsbolagets insolvensrisk. Försäkringstagarna är därigenom 

beroende av att försäkringsbolaget är solvent. Dessa förutsättningar antas borga för att 

försäkringstagarna blir mindre riskbenägna och försäkringsbolaget därigenom mer stabilt. 

(Smith & Stutzer, 1995) I försäkringsbolag som drivs som aktiebolag överlåter 

försäkringstagarna försäkringsbolagets insolvensrisk till aktieägarna. Aktieägarna bär 

insolvensrisken mot att de får ta del av försäkringsbolagets vinst. För att aktieägarna ska få 

avkastning på sitt investerade kapital krävs att försäkringsbolaget drivs effektivt, det sker 

genom att ägarna övervakar bolagsledningens beteende. Detta incitament att övervaka 

bolagsledningen är inte lika stort i ömsesidiga bolag. Aktiebolagsformen har därmed växt 

fram som ett sätt att möta kraven på marknadsmässigt drivande av försäkringsbolag. 

Ömsesidiga bolag har däremot en konkurrensfördel genom att ägarna och försäkringstagarna 

är samma individer. I och med det hanteras den problematik som finns i aktiebolag med att 

aktieägarnas vilja att öka vinsten kan gå ut över försäkringstagarna och skada tilliten till 

försäkringsbolaget. (Smith & Mayers, 1981)  

 

Ett ytterligare verktyg för att hantera transaktionskostnader är genom skalfördelar av att 

minska transaktionsmängden genom att producera inom företaget, det vill säga genom att 

försäkringsbolaget blir större. I försäkringsföretag innebär det att man ökar produktutbudet 

och standardiserar kontrakt för att kunna öka kundbasen. (Williamson, 1981) 

Transaktionskostnader påverkar storleken på försäkringsbolag genom att det kan finnas 

skalfördelar i transaktionskostnadshantering. Ett exempel är uppkomsten av försäkringsbolag 

                                                
5  Insolvensrisk är enbart ett av ett flertal osäkerhetsmoment som uppstår i försäkringsbranschens 
kontrakteringsproblematik och orsakar transaktionskostnader (Hägg, 1998). Kontrakteringsproblematiken med 
försäkringskontrakt behandlas mer djuplodat i kapitel 3. 
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där individer kan köpa en försäkring istället för att hitta en motpart med samma risknivå som 

är villig att dela risken. Att leta upp en motpart ger upphov till transaktionskostnader genom 

att det dels krävs en motpart och dels att försäkringskontraktet sedan måste korrigera för att 

motparten inte begår bedrägeri. (Skogh, 1990) Ett annat sätt att se på saken är från ett 

perspektiv av vad försäkringsbolaget skall hantera inom organisationen och vad 

försäkringsbolaget ska kontraktera andra att göra för försäkringsbolagets räkning. Om 

transaktionskostnader kan minskas genom att hanteringen sker inom företaget är det rationellt 

att försäkringsbolaget åtar sig hanteringen internt. (Williamson, 1981) Det kan exempelvis 

innebära att försäkringsbolag samgår för att tillsammans hantera skalbara företagsfunktioner.   

 

Kombinationen av associationsform och bolagsstorlek utgör delar av ett försäkringsbolags 

samlade styrningsstrukturer. De samlade styrningsstrukturerna utgör försäkringsbolagets 

organisation. Varje styrningsstruktur innebär ett unikt sätt att hantera transaktionskostnader 

och hur transaktionskostnaderna ser ut beror på det institutionella ramverket, eftersom det 

avgör hur transaktioner genomförs. (Williamson 1985, s. 29-32; North, 1990 s. 34) De 

organisationer som uppstår och verkar på en marknad är följaktligen resultat av det 

institutionella ramverk de möter (North, 2006 s. 94-95). Under det tidigare regelverket på 

Sveriges försäkringsmarknad rådde förutsättningar för att effektivt minimera 

transaktionskostnader genom att tillämpa associationsformerna aktiebolag eller ömsesidigt 

bolag. De båda associationsformerna hade konkurrenskraft, vilket i korthet presenterats ovan 

med utgångspunkt i transaktionskostnadsteori. (Adams m.fl., 2012) Solvens II-direktivets 

förändring av regelverket på Sveriges försäkringsmarknad är att likställa med att det 

institutionella ramverket förändras (North, 1994). Därmed kommer förutsättningarna 

förändras för hur transaktionskostnader mest effektivt minimeras och varje styrningsstruktur 

kommer att påverkas olika.  (North 2006, s. 121)  

 

Genom en komparativ institutionell analys av tiden före och efter införandet av Solvens II-

direktivet kan konkurrensförutsättningarnas förändring på Sveriges försäkringsmarknad 

jämföras (Williamson, 1985 s. 17-18). Resonemanget styrks av Grief (1998) som menar att 

komparativ institutionell analys är användbart för att analysera påverkan av statlig 

institutionell förändring, där analysen bör byggas på hur organisationer anpassar sig till det 

institutionella ramverket. 
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1.3. Syfte 
Uppsatsens syfte är att utifrån ett institutionellt perspektiv analysera hur Solvens II-direktivets 

nya krav på kapital, rapportering, tillsyn och riskhantering påverkar 

konkurrensförutsättningarna för försäkringsbolag på Sveriges försäkringsmarknad med 

hänsyn till deras associationsform och storlek. 

1.4. Genomförande och avgränsningar 
Faktumet att Solvens II-direktivet är relativt nytt gör att dess kvantifierbara konkreta effekter i 

dagsläget inte kan mätas, därför genomförs uppsatsen med ett kvalitativt 

forskningsintervjuförfarande (Bryman, 2016 s. 392). Den kvalitativa metodansatsen används 

för att insamla fakta om Solvens II-direktivets effekter från respondenter som är experter på 

området. Den kvalitativa intervjustudien genomförs med intervjufrågor baserade på 

transaktionskostnadsekonomisk teori där branschorganisationer, försäkringsbolag, utredare 

och rådgivningsföretag är mål för semi-strukturerade intervjuer. Utöver den insamlade 

empirin presenteras en referensram baserad på sekundära källor angående Sveriges 

försäkringsmarknad, Solvens II-direktivet och transaktionskostnadsteori. 

 

Den insamlade empirin från de semi-strukturerade intervjuerna används sedermera för att 

genomföra en komparativ institutionell analys. Det görs genom att analysera 

konkurrensförhållandenas förändring på Sveriges försäkringsmarknad sett till tiden före och 

efter införandet av Solvens II-direktivet. Transaktionskostnadsanalys är väl anpassat för 

denna studie eftersom analysmetoden är användbar på kontraktsförhållanden. (Williamson, 

1985 s. 17-18). Analysen kan sedan fylla behovet av att belysa effekterna av Solvens II-

direktivet djupare än vad som nu är gällande.  

1.5. Forskningsbidrag 
Genomgående är forskning kring försäkringsmarknader inte till närmelsevis genomfört i 

samma utsträckning relativt sett till andra finansiella marknader (Adams m.fl., 2012). I 

relation till forskning om försäkringsmarknader är därtill forskning om den svenska 

försäkringsmarknaden inte lika omfattande som för andra länders försäkringsmarknader. 

(Lindmark m.fl., 2006) Denna uppsats blir därmed ett bidrag till forskningen genom att 

utjämna dessa asymmetrier inom försäkringsmarknadsforskning. 
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1.6. Disposition 
I kommande två kapitel, Kapitel 2 och 3, kommer uppsatsen att presentera en referensram 

bestående av en beskrivning av Solvens II-direktivet och dess förväntade effekter, därtill 

används institutionell teori för att beskriva försäkringsverksamhet i allmänhet och Sveriges 

försäkringsmarknad i synnerhet.  I Kapitel 4 beskrivs sedan uppsatsens metod, vilket följs av 

en presentation av uppsatsens intervjumaterial i Kapitel 5. I Kapitel 6 analyseras Solvens II-

direktivets påverkan på konkurrensförutsättningarna för försäkringsbolagen på Sveriges 

försäkringsmarknad och uppsatsen kommer sedan fram till sina slutsatser i Kapitel 7. 
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2. Solvens II-direktivet 
Solvens II-direktivet uppkom i spåren av fyra huvudsakliga problem på EUs medlemsstaters 

försäkringsmarknader. Problemen var osäkerhet kring försäkringsbolagens insolvensrisk, 

bristande transparens, stor variation i tillsynsmetoder samt låg benägenhet att genomföra 

långsiktiga investeringar. För att lösa de identifierade problemen är Solvens II-direktivet 

förenat med tre mål, att öka försäkringstagarnas skydd, att öka integrationen av EUs 

försäkringsmarknader samt att främja EUs tillväxt. (Europeiska Kommissionen, 2014b) 

Solvens II-direktivet leder till att försäkringsrörelselagen i Sverige ”kraftigt revideras”, därtill 

kommer en ”mycket kraftig höjning av kapitalkravet”. (Lagrådsremiss, 2015 s. 515) 

 

Solvens II-direktivet är uppbyggt av en struktur med tre pelare. Den första pelaren lägger 

fokus på finansiella krav, såsom marknadsvärdering av balansräkning. Pelare ett inbegriper 

även Solvency Capital Requirement, SCR, och Minimum Capital Requirement, MCR, vilka 

redogörs för i nästkommande stycke. (Doff, 2008) Genom att behandla tillsynsregler och 

intern riskkontroll är Pelare två ett kvalitativt komplement till den mer kvantitativa Pelare ett. 

Den tredje och sista pelaren behandlar transparens och därmed försäkringsbolagens 

rapportering och offentliggörande av information. (Europeiska Kommissionen, 2014a) 

 

Kapitalkraven från Solvens II-direktivet kan ses som två olika kapitalkrav. Det ena kravet 

förkortas SCR och är solvensgrad vid normalläge, vilket är det kapitalkrav försäkringsbolag 

inte bör underskrida. Det andra kravet som förkortas MCR är en schablonberäknad lägsta 

solvensgradsnivå, det är det kapitalkrav försäkringsbolag inte får underskrida. 

Övergångsreglerna i Solvens II-direktivet är anpassade för de två typerna av kapitalkrav, dels 

SCR och dels MCR. De försäkringsbolag som inte har kapital i nivå med SCR vid 

implementeringen av Solvens II-direktivet har till den sista december 2017 på sig att uppfylla 

kapitalkravet SCR. De försäkringsbolag som inte möter kapitalkravet MCR vid Solvens II-

direktivets implementering har till den sista december 2016 på sig att uppfylla 

kapitalbasnivån. (Lagrådsremiss, 2015) 

 

En av de mest centrala delarna i Solvens II-direktivet berör försäkringsbolagens styrning och 

riskkontroll. Under Solvens II-direktivet kommer försäkringsbolag att behöva analysera varje 

del av verksamheten. Det kommer innebära mätningar av den egna risken och att utifrån detta 

beräkna vilket kapitalkrav de bör uppfylla för att kunna bära denna risk. En nyckelbetydelse 

av detta är att försäkringsbolagen fordras att regelbundet utvärdera intern risk- och 
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solvensbedömning. För att klara av att genomföra detta krävs anpassning av IT-system och 

rapporteringsprocedurer. Försäkringsbolagen ska därtill lämna omfattande årliga 

tillsynsrapporter till Finansinspektionen. (Lagrådsremiss, 2015) 

2.1. Finansdepartementets konsekvensanalys 
Sammantaget anser Finansdepartementet i en lagrådsremiss (2015) att försäkringsmarknaden 

är en viktig samhällsfunktion, vilket ger vid handen att den måste vara rättssäker och 

förtroendeingivande. Solvens II-direktivet borgar för att försäkringsbolagen blir bättre rustade 

för framtida systemkriser, därmed gynnas samhället i stort. Försäkringsmarknadens stabilitet 

kommer att öka och riskerna att minska, försäkringstagarna kommer därtill att kunna känna 

sig säkra på försäkringsbolagens förmåga att möta sina åtaganden. (Lagrådsremiss, 2015) I 

lagrådsremissen (2015) lyfts även möjliga negativa effekter fram i form av minskad 

konkurrens följt av höjda premier. 

2.1.1. Försäkringsbolagen 

För försäkringsbolag innebär Solvens II-direktivet att de måste tillämpa nya tillvägagångssätt 

för att beräkna förordat kapitalkrav, för vilket värderingreglerna för försäkringstekniska 

avsättningar förändras. Solvens II-direktivets omfattning har gjort att Finansdepartementet har 

valt att undanta mindre försäkringsbolag från regelverket. Antalet försäkringsbolag som 

kvalificeras som mindre beräknas till 160 stycken, fördelade över cirka fem 

försäkringsgrupper. I en undersökning genomförd av Finansinspektionen framgår att 

försäkringsföretagen estimerar sina initiala kostnader för att leva upp till, och anpassa sig 

efter, Solvens II-direktivet till att uppgå till cirka 3,4 miljarder kr. I undersökningen framgår 

att försäkringsbolagen anser att spridningen av försäkringslagar mellan EU-direktiv och 

svensk lagstiftning, gör kostnadskalkyleringen skakig. (Lagrådsremiss, 2015)  

 

Försäkringsbolagen väntas vara väl förberedda på konsekvenserna av Solvens II-direktivet. 

Anledningen är att försäkringsbolagen sedan år tillbaka har anpassat sina verksamheter efter 

EIOPAs6 rekommendationer. Finansinspektionen har med utgångspunkt i detta prognosticerat 

att Solvens II-direktivets effekt kommer vara begränsat till engångskostnader. 

Försäkringsbolag som inte bidat tiden till att förbereda sig för Solvens II-direktivets 

ikraftträdande står att möta omfattande kostnader vid Solvens II-direktivets implementering. 

(Lagrådsremiss, 2015) Att Solvens II-direktivets kapitalbaskrav är sex till sju gånger högre än 

                                                
6 EIOPA, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, är EUs tillsynsorgan för försäkringsbolag. 
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under rådande lagstiftning innebär inte att försäkringsbolagen på Sveriges 

försäkringsmarknad kommer att behöva öka sin kapitalbas i motsvarande utsträckning. Den 

faktiska ökningen av kapitalbasen blir lägre för livförsäkringsbolag och i princip oförändrad 

för skadeförsäkringsbolag. Ökningen av kapitalkravets miniminivå för försäkringsbolag 

kommer att lindras av att Finansinspektionen i sin tillsyn redan ställt relativt höga krav. En 

orsak till Solvens II-direktivets lindrade kostnadspåverkan är en följd av Finansinspektionens 

tillsyn genom Trafikljuset. Trafikljuset är ett stresstest, vilket används för att mäta hur väl 

försäkringsbolag står sig när de exponeras mot såväl finansiella- som försäkringsrisker. 

(Lagrådsremiss, 2015) 

 

I dagsläget har mer än hälften av Sveriges försäkringsbolag två gånger större kapitalbas än 

vad Solvens II-direktivet kräver. Emellertid har runt 20 procent av företagen på den svenska 

försäkringsmarknaden inte tillräcklig kapitalbas för att möta den stundande ökningen av det 

kapitalkrav de ställs inför. Det är troligt att vissa företag på Sveriges försäkringsmarknad på 

grund av oförmåga att möta kapitalkraven kommer att behöva genomföra en ordnad 

avveckling, eller fusioneras in i ett annat försäkringsbolag. De förändrade kraven på 

försäkringstekniska avsättningar, FTA7, innebär att runt hälften av livförsäkringsbolagen på 

Sveriges försäkringsmarknad kommer att få ökad FTA och runt hälften minskat FTA. För 

skadeförsäkringsbolag kommer en majoritet att få minskad FTA. (Lagrådsremiss, 2015) 

 

En effekt av Solvens II-direktivet är att kapitalkravet kommer att värderas mer sofistikerat än 

tidigare. Den nya värderingsmetoden borgar för en mer korrekt prissättning genom att premier 

kommer att kunna beräknas med hänsyn tagen till rådande omständigheter för varje 

försäkringsprodukt. En mer rättvis prissättning kommer i slutändan att gagna kunderna. 

(Lagrådsremiss, 2015) 

 

Det nya regelverket förväntas leda till att riskkontrollen och bolagsstyrningen förbättras, 

vilket i sin tur leder till betydligt lägre insolvensrisk för försäkringsbolagen. Därmed kommer 

de kostnader för försäkringstagare, ägare och samhället som är kopplade till insolvens att 

minska. I relation till tidigare lagstiftning kommer Solvens II-direktivet att ställa betydligt 

                                                
7 Förkortas FTA och inbegriper i huvudsak tre poster i ett försäkringsbolags balansräkning. Premiereserv, 
avsättning för oreglerade skador och återbäring som inte utbetalats. Premiereserv är det belopp som motsvarar 
alla åtaganden ett försäkringsbolag rimligtvis bör förvänta sig att tvingas utbetala vid varje given tidpunkt. 
(Nationalencyklopedin, försäkringstekniska avsättningar; Nationalencyklopedin, premiereserv) FTA kan ses som 
en skuld för ett försäkringsbolag (Op Gruppen, 2016). 
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högre krav på tillgång av kvalificerad personal och avancerade IT-system, vilket kommer 

innebära omfattande kostnadsökningar. För de nya krav som ställs på riskhantering och 

bolagsstyrning är de flesta av företagen på Sveriges försäkringsmarknad redan anpassade för 

att möta kraven. Särskilt de stora försäkringsbolagen är anpassade till de omfattande 

förändringarna, för mindre bolag kan å andra sidan administrationskostnaderna komma att 

öka. De nya kraven på årliga solvens- och verksamhetsrapporter kommer att ligga till grund 

för en redovisning som är ”avsevärt mer transparent” (Lagrådsremiss, 2015 s. 519). 

Följaktligen kommer insynen för bland annat aktieägare, långivare samt försäkringstagare att 

öka. (Lagrådsremiss, 2015) 

 

Särskild hänsyn har tagits till små försäkringsbolag, vilka har givits möjlighet att ansöka om 

uppskov. Proportionalitetsprincipen är utgångspunkt för möjlighet till uppskov och blir 

därmed särskilt betydelsefull för mindre försäkringsföretag. Det betonas dock att det på grund 

av outvecklade system för riskhantering, styrning och regelefterlevnad i mindre 

försäkringsbolag finns en risk att de kan komma att drabbas oproportionerligt. 

(Lagrådsremiss, 2015) 

2.1.2. Försäkringsmarknaden 

I Finansdepartementets remiss till lagrådet (2015) identifieras tre möjliga effekter av Solvens 

II-direktivet. För det första kan marknadskoncentrationen öka, för det andra kan det ske en 

minskning i antalet försäkringsprodukter på marknaden och slutligen kan det bli högre 

inträdesbarriärer på marknaden. (Lagrådsremiss, 2015 s. 520) 

 

Att marknadskoncentrationen kan komma att öka är en direkt följd av de höjda kapitalkraven. 

Större försäkringsbolag och försäkringsgrupper kan tänkas kunna tillgodoräkna sig 

diversifieringsfördelar genom att tillhandahålla ett brett utbud av försäkringsprodukter. Dessa 

diversifieringsfördelar borgar för att skapa incitament för mindre försäkringsbolag att 

sammangå med större försäkringsbolagskoncerner. Även ökade kostnader för administration 

och IT-system kommer innebära ökade incitament för små försäkringsbolag att gå samman 

med större försäkringsbolag. Marknadskoncentrationen kan leda till negativa effekter för 

konkurrensen, vilket till syvende och sist drabbar försäkringstagarna. Det kan också leda till 

positiva effekter genom att försäkringsbolagen på Sveriges försäkringsmarknad blir mer 

stabila. (Lagrådsremiss, 2015 s. 520) 
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Det minskade antalet försäkringsprodukter beror på att kapitalkravet kommer att göra 

försäkringsprodukter dyrare, ceteris paribus. Utifall försäkringstagarna inte kan 

sammankoppla premieökningen med den lägre risken kommer efterfrågan på vissa 

försäkringsprodukter att minska. För livförsäkringsbolag är de möjliga alternativen till 

premiehöjningar att istället sänka avkastningen på traditionellt pensionssparande. En effekt av 

Solvens II-direktivet är följaktligen att påskynda en redan pågående process där traditionella 

livförsäkringstagare måste byta från traditionellt pensionssparande till fondförsäkringar. Det 

är först och främst kunder till relativt sett mindre kapitalstarka bolag som drabbas och 

effekten blir ett mer riskfyllt sparande. (Lagrådsremiss, 2015) 

 

Sammantaget finns en risk för högre inträdesbarriärer till försäkringsmarknaden. Det kan leda 

till att konkurrensen på försäkringsmarknaden kan komma att minska, vilket i sin tur kan 

borga för högre premienivåer. De livförsäkringsbolag som i dagsläget uppfyller kapitalkraven 

är äldre livförsäkringsbolag, vilka i framtiden kommer att kunna avkasta återbäring utöver 

garanterad avkastningsnivå. Således kommer det att vara mer fördelaktigt att vara 

försäkringstagare i dessa livförsäkringsbolag, följden blir att nya aktörer har svårt att ta sig in 

på försäkringsmarknaden. Redan etablerade livförsäkringsbolag har följaktligen en fördel 

genom att nya aktörer inte kan uppnå likartad riskprofil och därmed ha en lika låg premienivå. 

Solvens II-regelverket kan därigenom komma att underlätta för äldre livförsäkringsbolag med 

stort kapital att befästa sina marknadsledande positioner. För försäkringsbolag inriktade mot 

verksamhet baserad på fondförsäkring kommer kapitalkravet istället att minska. Det resulterar 

i att företag med denna inriktning att i framtiden kommer möta minskade inträdesbarriärer. 

(Lagrådsremiss, 2015) 

2.1.3. Försäkringstagarna 

Tanken med Solvens II-direktivet är att minska försäkringstagarnas risker. I praktiken kan 

dock effekten bli att risken för försäkringstagarna ökar genom minskad garanterad avkastning 

och generellt lägre försäkringsinnehåll. Uppsidan med det skärpta regelverket är att 

insolvensrisken i försäkringsföretagen troligtvis kommer att vara lägre än vad Solvens II-

direktivet kräver. Nedsidan med skärpningen av regelverket är den kostnadsökning som 

försäkringsbolag åläggs. Troligtvis kommer det i slutändan vara försäkringstagarna som bär 

de ökade kostnaderna, i form av ökade premier och därmed lägre kapitaltillväxt. Det skärpta 

regelverket kan däremot tänkas öka försäkringsbolagens konkurrens och transparens, vilket i 

sin tur kan rendera i att kostnadsökningarna inte läggs på försäkringstagarna.  
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2.2. Finansinspektionens konsekvensanalys 
Finansinspektionen (2015) har i en remisspromemoria lämnat förslag på hur det svenska 

regelverket ska utformas för att leva upp till Solvens-II direktivet samt säkerställa att dess 

syfte uppfylls. Remisspromemorian innehåller förslag på beräkningsmetoder för FTA och 

regler för riskhantering samt beräkning av försäkringsgruppers kapitalkrav. 

 

Finansinspektionen (2015) ser effekterna av Solvens II-regelverket som övervägande positiva. 

Solvens II-direktivet anses förbättra försäkringstagarnas situation och öka transparensen, 

därtill förväntas försäkringsmarknadens stabilitet påverkas positivt. De ökade kostnader som 

följer av Solvens II-direktivet riskerar att påverka försäkringstagarna i form av minskat utbud 

av försäkringsprodukter, minskad avkastning på pensionssparande eller höjda premier. 

Kostnadseffekten kan eventuellt motverkas av att den ökade transparensen tvingar 

försäkringsbolagen att sänka sina premier. (Finansinspektionen, 2015) 

2.2.1. Försäkringsbolagen 

Finansinspektionen (2015) menar att de flesta försäkringsbolagen har förberett sig på Solvens 

II-regelverket under sex till åtta år. Förberedelserna har delvis genomförts med hjälp av 

enkäter och delvis genom stegvis anpassning till nya solvens- och riskbedömningar. De 

försäkringsbolag som följer EUs rekommendationer angående förberedelser bedöms att enbart 

möta begränsade engångskostnader vid Solvens II-direktivets implementering. 

(Finansinspektionen, 2015) Uppskattningsvis har försäkringsbolagen i Sverige redan lagt 

”hundratals miljoner kronor på förberedelser” (Finansinspektionen, 2015 s. 79).  

 

Effekten av att regelverket är utspritt, dels i svensk lag och dels i EU-direktiv innebär att 

kostnaderna för regelefterlevnad antas öka. De försäkringstekniska avsättningarna, FTA, 

väntas ge varierande förändringar för de svenska försäkringsbolagen. För vissa bolag blir 

FTA högre, för andra blir det lägre, generellt sett kommer dock FTA att öka. I övrigt kommer 

kostnaderna för försäkringsbolag att öka i och med ökade kapitalkrav och striktare krav på 

transparens, riskkontroll, riskhantering samt styrning. En ytterligare kostnadsökande faktor är 

att nyanställningar fordras för att uppfylla de nya kraven ställs på försäkringsbolagens 

riskkontrollenheter. De kvalifikationer som krävs innebär att ett behov av nyanställningar av 

individer med höga kvalifikationer uppstår. (Finansinspektionen, 2015) 

 



 13 

Finansinspektionen (2015) fastslår att tidsåtgången för att uppfylla kraven på bolagsstyrning 

kommer att bero på bolagets associationsform. Vidare kommer rapporteringen till 

tillsynsmyndigheten att öka, dels kommer detaljnivån att höjas och dels kommer det krävas 

investeringar i nya IT-system. Kostnaderna beräknas bli högre för större försäkringsbolag än 

för mindre, att mindre försäkringsbolag har möjlighet till undantag är en av anledningarna till 

detta. Andelen försäkringsbolag klassade som mindre uppgår till ungefär hälften. Ett problem 

med de nya kraven på transparens är att informationsutlämning angående avgifter för 

driftskostnader kommer åläggas ömsesidiga bolag eftersom de tidigare inte har insamlat 

denna typ av information. Kostnaden antas vara en engångskostnad som rör cirka fem bolag 

på marknaden. Ett ytterligare problem är att försäkringsbolagens arbetsbörda för att 

sammanställa informationen resulterar i att pedagogiken i dokumenten bortprioriteras, vilket 

leder till att försäkringstagare får svårare att tillgodoräkna sig informationen. 

(Finansinspektionen, 2015)  

 

I koppling till Proportionalitetsprincipen utrycker Finansinspektionen (2015) att det råder 

tveksamheter kring huruvida mindre bolag kommer att påverkas i strid med denna eller inte. 

Vidare menar Finansinspektionen (2015) att det är möjligt att Proportionalitetsprincipen inte 

uppfylls är i behov av att utredas i större utsträckning. 

2.2.2. Försäkringsmarknaden 

Finansinspektionen (2015) fastslår att genom Solvens II-direktivets transparensökande effekt 

ökar möjligheten för externa intressenter att jämföra försäkringsbolags risk- och solvensnivå. 

Följden blir att konkurrensen kommer att öka och sålunda kommer ineffektiva 

försäkringsbolag att slås ut, vilket gynnar försäkringstagarna. Samtidigt kommer dock 

Solvens II-direktivet leda till att inträdesbarriärerna till försäkringsmarknaden höjs och att 

incitamenten för bolagsfusioner och uppköp ökar. Båda effekterna har som följd att 

konkurrensen minskar, det påverkar försäkringstagarna negativt. Särskilt risken att Solvens II-

direktivet gynnar stora försäkringsbolag genom skapa stordriftsfördelar, samt den 

marknadskoncentration som följer är något Finansinspektionen anser problematiskt. 

(Finansinspektionen, 2015) 

2.6. Akademiska rapporter 
Schuckmann (2008) menar att Solvens II-direktivets komplexa struktur leder till att behovet 

av kvalificerad personal inom försäkringsbolag ökar. Således kommer samtliga 

försäkringsbolag behöva genomföra en viss grad av investeringar. Vidare kommer 
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inträdesbarriärerna till EUs försäkringsmarknader att höjas, bland annat som en följd av att 

storleken på försäkringsmarknadens oåterkalleliga kostnader8 ökar. Å ena sidan kommer 

konkurrensen minska men å andra sidan kommer de högre inträdesbarriärerna vara ett resultat 

av en gemensam försäkringsmarknad i EU. Fördelen med en gemensam försäkringsmarknad 

är minskad risk att bolag lockas till länder med lägre regleringskrav, marknaden som helhet 

blir då mer konkurrensutsatt. Solvens II-direktivet antas leda till att större försäkringsbolag får 

kostnadsfördelar, särskilt skalbarheten i försäkringsproduktutbud utpekas som en bidragande 

faktor. (Schuckmann, 2008) Marknadskoncentration är därmed troligt och något som 

Schuckmann (2008) anser noggrant bör övervakas och analyseras, särskilt bör vikt läggas vid 

konkurrenspåverkan. 

 

Huvudsakligen lyfter dock Schuckmann (2008) fram att Solvens II-direktivet effektivt kan 

lösa de problem som adresserats. Transparenskraven kommer leda till att information om 

försäkringsbolags risknivå blir allmänt känt, med följden att problem med adverse selection, 

snedvridet urval, och moral hazard, moralisk risk, minskar markant. (Schuckmann, 2008) 

Doff (2008) sätter Solvens II-direktivets tillsynsförslag i relation till en mall skapad för att 

utvärdera huruvida regleringar leder mot eller ifrån marknadseffektivitet. I studien drar Doff 

(2008) slutsatsen att Solvens II-direktivet lyckas, i termer av att troligen verka för att minska 

externaliteterna av insolvensrisk på försäkringsmarknaden och således göra den mer effektiv. 

Doff (2008) lyfter inte fram en konkurrensanalys men drar slutsatsen att marknaden kommer 

att effektiviseras som en följd av Solvens II-direktivet. 

  

                                                
8 Se Sunk Costs. Investeringar som inte kan säljas eller avyttras i syfte att få de investerade pengarna tillbaka.  
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3. Försäkringskontraktets transaktionskostnader 

3.1. Transaktionskostnader på försäkringsmarknaden 
I syfte att föra ett resonemang om hur transaktionskostnader uppstår och hanteras på 

försäkringsmarknaden presenteras transaktionskostnader inledningsvis kortfattat för att sedan 

utvecklas. Transaktionskostnader innefattar de kostnader som är förknippade med att finna en 

kontraktsmotpart, att upprätta ett kontrakt som skyddar mot motpartens opportunistiska 

beteende samt att efter kontraktets upprättande säkerställa att kontraktet fullföljs. (Ricketts, 

1987 s. 22) Transaktionskostnader består av tre dimensioner9, i den här uppsatsen läggs fokus 

vid dimensionen osäkerhet. Osäkerhet är av intresse eftersom det är av i särklass störst 

betydelse för långsiktiga kontrakt, vilket försäkringskontrakt är ett exempel på. Osäkerhet 

uppstår i spåren av att parterna i ett försäkringskontrakt har begränsad information om 

varandra. (Williamson, 1979) I Solvens II-direktivet behandlas huvudsakligen insolvensrisk, 

vilket innebär att det är försäkringstagarens osäkerhet angående försäkringsbolagets 

fullföljande av försäkringskontraktet som är i fokus. 

 

För att ytterligare specificera transaktionskostnader delas de in i kostnader som uppstår innan 

kontraktet vinner laga kraft, Ex ante-kostnader, och kostnader som uppstår efter att kontraktet 

har vunnit laga kraft, Ex post-kostnader (Furubotn & Richter, 2010). Ex ante-kostnader vid ett 

försäkringskontrakt uppstår som sökkostnader när försäkringstagaren söker efter ett 

försäkringsbolag som till en till synes rättvis premie erbjuder den typ av försäkring 

försäkringstagaren efterfrågar. Ytterligare en Ex ante-kostnad är kontraktskostnader vid 

förhandling av kontraktets utformning i syfte att skydda försäkringstagaren mot osäkerhet 

kring försäkringsbolagets fullföljande av försäkringskontraktet. Det sker genom att så kallade 

Safe guards, skyddsåtgärder, upprättas. Slutligen uppstår Ex post-kostnader som 

kontrollkostnader eftersom det uppstår ett behov för försäkringstagaren att granska 

försäkringsbolagets förmåga att fullfölja sin del av försäkringskontraktet10. (Furubotn & 

Richter, 2010; Bjuggren & Skogh, 1989 s. 22; Hägg, 1998) I syfte att minska kontrakts- och 

kontrollkostnaderna på försäkringsmarknaden uppstår tillsynsmyndigheter. Att 

Finansinspektionen står som garant för att försäkringsbolagen förhåller sig till lagar och regler 

bidrar till att tilliten till försäkringsbolagen ökar (Finansinspektionen, 2016). I takt med att 

                                                
9 Borträknat osäkerhet är de kvarvarande dimensionerna frekvens och säregenhet (Williamson, 1985 s. 52). 
10Premien är ett förskott betalat av försäkringstagaren, vilken därigenom har fullföljt sin del av 
försäkringskontraktet (Hägg, 1998). 
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tilliten till försäkringsbolagen ökar, sjunker behovet av att upprätta skyddsåtgärder i 

försäkringskontrakt och att övervaka försäkringsbolaget Ex post. Till följd av det minskar 

kontrakts- och kontrollkostnaden när det finns en tillsynsmyndighet. (Hägg, 1998) 

 

En av anledningarna till att försäkringsbolag existerar är på grund av att de effektivt kan 

hantera transaktionskostnader (Williamson, 1996 s. 55). Skogh (1990) förklarar förekomsten 

av försäkringsbolag som följden av att deras verksamhet minskar transaktionskostnaderna för 

parter i ett kontrakt. För att tydliggöra använder sig Skogh (1990) av ett exempel bestående av 

två företag som ingår ett kontrakt11 . Deras kontrakt kan inte ta hänsyn till samtliga 

riskfaktorer och är därför inte fullständigt. Problematiken bakom uppkomsten av ofullständiga 

kontrakt redogörs för i mer detalj nedan. I Skoghs (1990) exempel innebär det ofullständiga 

kontraktet en osäkerhet avseende kontraktets fullföljande för de båda inblandade parterna och 

att genom upprättande av skyddsåtgärder kontraktera bort samtliga riskfaktorer innebär en 

hög, nästintill ouppnåelig, kontraktskostnad. Försäkringsbolag är å andra sidan väl 

bevandrade i kontrakteringsförfarandets komplikationer och besitter därmed komparativa 

fördelar när det gäller att utvärdera risk, vilket innebär att de hanterar den tidigare nämnda 

kontraktskostnaden. De båda parterna har tre alternativ för kontraktsrisken, antingen kan de 

själva kontraktera bort risken, de kan också ignorera risken och slutligen kan de betala ett 

försäkringsbolag för att bära risken. Fördelen med att låta ett försäkringsbolag bära 

kontraktsrisken är att det är billigare12 än övriga alternativ och att försäkringsbolaget inger 

trovärdighet till kontraktets fullföljande. (Skogh, 1990) Syftet bakom ett försäkringsbolag är 

med andra ord att hushålla med transaktionskostnader.  (Williamson, 1985 s. 32) För parterna 

i exemplet ovan handlar det följaktligen om att betala en fast summa, en premie, för att slippa 

bära risken att i framtiden betala en större summa. (Knight, 1957 s. 246)  

 

Försäkringskontrakt är följaktligen ett kontrakt där försäkringsbolaget mot betalning bär 

försäkringstagarens risk. Utformningen av ett försäkringskontrakt innebär att 

försäkringstagaren omedelbart fullföljer kontraktet genom att betala en fast initial premie, 

försäkringsbolaget åtar sig å andra sidan att bära risken för en viss framtida kostnad. (Skogh, 

1991) Försäkringstagaren är därigenom utsatt för företagets insolvensrisk eftersom insolvens 

innebär att försäkringsbolaget inte kan fullfölja försäkringskontraktet (Hägg, 1998). 

                                                
11 Kontraktet kan exempelvis innebära att företag A ska leverera vara Z till företag B. 
12 Antagandet är att kontraktskostnaden är högre om de båda parterna själva ska förhandla fram kontraktet. 
Genom att försäkringsbolaget ställs som garant för kontraktets fullföljande minskar även kontrollkostnaden. 
(Skogh, 1990) 



 17 

Förhållandet som uppstår innebär ett etablerande av en långsiktig relation och leder till att 

försäkringskontrakt ofta är förknippade med viss inlåsningseffekt, att det är dyrt för 

försäkringstagaren att byta försäkringskontrakt. (Smith & Mayers, 1981) Under perfekt 

konkurrens med fullständig information, det vill säga kända sannolikheter, är den initiala 

premien en direkt avspegling av kontraktsrisken. Under dessa förutsättningar finns det ingen 

osäkerhet och således inga transaktionskostnader. Det blir därmed oväsentligt hur ett 

försäkringsbolag har organiserat sig avseende storlek och associationsform för att hushålla 

med transaktionskostnader. (Knight, 1957 s. 246) 

 

Dessa förutsättningar är dock inte rådande vilket leder till att försäkringar inte skyddar mot all 

risk, kvar finns nämligen osäkerhet för försäkringstagaren13 avseende försäkringsbolagets 

förmåga att fullfölja försäkringskontraktet (Knight, 1957 s. 249). Fullföljande av kontakt är 

kopplat till mänskligt beteende, vilket är grundbulten i transaktionskostnadsekonomi vars 

utgångspunkt är mänskligt beteende och särskilt begränsad rationalitet14 och opportunism15. 

(Williamson, 1981) Transaktionskostnader uppstår från osäkerheten för att motparten inte 

fullföljer kontraktet eller från upprättande av skyddsåtgärder för att motverka opportunism 

som kan uppstå på grund av asymmetriska informationsförhållanden. (Skogh, 1990) 

 

Kopplingen mellan transaktionskostnadsteori och försäkringsmarknaden kommer således från 

den osäkerhet som uppstår på grund av informationsförhållanden (Skogh, 1990).  Det är med 

andra ord informationsförhållanden som ger upphov till de riskfaktorer som är framkallade av 

mänskligt beteende och är en naturlig del av alla kontrakt (Williamson, 1985 s. 45). Osäkerhet 

kan kopplas till informationsförhållanden eftersom parterna i ett försäkringskontrakt kan antas 

ha begränsad information om varandra (Knight, 1957 s. 249; Williamson, 1975 s. 23). 

Parterna ingår försäkringskontraktet med uppsåt av rationalitet men ofullständig information 

gör fullständig rationalitet till en omöjlighet. Det innebär att parterna förhandlat fram 

villkoren i försäkringskontraktet under påverkan av begränsad rationalitet. (Williamson, 1985 

s. 45) När försäkringskontrakt inte blir fullständiga öppnas möjligheter upp för opportunism, 

vilket tar sitt utryck i strategiskt beteende genom bland annat vilseledande information eller 
                                                
13 Det finns en osäkerhetsfaktor även för försäkringsbolagen (Knight, 1957 s. 249), men denna uppsats behandlar 
enbart insolvensrisk och försäkringstagarnas beroende av försäkringsbolagens solvens. 
14 Begränsad rationalitet härrör från två källor, den ena är begränsningar i mängden information individer kan 
tillgodoräkna sig, den andra är språkliga barriärer (Williamson, 1975 s. 21-23). Begränsad rationalitet är inte att 
betrakta som irrationalitet (Williamson, 1985 s. 45). 
15 Med opportunism menas att agera i självintresse med bedrägligt beteende. Opportunism möjliggörs av 
informationsasymmetri och kan exempelvis inbegripa att stjäla eller ljuga. Allt som oftast innebär det dock att 
tillskansa sig fördelar genom att utstuderat svindla motparten i ett kontraktsförhållande. (Williamson, 1985 s. 47) 
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utelämnande av information (Williamson, 2000; Hägg, 1998). Opportunism kan förklaras som 

att försäkringsföretag oavsett om det skadar försäkringstagaren kommer att handla i syfte att 

tillskansa sig själva vinst och ofullständiga kontrakt öppnar upp för möjligheter att göra så 

(Williamson, 1981). En typ av opportunism sker genom dold information som kommer sig av 

att det uppstår en sökkostnad för försäkringstagaren i sökandet av information om 

försäkringsföretags faktiska insolvensrisk. Enligt teorin kommer sökkostnaden tillslut att 

överskrida fördelen med att söka ytterligare information, vilket föranleder att viss information 

är dold för kunden. (Ricketts, 1987 s. 25; Hägg, 1998) Exempel på när dold information kan 

ge upphov till marknadsimperfektioner lyfts fram av Akerlof (1970). Williamson (1985, s. 47) 

åskådliggör dessa marknadsimperfektioner genom att koppla ihop dold information på 

försäkringsmarknaden med att försäkringsbolag, allt annat lika, får ökad insolvensrisk. Det 

sker genom att försäkringstagaren är utsatt för dold information i och med att den inte har 

vetskap om försäkringsbolagets risk att bli insolvent. När försäkringstagaren är medveten om 

insolvensrisk kräver den ersättning av detta i form av lägre premie. Risken för att 

försäkringsbolaget blir insolvent är försäkringstagaren dock inte fullt informerad om. 

Försäkringstagaren har därigenom svårt att uppskatta kvaliteten på försäkringen, och därmed 

också dess faktiska värde. Detta leder till att försäkringstagaren inte kan se skillnad på 

försäkringsbolag med låg insolvensrisk och försäkringsbolag med hög insolvensrisk. Det i sin 

tur innebär att de båda företagen tar ut samma premie men levererar försäkringar av olika 

kvalitet, det vill säga olika insolvensrisk. Antagande om att det kostar mer att leverera 

försäkringskontrakt med låg insolvensrisk ger därför vid handen att inget intresse finns av att 

leverera försäkringar med låg insolvensrisk. Följden av detta blir att insolvensrisken bland 

försäkringsbolagen ökar. (Williamson, 1975, s. 34) 

3.2. Transaktionskostnadshantering inom försäkringsbolag 
Med ovanstående information som utgångspunkt antas att hur ett försäkringsbolag uppfattar 

att transaktionskostnader mest effektivt minimeras avgör valet av storlek och 

associationsform. (Williamson, 1985 s. 28-32) Dock är försäkringsbolagen begränsade av det 

institutionella ramverket16 på Sveriges försäkringsmarknad vilket avgör hur försäkringsbolag 

tillåts minimera sina transaktionskostnader (North, 1990 s. 34). Försäkringsbolagen på 

Sveriges försäkringsmarknad anpassar sig för att effektivt minimera transaktionskostnader 

under påverkan av försäkringsmarknadens institutionella ramverk. Den svenska 

försäkringsmarknadens karaktäriserande drag kan ses i ljuset av en darwinistisk institutionell 

                                                
16 Det institutionella ramverket består av samhällets samlade institutioner (North, 1994).  
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utveckling. (Hägg, 1998) Resonemanget styrks av Easterbrook & Fischel (1991, s. 5) som 

menar att ett bolag alltid måste anpassas eftersom det inte finns en associationsform som på 

förhand är given, det optimala sättet att bedriva ett försäkringsbolag måste växa fram 

(Easterbrook & Fischel, 1991 s. 5). 

 

Att Sveriges försäkringsmarknad består av försäkringsbolag baserade på två 

associationsformer beror på associationsformernas varierande förmågor att hantera olika typer 

av transaktionskostnader. (Adams & Hossain, 1996) Det är marknadens institutionella 

ramverk som skapar förutsättningar och incitament för tyglandet av opportunistiskt beteende i 

syfte att främja effektiv hushållning med transaktionskostnader. Ett effektivt institutionellt 

ramverk borgar för att försäkringsbolagen enbart kan hushålla med transaktionskostnader 

genom ett beteende som är samhällsekonomiskt effektivt. (North 2006, s. 96-98) Det 

institutionella ramverket är i ständig förändring och med dess förändring förändras också det 

optimala sättet ett försäkringsbolag kan organisera sig på, det vill säga bolagets optimala 

styrningsstrukturer. Att styrningsstrukturerna förändras leder till att det institutionella 

ramverket förändras återigen. Därav sker en kontinuerlig spårbunden förändringsprocess av 

det institutionella ramverket. (Williamson, 1985 s. 393) Nedan följer en kort sammanfattning 

av hur den institutionella utvecklingen har resulterat i att den svenska försäkringsmarknaden 

idag karaktäriseras av ett oligopol med en relativt hög andel ömsesidiga bolag. (Lindmark 

m.fl., 2006) 

 

Historiskt sett har det varit ömsesidiga bolags övertag avseende effektiv hantering av 

snedvridet urval och moralisk risk som borgat för att det har varit en konkurrenskraftig 

associationsform. Genom att enbart tillåta homogena försäkringstagare med samma, men 

obestämbar, risk ta del av försäkringskapitalet hanterades problematiken med snedvridet 

urval. Den moraliska risken hanteras genom att den delade insolvensrisken mellan 

försäkringstagarna i ömsesidiga bolag innebär att de inte förändrar sitt beteende eller begår 

försäkringsbedrägeri. (Adams m.fl., 2011) Sammanfattningsvis minskades historisk 

transaktionskostnaden i ömsesidiga försäkringsbolag genom att det skapas en ömsesidighet 

eftersom gruppen av försäkringstagare delar på kostnaden för en eventuell framtida förlust. 

Ömsesidighet skapar tillit till att försäkringstagarna och därmed försäkringsbolaget agerar på 

ett sätt som är gynnsamt för samtliga försäkringstagare. Genom att de enskilda individerna 

diversifierar sin olycksfallsrisk hanterades problematik med moralisk risk och snedvridet 

urval. (Hägg, 1998) Därtill menar Skogh (1990) att när det råder osäkerhet kring 
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sannolikhetsfördelningen av ett utfall är ömsesidiga bolag den relativt bästa 

försäkringslösningen. Anledningen är att en premie baserad på ett godtyckligt riskestimat av 

eventuell försäkringsutbetalning gör att premien, kostnaden att överlåta risken, i förhållande 

till faktisk risk kan bli dyr eller billig. Om premien blir för dyr blir kunderna genom 

ömsesidigheten ersatta genom vinstutdelning, i aktiebolag tillfaller vinsten aktieägarna. 

(Hägg, 1998) 

 

Den institutionella förändringsprocessen på Sveriges försäkringsmarknad har över tid lett till 

att kraven på marknadsmässigt drivande av försäkringsbolag har ökat, samtidigt har riskerna i 

samhället kommit att bli alltmer komplexa. Som ett svar på detta växte associationsformen 

aktiebolag fram som ett effektivt sätt att hantera insolvensrisk (Easterbrook & Fischel, 1991 s. 

49). Easterbrook & Fischel (1991, s. 49) menar att aktiebolag som associationsform har växt 

fram evolutionärt. Det har skett genom att aktiebolagsformen är ett alternativ till att försäkra 

ett bolag, om inte aktiebolag hade existerat hade separeringen av försäkringsbolagets 

insolvensrisk ifrån bolaget uppstått genom att bolaget betalat för en ”insolvensförsäkring”. 

(Easterbrook & Fischel, 1991 s. 47-48) En fördel med att driva aktiebolag istället för att 

insolvensförsäkra bolaget är enligt Easterbrook & Fischel (1991, s. 41) att aktiebolagsformen 

låter aktieägarna bära försäkringsbolagets insolvensrisk vilket innebär att ägarna övervakar 

bolagsledningens beteende. Att ägare till aktiebolag antas vara diversifierade ligger till grund 

för att de inte enbart bär ett försäkringsbolags specifika insolvensrisk, därmed kan investerare 

vara villiga att ha ett lägre avkastningskrav. Följden är att det blir relativt sett billigare för 

försäkringsbolaget att ta in nytt kapital. (Easterbrook & Fischel, 1991 s. 42-43) I aktiebolag 

separeras som tidigare nämnt insolvensrisk delvis från försäkringstagare genom att 

insolvensrisk överlåts från försäkringstagarna till ägarna. Det innebär att det är aktieägarna 

som bär försäkringsbolagets insolvensrisk. Fördelen blir att aktiebolag bättre diversifierar bort 

den insolvensrisk försäkringsbolaget bär, vilket innebär att aktiebolag har en fördel gentemot 

ömsesidiga bolag i att bära oförutsägbara och komplexa försäkringskontrakt. (Lindmark m.fl., 

2006) Slutsatsen av aktiebolagsformens fördelar innebär enligt Easterbrook (1985) att om det 

inte existerat en lagstadgad associationsform hade strukturen byggts upp genom 

kontraktering. Försäkringsaktiebolag är alltså ett sätt att hantera försäkringskontraktets 

transaktionskostnader som har vuxit fram evolutionärt (Hägg, 1998). 

 

Sammanfattningsvis är det i spåren av hur transaktionskostnader på olika sätt minimeras i 

olika associationsformer som Sveriges försäkringsmarknad har utvecklats över tid, till att idag 
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bestå av associationsformerna aktiebolag och ömsesidigt bolag. (Adams m.fl., 2011) Det leder 

resonemanget fram till nutid där den institutionella utvecklingen, som tidigare nämnt, 

resulterat i att associationsformerna ömsesidigt bolag och aktiebolag konkurrerar. Från 

”principal och agent”-problematik förklaras förekomsten av dess två konkurrenskraftiga 

bolagsformer under rådande institutionella ramverk genom två intressekonflikter. Den ena är 

intressekonflikten mellan ägare och försäkringstagare och den andra är intressekonflikten 

mellan ägare och försäkringsbolagets ledning. (Smith & Mayers, 1981) 

 

Den första intressekonflikten förklaras av att aktiebolagsägarna har incitament att på 

försäkringstagarnas bekostnad öka försäkringsbolagets risk och därigenom aktiernas värde, 

effekten blir att avkastningen ökar på den investering ägarna har gjort. I och med att 

försäkringskontrakt tenderar att ha inlåsningseffekter innebär osäkerheten kring ett 

aktiebolags långsiktiga risknivå en kostnad för försäkringstagaren. Den ömsesidiga 

bolagsformen löser det här problemet genom att försäkringstagarna är ägare och därmed inte 

har dessa särintressen gällande försäkringsbolagets avkastning. I termer av den andra 

intressekonflikten innebär ömsesidigheten dock att kontrollen över bolagsledningen är relativt 

lägre än i aktiebolag. I aktiebolag är försäkringsbolagets effektivitet noggrant övervakat av 

aktieägarna, ett försäkringsaktiebolag som drivs ineffektivt riskerar att sjunka i värde och 

därmed byta ägare. De nya ägarna har sett potential i att skapa aktievärde genom att avsätta 

bolagsledningen, vilket innebär att bolagsledningen har starka incitament att driva 

försäkringsbolaget effektivt. I ett ömsesidigt bolag är det betydligt svårare att ta kontrollen 

över försäkringsbolaget eftersom det inte går att överlåta eller ansamla äganderätt, således är 

övervakningen av att försäkringsbolaget styrs effektivt inte lika omfattande. (Smith & 

Mayers, 1981) För att sammanfatta, associationsformen ömsesidigt bolag fortlever trots att 

dess historiska fördelar härrörande från tillit till de övriga medlemmarna av 

försäkringskapitalet delvis har försvunnit. Genom att associationsformen har kunnat anpassa 

sig till de kontinuerligt förändrade institutionerna och därtill ha vissa fördelar i ”principal 

agent”-problematiken finns det konkurrenskraft i ömsesidiga bolags förmåga att minimera 

transaktionskostnader. Att anpassningen har skett går att förklara teoretiskt genom 

Easterbrook & Fischels (1991, s. 5) evolutionära resonemang och görs så av Hägg (1998). 

 

Huruvida insolvensrisk i dagsläget varierar inom de olika associationsformerna kan eventuellt 

diskuteras utifrån möjligheten det finns för bolagen att vid behov ta in externt kapital. För ett 

ömsesidigt bolag anses det i praktiken vara svårare eftersom ömsesidigheten i princip 
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omöjliggör att en extern part kan skjuta till kapital. Det kan göra det tänkbart att ett 

ömsesidigt bolag bär en relativt större insolvensrisk, allt annat lika. Ett vanligt antagande är 

att ömsesidiga försäkringsbolag på grund av dessa förhållanden har relativt högre kapitalbas i 

förhållande till försäkringsskuld, jämfört med försäkringsaktiebolag. Det beror på att det finns 

anledning att anta att insolvensrisken vid systemkriser kan vara högre i ömsesidiga 

försäkringsbolag än försäkringsaktiebolag, på grund av ömsesidiga bolags svårighet att ta in 

externt kapital. (Harrington & Niehaus, 2002)  

 

Governance structures, styrningsstrukturer, är benämningen på hur ett försäkringsbolag har 

organiserat sig för att hantera kontrakteringsproblematiken. Genom att lägga vikt vid 

styrningsstrukturernas förhållande till rådande institutioner blir försäkringsbolagets 

associationsform och storlek av betydelse. (Williamson, 1985 s. 20) Det är genom olika 

styrningsstrukturer försäkringsbolagens kontrakt förhandlas och fullföljs. Summan av 

styrningsstrukturerna utgör därmed försäkringsbolagets sätt att organisera 17  sig för att 

minimera transaktionskostnader. (Groenewegen, Kerstholt & Nagelkerke, 1995) För att 

fullständigt förklara hur försäkringsbolagen väljer att organisera sig bör därför även 

transaktionskostnadernas inverkan på försäkringsbolagens storlek presenteras. Coase (1937) 

introducerade förekomsten av transaktionskostnader i sin artikel ”The nature of the firm” och 

använde det som en förklaring till att företag uppstår. Förklaringen består enligt Coase (1937) 

i att det kan vara mer kostnadsmässigt effektivt att organisera vissa kontraktsförhållanden 

inom företaget än utanför. Detta är ett resonemang som också är applicerbart på varför 

försäkringsbolag väljer att växa. Beslutet om hur försäkringsbolag väljer att organisera sig 

storleksmässigt är som ovan diskuterat baserat på att försäkringsbolagets uppfattning om hur 

försäkringsmarknadens transaktionskostnader bäst minimeras. (Williamson, 1985 s. 52) 

Arrow (1969) använder transaktionskostnader för att förklara varför vertikal integration 

uppstår18. Det kan exempelvis vara fördelaktigt att behandla insolvensrisk inom en grupp av 

försäkringsbolag än var för sig. (Arrow, 1969 s. 501) Mindre försäkringsbolag har ofta 

fördelen gentemot större bolag att de har bättre kontroll över beteendet i organisationen. Sett 

till kostnadskontroll å andra sidan har mindre försäkringsbolag en nackdel i relation till större 

genom att de arbetar i mindre skala och oftast med färre produkter. Det som delvis avgör om 

bolag växer är följaktligen skalfördelar, valet kan stå mellan outsourcing av en 

                                                
17 Förslagsvis är varje associationsform eller bolagsstorlek ett sätt att organisera sig. 
18 Även exempelvis Williamson (1985, s. 19) hävdar detta. 
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kontraktsrelation eller samarbete mellan en grupp av försäkringsbolag. Allt annat lika innebär 

ökade skalfördelar att försäkringsbolag blir relativt större. (Nooteboom, 1993) 

3.3. Komparativ institutionell analys 
Försäkringsbolagen på den svenska försäkringsmarknaden är delvis beroende av att det 

institutionella ramverket består över tid. Det är som tidigare nämnt det institutionella 

ramverket som avgör hur transaktioner i ett ekonomiskt system genomförs. Följaktligen 

påverkar institutionell förändring hur transaktionskostnader effektivt minimeras (North, 1990 

s. 34).  Vid institutionell förändring riskerar således försäkringsbolagens vinstnivå att minska 

och följaktligen riskeras även försäkringsbolagens fortlevnad. Försäkringsbolag som inte 

effektivt kan hushålla med transaktionskostnader under det förändrade institutionella 

ramverket löper risk att tappa sin konkurrenskraft. (North 2006, s. 121) Detta gör att de 

organisationer som agerar på marknaden motarbetar drastisk institutionell förändring, vilket 

gör att det institutionella ramverket förändras spårbundet (North, 2006 s. 94-95). Greif (1998) 

menar att jämförande institutionella studier därför bör ske över tidsdimensionen, vilket 

innebär att jämföra hur det institutionella ramverket har utvecklats över tid, och resultatet av 

detta. Det institutionella ramverket används för att skapa incitament som påverkar människans 

beteende i önskad riktning. Grief (1998) anser att analysen bör byggas på hur organisationer 

uppstår och anpassar sig med hänsyn till institutionella ramverk. Bland annat har påverkan av 

statlig institutionell förändring varit mål för forskningsgrenen. (Grief, 1998) 

 

Transaktionskostnader är svårmätbara och att specificera dem är problematiskt, 

flerdimensionella kontraktsförhållanden är därför komplicerade att använda för att avgöra 

huruvida en reglering resulterade i en mer effektiv minimering av transaktionskostnader eller 

inte. En komparativ institutionell analys kan då vara användbar för att utvärdera regleringar. 

(Hägg, 1997) Vidare menar Williamson (1985) att i syfte att analysera institutioner är 

komparativ institutionell analys en användbar teoretisk referensram. Komparativ institutionell 

analys bör utgå ifrån studerandet av transaktionskostnader och vikt bör läggas vid att 

analysera skillnader i hur olika sätt att upprätta kontrakt minimerar transaktionskostnader. 

(Williamson, 1985 s. 387 & 22) Att utgå från kontrakt och transaktionskostnader ger vid 

handen att försäkringsbolagets styrningsstrukturer är av betydelse. Transaktionskostnadsteori 

möjliggör därmed att genomföra jämförande studier av institutioners påverkan på val av 

styrningsstrukturer. Williamson (1985, s. 18) Användandet av transaktionskostnadsteori på 

statlig marknadsreglering är tillämpbart och bör användas för att genomföra en jämförande 
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analys. Utgångspunkt för en jämförande analys bör vara marknadseffektivitet. (Williamson 

1985, s. 40-41) 
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4. Metod 

4.1. Forskningsansats 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ metodansats eftersom huvudmålet är att analysera hur 

transaktionskostnader påverkas (Bryman, 2016 s. 392). Transaktionskostnader är dels 

kvantitativt svårmätbart och dels är Solvens II-direktivet relativt nytt, vilket innebär att dess 

effekter inte är kvantitativt kartlagda. I strävan efter att erhålla en nyanserad bild av Solvens 

II-direktivets påverkan används ett faktasökande förhållningssätt i studiens intervjuer där 

respondenterna får beskriva verkligheten från sitt eget perspektiv (Bryman, 2016 s. 392). 

 

Enligt Denscombe (2009, s. 232) är användning av intervju som datainsamlingsmetod bättre 

anpassad när den tillämpas för att behandla mer komplexa och subtila fenomen. Solvens II-

direktivets effekter på försäkringsbolagen med hänsyn till associationsform och storlek 

behandlas av studien som ett komplext fenomen. Den logiska följden blir därmed att 

intervjuer av sakkunniga på Solvens II-direktivet krävs för att genomföra en relevant analys. 

Subtiliteten i Solvens II-direktivet indikeras av osäkerheten kring Solvens II-direktivets 

effekter (Lagrådsremiss, 2015). Följaktligen framhävs behovet av att intervjua sakkunniga på 

Solvens-II direktivet i syfte att belysa uppfattningen Sveriges försäkringsmarknads aktörer har 

kring Solvens II-direktivets effekter. 

4.2. Tillvägagångssätt 
Studien har ett inslag av både en induktiv och en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2003 s. 

23). Den deduktiva ansatsen i uppsatsen indikeras av den tidigare genomgången av en 

relevant teori för att uppfylla studiens syfte, vilket resulterade i en teoretisk referensram som 

ligger till grund för analysen. Studien har även ett induktivt inslag eftersom den syftar till att 

göra tolkningar av den insamlade empirin och sätta den empiriska informationen i relation till 

kontexten (Saunders, Lewis & Thornill 2009 s. 61, 124-126).  

 

Studien ämnade utföra tio semistrukturerade intervjuer med sakkunniga på Solvens II-

direktivet. Med semi-strukturerade intervjuer menar Bryman & Bell (2003, s. 478-479) att 

forskaren har en lista med intervjufrågor om ganska specifika ämnen, ofta kallad 

intervjuguide. Tanken är att det under intervjun lämnas utrymme för respondenterna att 

utveckla sina svar och bemötas med följdfrågor (Bryman & Bell, 2003 s. 478-479). En av de 

tio intervjuerna genomfördes dock inte som en semi-strukturerad intervju utan med skriftliga 

svar via E-post. Det innebär att intervjuaren inte kunde styra intervjun genom att ställa 
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följdfrågor, vilket hade kunnat hjälpa respondenten att utveckla sina svar på ett mer utförligt 

sätt. Följaktligen blev svaren mer kortfattade och översiktliga än vad som hade förväntats från 

en semi-strukturerad intervju. Trots den problematiken lyftes det fram väsentliga argument 

som sedan har kunnat användas i empirin.  

 

 Med avsikt att samla relevant information för att uppfylla uppsatsens syfte har upplägget av 

intervjuguiden19 utgått från uppsatsens frågeställning. Intervjuguiden består av frågor vars 

svar utgör fakta om respondenternas uppfattning om Solvens II-direktivet och effekten av 

dess implementering. Vidare ställs även frågor syftade till att belysa respondenternas 

uppfattning om Solvens II-direktivets effekter i termer av kostnader. 

4.2.1. Respondenter  

Studiens respondenturval utgörs av sakkunniga på Solvens II-direktivet från försäkringsbolag 

med varierande associationsform och storlek, vilka samtliga påverkas av Solvens II-direktivet. 

Därtill intervjuas representanter från Finansdepartementet, Finansinspektionen, ett 

rådgivningsföretag samt försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring. De 

utvalda respondenterna anses bidra med åsikter från hela spektret av sakkunniga. Urvalets 

bredd kan anses bidra till att den samlade empirin blir användbar i syfte att dra välgrundade 

slutsatser om Solvens II-direktivets påverkan på Sveriges försäkringsmarknad.  

 

Insamlingen av försäkringsbolagens uppfattningar ligger till grund för en jämförelse av 

Solvens II-direktivets effekt på ömsesidiga bolag och aktiebolag. Finansdepartementet och 

Finansinspektionen har varit delaktiga i utredningen till implementeringen av Solvens II-

direktivet. Det är därmed av vikt att de intervjuas i syfte att belysa hur utredarna ser på 

Solvens II-direktivets effekter på Sveriges försäkringsmarknad. Därutöver inkluderas en 

intervju med ett rådgivningsföretag då det kan tänkas höja studiens kvalitet genom att de bör 

ha en relativt neutral och saklig uppfattning av Solvens II-direktivets effekter. 

4.3. Metodkritik 

4.3.1. Objektivitet 

I enlighet med vad som tidigare har beskrivits i metodkapitlet uppnår studien objektivitet 

genom att hålla en viss grad av relevans i val av det som studeras, trolighet i slutsatserna, 

neutralitet vid analys av empirin samt balans mellan olika intressen (Eriksson & 

                                                
19 Se Appendix. 
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Wiedersheim-Paul, 2011 s. 58). Därtill bidrar studiens intervjuurval och referensram till att 

resultaten kan anses vara rimliga och välunderbyggda, vilket resulterar i att slutsatserna i sin 

tur blir trovärdiga. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s. 59) 

 

För att uppnå neutralitet i uppsatsen har det tagits hänsyn till att undvika ledande och 

värderande frågor i intervjuguiden. Neutrala frågor har gett respondenterna frihet att uttrycka 

sina åsikter utan intervjuarens inverkan. I syfte att uppnå balans i studien har fokus lagts på att 

intervjua sakkunniga med olika yrkespositioner och från olika typer av försäkringsbolag. 

Därtill har intervjuer genomförts med sakkunniga på Solvens II-direktivet från aktörer som 

bedriver annan verksamhet än försäkringsverksamhet. Detta balansfrämjande 

respondentsurval kan anses borga för att olika perspektiv på effekten av Solvens II-direktivets 

har fått komma till tals. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s. 59). 

4.3.2. Validitet 

Uppsatsens insamlade empiri avser användas för att mäta effekten av Solvens II-direktivet på 

Sveriges försäkringsmarknad. För att säkerställa trovärdigheten i uppsatsen består 

respondenturvalet av sakkunniga på Solvens II-direktivet, vilka med varierande kunskap och 

perspektiv kan bidra med välgrundade och tillförlitliga kunskaper för studiens resultat. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s. 60) 

 

Nackdelen med respondenturvalet är att endast ett aktiebolag ställde upp för intervju, vilket 

kan anses vara en brist i studiens strävan efter variation. Dock har aktiebolagets respondent, 

tillsammans med övriga respondenter, bidragit med generella synpunkter på Solvens II-

direktivets effekter på såväl aktiebolag som ömsesidiga bolag. Den stora fördelen med 

studiens respondenturval är att de flesta respondenter anses vara experter på Solvens II-

direktivet, vilket underlättade jämförelsen av Solvens II-direktivets effekt på ömsesidiga 

bolag och aktiebolag. Exempelvis har två av respondenterna varit delaktiga i utredningarna av 

Solvens II-direktivet. 

 

Uppsatsens primära data utgörs av intervjuer som syftar till att insamla kvalitativ fakta kring 

Solvens II-direktivet och dess effekt på Sveriges försäkringsmarknad. I studien granskas 

respondenternas svar genom att sammanfatta de mest väsentliga synpunkterna som lyftes 

fram under intervjun. Därefter kategoriserades sammanfattningarna i olika delar och varje 

respondents svar sattes i relation till övriga för att skapa en sammantagen bild av Solvens II-

direktivets effekter.  
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Uppsatsens insamling av olika sakkunnigas uppfattningar och dokumentation av deras 

godkännande anses verka för en högre validitetsgrad. Därutöver har studiens validitet 

förstärkts genom att referensramen utgörs av sekundära källor från relevant akademisk 

litteratur, aktuella relevanta vetenskapliga artiklar samt utredningar av beroende och 

oberoende svenska statliga instanser. (Denscombe, 2009 s. 202-203) 

4.3.3. Reliabilitet 

Genom att låta respondenterna svara på liknande intervjuguider ökar studiens replikerbarhet 

(Bryman & Bell, 2003 s. 49). Att intervjuguiderna inte är identiska beror på att de har 

korrigerats för att anpassas till om respondentens organisationstyp20.  Därtill uppvisar empirin 

låg variation vilket beror på att respondenturvalet är väl insatt och har breda kunskaper inom 

Solvens II-direktivet. Det visar sig i empirin genom att respondenternas uppfattningar 

generellt är relativt enhetliga. Deras breda kunskaper innebär därtill att de har kredibilitet för 

att uttala sig om både deras egna organisationer och hela marknaden.  

 

En faktor som sänker studiens replikerbarhet är att sammanhanget för intervjuerna och 

intervjuernas respondenter tillsammans utgör ett icke-replikerbart sammanhang. Det är en 

effekt som uppstår på grund av att det i ett forskningsintervjuförfarande alltid finns en risk att 

intervjuaren påverkar hur respondenten svarar (Bryman, 2016 s. 398). Således kan en hög 

grad av reliabilitet vara svårt att uppnå eftersom uppsatsens empiri utgörs av olika 

uppfattningar om ett jämförelsevis nytt ämne som eventuellt inte har hunnit uppvisa konkreta 

effekter i dagsläget (Bryman & Bell, 2003 s. 49).  

4.3.4. Etiska överväganden 

Studiens semistrukturerade-intervjuer har genomförts enligt Vetenskapsrådets (2002)  fyra 

allmänna etiska krav bestående av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I avsikt att uppfylla informationskravet har 

respondenterna emottagit detaljerad information angående studiens syfte samt 

tillvägagångssättet vid intervjuns genomförande. Samtyckeskravet togs i beaktande genom att 

all medverkan skett i samtycke och på respondentens villkor. Samtliga respondenter blev 

förfrågade, och godkände, att intervjun spelades in för vidare transkribering. Därefter 

                                                
20 Försäkringsbolag, rådgivningsföretag eller statlig myndighet. 
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skickades en kopia av resultatkapitlet till respondenterna för godkännande och deras 

synpunkter har tagits hänsyn till. 

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har respondenterna frågats om samtycke till 

användande av deras personuppgifter i studien och deras önskemål har respekterats. Trots att 

det föreslogs möjligheten att välja anonymiteten vid intervju har ingen av respondenterna 

utnyttjat den. Studiens medvetna påverkan av att respondenterna inte döljer sin identitet anses 

vara att det kan begränsa friheten att uppge sina egna uppfattningar om vissa frågor eftersom 

de uttalar sig för hela organisationen. Dock har inga känsliga personuppgifter publicerats som 

kunnat leda till identifikation av enskilda individer, utöver namn och arbetsplats. 

Nyttjandekravet anses vara uppfyllt i och med att all information som har samlats in endast 

har använts för studien och inte spridits vidare för annat ändamål. 
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5. Presentation av intervjuerna 

5.1. Beskrivning av respondenter 
Sammanlagt har tio sakkunniga på Solvens II-direktivet intervjuats i studien. De 

försäkringsbolag som finns representerade är samtliga tillräckligt stora för att behöva 

efterleva Solvens II-direktivet. Av de tio respondenterna har en respondent föredragit att svara 

skriftligt via E-post. Följande respondenter har deltagit i studien: 

Organisation Respondent Befattning 
Länsförsäkringar Östgöta: 
Ömsesidigt försäkringsbolag 

Anders Rahm & 
Therese Barkehed 

Finanschef 
Compliance21. 

Länsförsäkringar Jönköping: 
Ömsesidigt försäkringsbolag 

Jan Jonsson Kapitalförvaltare. Tidigare 
projektansvarig under 
implementeringstiden Solvens II. 

Folksam: 
Ömsesidigt försäkringsbolag 

Daniel Barr 
 

Chef för Folksams anpassning till 
Solvens II-direktivet. Tidigare 
regeringens utredare av Solvens II-
direktivet. 

Dina försäkringar AB22: 
Ömsesidigt försäkringsbolag 

Bo Lundgren Chefsjurist och Vice VD 

SPP AB: 
Aktieförsäkringsbolag 

Roland Kristen Chef för SPPs aktuariefunktion. 
Tidigare riskchef, numera ansvarig 
för Solvens II-direktivsarbetet. 

Skandia Liv: 
Ömsesidigt försäkringsbolag 

Andreas Lindell Avdelningsschef kapitalberäkning 
& marknadsrisk. 

Svensk försäkring: 
Försäkringsbolagens 
branschorganisation 

Lena Friman 
Blomgren 

Jurist, expert på Solvens II-
direktivets frågor 

KPMG: 
Finansiellt rådgivningsbolag 

Charlotta Carlberg23 Director på Financial Risk 
Management-avdelningen 

Finansinspektionen 
 

Bertil Sjöö Avdelningschef försäkringstillsyn 

Finansdepartementet 
 

Staffan Agélii Kansliråd på 
finansmarknadsavdelningen, 
enheten för försäkring, pension och 
myndighetsstyrning 

 

 

                                                
21 Ansvarig för försäkringsbolagens regelefterlevnad. 
22 Dina försäkringar AB är ett servicebolag till elva stycken ömsesidiga bolag. De elva bolagen är moderbolag 
till servicebolaget, därför är Dina försäkringar AB en representant för en ömsesidig federation. 
23 Skriftligt svar på intervjuguiden. 

Tabell 5.1. – Tabell över studiens respondenter 
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5.2. Den ekonomiska innebörden av Solvens II-direktivets nya krav24 
Folksam förklarar att det gamla regelverket inte tog hänsyn till marknadsrisker utan 

exempelvis krävdes samma kapitalkrav oavsett vilka investeringsrisker 

försäkringsverksamheten drevs med. Enligt Länsförsäkringar Östgöta, Länsförsäkringar 

Jönköping och Dina försäkringar AB skedde beräkning av kapitalkrav på ett schablonartat sätt 

innan Solvens II-direktivet implementerades och därtill var kapitalkraven relativt lågt satta. 

Det nya tillvägagångssättet för kapitalbasberäkning under Solvens II-direktivet är riskbaserat, 

vilket innebär att kapitalkraven blir högre när försäkringsverksamheten drivs med högre risk. 

Samtliga respondenter är enade om att de nya kapitalkraven inte driver några kostnader för att 

uppfyllas.  Dock anser Dina försäkringar AB att de nya kapitalkraven försvårar uppbyggandet 

av kapitalbasen eftersom försäkringsbolagen numer inte kan göra riskfyllda aktieplaceringar 

utan att bli ålagda ett högre kapitalkrav. Dina försäkringar AB beskriver situationen som ett 

moment 22. 

 

De nya kraven på riskhantering anses av samtliga respondenter medföra omfattande kostnader 

för utveckling av IT-system i avsikt att automatisera och effektivisera riskhantering. Dock 

togs en stor del av dessa kostnader redan 2010, strax efter att Solvens II-direktivet beslutades 

av Europaparlamentet. Länsförsäkringar Jönköping anger att det var ganska stora kostnader 

som drevs under förberedelsetiden och säkerligen kommer arbetet runt Solvens II-direktivet 

att fortsätta driva kostnader några år till. Samtliga respondenter uppger att de nya 

riskhanteringskraven kräver en förändrad företagsstyrning. Detta härrör bland annat från nya 

instruktioner för vilken typ av kompetens varje försäkringsbolag måste inneha för att uppfylla 

Solvens II-direktivets krav. Enligt Finansinspektionen måste samtliga försäkringsbolag införa 

en intern tillsynsenhet bestående av ett visst antal kompetenser inom riskkontroll, compliance 

och internrevision. Enligt Länsförsäkringar Jönköping och Länsförsäkringar Östgöta krävs det 

att de hittar dessa kompetenser till alla tjugotre länsförsäkringsbolag ute i landet. Detsamma 

gäller för Dina försäkringar AB med sina elva moderbolag. En sådan situation anses vara 

kostsam och utmanande eftersom det är svårt att locka rätt kompetens till små lokala 

försäkringsbolag. 

 

Kraven på rapportering och offentliggörande av information anses av samtliga respondenter 

vara omfattande, komplexa och detaljerade. Således har anpassningsprocessen krävt 

                                                
24 Samtliga respondenter är exklusive Finansdepartementet som inte har uttalat sig i frågan. 



 32 

omstrukturering i försäkringsbolagen, vilket anses ha drivit stora kostnader. Uppfyllandet av 

kraven är fortfarande problematiskt för försäkringsbolagen eftersom det ännu saknas tydliga 

instruktioner om hur rapporteringen ska hanteras. 

5.3. Generell uppfattning om Solvens II-direktivet 
Studiens respondenter anser att det råder låg insolvensrisk på Sveriges försäkringsmarknad. 

Länsförsäkringar Östgöta anger att europeiska försäkringsbolagen har genomgått olika typer 

av solvenstester sedan 2010 med avsikt att förbereda dem inför Solvens II-direktivets 

implementering. Resultatet visade att insolvensrisken var lägre i Sverige än i de flesta övriga 

europeiska länderna. Enligt Folksam, Skandia Liv och Länsförsäkringar Jönköping kan 

ömsesidiga försäkringsbolag tänkas ha en lägre insolvensrisk eftersom deras associationsform 

kräver att de har större kapitalbuffert för att kunna fullfölja sina åtagande gentemot sina 

kunder. Ömsesidiga försäkringsbolag uppges nämligen ha den nackdelen att de inte kan ta in 

nytt kapital genom en nyemission om ett behov av detta skulle uppstå. 

 

Samtliga respondenter anser att Solvens II-direktivet har två huvudsyften. Det ena är 

säkerställa försäkringstagarnas skydd och det andra är att ytterligare öppna upp marknaden för 

att främja konkurrensen på den europeiska försäkringsmarknaden. Utöver dessa syften 

uppfattar Länsförsäkringar Östgöta att Solvens II-direktivet konsoliderar flera direktiv som 

har funnits tidigare i syfte att ge alla försäkringsbolag i Europa samma förutsättningar. 

 

Finansinspektionen anser att det positiva med Solvens II-direktivet är att försäkringsbolagens 

verksamhet i högre grad måste beakta de risker som finns i deras verksamhet. Detta tydliggörs 

bland annat genom kapitalkraven. Tidigare lades exempelvis mer fokus på avkastning, men i 

och med Solvens II-direktivets införande måste försäkringsbolag, innan de investerar i syfte 

att höja avkastningen, beakta att kapitalkravet varierar för olika typer av tillgångar. Således 

borde Solvens II-direktivet leda till en mer homogen och motståndskraftig marknad. 

Finansinspektionens uppfattning om Solvens II-direktivets positiva effekter är i enlighet med 

samtliga respondenternas. KPMG och Länsförsäkringar Östgöta tillägger att fördelen med 

Solvens II-direktivet är att försäkringsbolagen får bättre kontroll över sina verksamheter. 

Enligt Länsförsäkringar Östgöta är det bland annat att den regelbundna rapporteringen till 

styrelsen, angående kontinuerlig uppföljning av försäkringsverksamheten, som ligger till 

grund för den ökade kontrollen.  
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Trots att Sveriges försäkringsmarknad öppnas upp till en högre grad anser Länsförsäkringar 

Jönköping att inträdesbarriärerna på Sveriges försäkringsmarknad har ökat ytterligare i 

samband med Solvens II-direktivet. Vidare anger SPP AB att svårigheter med att etablera 

försäkringsbolag på Sveriges försäkringsmarknad kan bero på att Sveriges 

försäkringsmarknad är så pass olik andra länders försäkringsmarknader, exempelvis 

Tysklands och Frankrikes. Dessutom består Sveriges försäkringsmarknad av få aktörer som 

har blivit kostnadseffektiva, vilket kan försvåra för nya aktörer att komma in på marknaden. 

Enligt Dina försäkringar AB kan införandet av Solvens II-direktivet leda till förstärkt 

oligopolsituation på Sveriges försäkringsmarknad eftersom det endast gynnar stora 

försäkringsbolag och missgynnar små. Vissa försäkringsbolag kommer förmodligen att flytta 

ut ifrån Europa eller etablera sig i form av filialer för att förenkla införandet av Solvens II-

direktivet. Finansinspektionen tillägger att filialer kan förenkla införandet av Solvens II-

direktivet exempelvis genom färre rapporteringsenheter, stordriftsfördelar i företagsstyrningen 

och ett effektivare utnyttjande av kapitalbasen. 

 

Samtliga respondenter uppger att deras förväntade effekter stämmer överens med Solvens II-

direktivets motiv när det lagstiftades eftersom det först och främst förstärker 

försäkringstagarskyddet. På lång sikt kommer Sveriges försäkringsmarknad att bli stabilare 

och mer transparent men anpassningsprocessen kommer att bli tids- och kostnadsdrivande. 

Dock anser Folksam att den kraftigt ökade rapporteringsbördan som Solvens II-direktivet 

lägger på försäkringsbolagen är svårt att härleda till något motiv. 

 

Enligt Länsförsäkringar Östgöta, Länsförsäkringar Jönköping, Dina försäkringar AB och 

KPMG är Solvens II-direktivet konkurrenshämmande eftersom det missgynnar mindre 

försäkringsbolag. Vidare uppger Länsförsäkringar Östgöta, Länsförsäkringar Jönköping och 

Dina försäkringar AB att proportionalitetsprincipen har blivit svårtolkad i samband med 

implementeringen av Solvens II-direktivet. Däremot anser Finansinspektionen och 

Finansdepartementet att Solvens II-direktivet uppfyller proportionalitetsprincipen eftersom 

det innehåller undantagsregler för mindre bolag samt försäkringsverksamheter som inte 

bedöms kapabla att bära Solvens II-direktivets kostnadseffekter. Dock delar 

Finansinspektionen, Folksam och Dina försäkringar AB uppfattningen att mindre 

försäkringsbolag kan få svårigheter att åberopa proportionalitetsprincipen för att få en lättnad 

i Solvens II-direktivet. Dina försäkringar AB tillägger att det finns en risk att processen för att 
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få proportionalitetsprincipen prövad kan komma att ta lång tid. Avseende aktiebolag 

Länsförsäkringar Jönköping anger att Solvens II-direktivets höga kostnader teoretiskt kan 

delas mellan försäkringstagare i form av ökade premier och ägare i form av minskad 

aktieutdelning. I ömsesidiga bolag är försäkringstagare och ägare inte separerade därmed kan 

det ökade kostnadstrycket komma att läggas på försäkringstagarna. 

5.4. Utmaningar med implementeringen av Solvens II-direktivet 

Finansinspektionen, Finansdepartementet, Svensk försäkring, Länsförsäkringar Jönköping 

och Länsförsäkringar Östgöta uppger att Solvens II-direktivet antogs av Europarlamentet i 

november 2009 men att det lagstiftades i Sverige först i november 2015. Svensk Försäkring 

anger att de sista reglerna kom på plats i mitten av december 2015 och försäkringsbolagen 

skulle efterleva Solvens II-direktivet i januari 2016. Svensk försäkring tillägger att de flesta 

försäkringsbolag uppfattade implementeringens tidspress som utmanande. 

Finansdepartementet uppger att lagstiftandet av Solvens-direktivet dröjde i Sverige eftersom 

reglerna ändrades mycket på EU-nivå. Finansdepartementet måste förhålla sig till EU-

kommissionens beslut om slutgiltiga kompletterande regler för att säkerställa att 

lagstiftningen i Sverige lever upp till Solvens II-direktivet på ett korrekt sätt.  

 

Enligt Folksam har Solvens II-direktivet krävt relativt stora förändringar i 

försäkringsbolagens styrsystem för att införas. Folksam uppfattar att det som var mest 

kostsamt och utmanande var uppfyllandet av rapporteringskraven.  Länsförsäkringar 

Jönköping tillägger att det innan införandet av Solvens II-direktivet fanns detaljerade 

instruktioner över hur stor andel av placeringarna som skulle vara i exempelvis 

statsobligationer och aktier. Men i och med Solvens II-direktivet måste försäkringsbolagen 

själva sätta ramar och strukturer för att bevisa att de kan bedriva en aktsam verksamhet. 

Länsförsäkringar Östgöta anger att utmaningen har varit störst avseende införandet av  

riskhanteringssystemet.  

 

Länsförsäkringar Jönköping anser att Solvens II-direktivet ställer både försäkringsbolag och 

tillsynsmyndighet inför en ny situation som kräver specifika och väl detaljerade instruktioner 

för hur försäkringsverksamhet ska hanteras. Tidigare har försäkringsbolagen kunnat föra en 

dialog med Finansinspektionen i vissa frågor men det är inte lika självklart med frågor 

rörande Solvens II-direktivet i dagsläget. Dock uppger Finansinspektionen att de arbetar med 
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att göra olika tolkningar av regelverket genom att på Finansinspektionens hemsida bland 

annat lägga upp frågor och svar som har uppkommit kring rapporteringen. 

5.5. Förväntade kostnadseffekter med avseende på associationsform och 

bolagsstorlek25 

Kostnadsmässigt anser samtliga respondenter att bolagsstorlek och bolagsstruktur har mer 

betydelse än associationsform när det gäller Solvens II-direktivets kostnadseffekter. Enligt 

Länsförsäkringar Jönköping, Länsförsäkringar Östgöta och Dina försäkringar AB behöver 

stora försäkringsbolag inte ta in lika mycket kompetens eller införa lika många nya funktioner 

för att uppfylla Solvens II-direktivets krav. De tillägger att stora försäkringsbolag har en 

stordriftsfördel eftersom de kan avvara större summor utan att det påverkar deras lönsamhet. 

 

Folksam, Skandia Liv och SPP AB anger att de redan hade infört de flesta funktioner innan 

Solvens II-direktivet trädde i kraft. De anser att de proportionellt sett inte har belastats lika 

mycket av stora kostnader vid implementeringen, vilket är fallet för de mindre 

försäkringsbolagen. Skandia Liv tillägger att deras bolagsstruktur har utgjort en stor 

kostnadsfördel bland annat för att antalet underliggande källsystem var relativt sett få. Det 

anses ha underlättat införandet av Solvens II-direktivet. 

5.6. Hantering av Solvens II-direktivets kostnadseffekter avseende 

associationsform och bolagsstorlek. 26 

Hanteringen av Solvens II-direktivets kostnadseffekter anses av samtliga respondenter vara 

oberoende av associationsform. Dock uppfattas bolagsstorleken som avgörande i hur 

försäkringsbolagen kan hantera kostnaderna. Avseende aktiebolag Länsförsäkringar 

Jönköping anser att Solvens II-direktivets höga kostnader teoretiskt kan delas mellan 

försäkringstagare i form av ökade premier och ägare i form av minskad aktieutdelning. I 

ömsesidiga bolag är försäkringstagare och ägare inte separerade därmed kan det ökade 

kostnadstrycket komma att läggas på försäkringstagarna. 

 

Länsförsäkringar Jönköping och Länsförsäkringar Östgöta uppger att 

Länsförsäkringargruppen har valt att samarbeta för att hantera de kostnader som uppstår vid 

Solvens II-direktivets implementering. Den största utmaningen för dem är att hitta relevant 

kompetens till alla de tjugotre länsbolagen runtom i landet.  De tillägger att alla 
                                                
25 Samtliga respondenter är exklusive Finansdepartementet och KPMG som inte har uttalat sig i frågan. 
26 Samtliga respondenter är exklusive Finansdepartementet som inte har uttalat sig i frågan. 
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länsförsäkringsbolag inte har samma ekonomisystem, det innebär att det finns tjugotre olika 

strukturer med olika förutsättningar som behöver ett anpassat rapporteringssystem och rätt 

kompetens för att uppfylla Solvens II-direktivets krav. Således måste alla styrdokument och 

alla rapporter finnas i tjugotre olika versioner eftersom varje bolag är en juridisk person. På 

kort sikt är de kostnaderna hanterbara trots att det råder en ökad kostnadsmassa som ligger på 

försäkringsbolagen. Dock, om anpassningarna sköts väl kan det leda till en bättre lönsamhet 

på lång sikt. Dina försäkringar AB som har samma struktur för sina elva lokala bolag möter 

samma problem. 

 

Dina försäkringar AB försökte vänta med att efterleva Solvens II-direktivet så länge som 

möjligt för att hålla kostnaderna nere, följden blev att de slogs av stora kostnader när 

implementeringen av Solvens II-direktivet blev ett faktum under hösten 2015. Följaktligen 

valde de att outsourca ”nästan allting” för att hantera de kostnaderna som uppstod i samband 

med Solvens II-direktivets införande. Det anses vara den enda möjligheten för deras relativt 

små moderbolag ute i landet att klara sig för tillfället. Dina försäkringar AB tillägger att det 

kommer att bli svårt att bära kostnader på lång sikt på grund av att de är så små. Det blir 

mindre tid och personal över till att sköta kärnan i försäkringsbolaget, 

försäkringsverksamheten t.ex. försäljning, visioner, marknadsanalyser, etc. eftersom en stor 

del av personalstyrkan går åt till att hantera frågor runt Solvens II-direktivet. Exempelvis har 

några styrelseledamöter hoppat av sina styrelseuppdrag i vissa bolag på grund av att det blev 

mer fokus på Solvens II-direktivet än försäkringsverksamheten. 

 

Länsförsäkringar Jönköping, Länsförsäkringar Östgöta och Dina försäkringar AB anser att 

skalbarhet kommer att leda till sammanslagningar eller någon typ av omstrukturering av 

försäkringsbolagen för att kunna uppfylla Solvens II-direktivets krav på lång sikt.  De nämnda 

försäkringsbolagen uppger vidare att sammanslagningarna redan hade pågått i deras 

federation under en lång tid med avsikt att minimera kostnader och effektivisera 

försäkringsverksamheten. Införandet av Solvens II-direktivet kan dock ha påskyndat 

processen. 

 

Folksam, Skandia Liv och SPP AB har redan hanterat de flesta kostnader genom att dels 

införa en intern kontrollenhet med kvalificerade kompetenser och dels, genom att förenkla IT-

systemmiljön för att underlätta riskhanteringen och rapporteringen. Såväl på kort som på lång 
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sikt anser de försäkringsbolagen att de kan hantera Solvens II-direktivets kostnadseffekter 

eftersom de är stora och välkapitaliserade. 

 

Finansinspektionen, Svensk försäkring och KPMG uppger att några mindre försäkringsbolag 

har valt att lämna marknaden eftersom de inte kunde hantera Solvens II-direktivets 

kostnadseffekter på deras försäkringsverksamheter. 
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6. Analys 

6.1. Försäkringsmarknadens förändrade transaktionskostnadsstruktur 
Kapitel 2 visar att Solvens II-direktivets syfte är att behandla försäkringsbolagens oklara 

insolvensrisk, bristande transparens, låga andel långsiktiga investeringar samt EUs 

försäkringsmarknads varierande tillsynsmetoder. Studiens intervjuer visar att motiven bakom 

Solvens II-direktivet delvis överensstämmer med det uttalade syftet som anses vara att på 

olika sätt öka försäkringstagarskyddet genom att sänka osäkerheten för att försäkringskontrakt 

inte fullföljs. Sett från försäkringsbolagens aspekt innebär dock Solvens II-direktivet att de 

möter betydligt högre transaktionskostnader i form av kontrakts- och kontrollkostnader. 

Konsensus bland respondenterna är att det är en stor initial kostnad att förbereda ett 

försäkringsbolag för Solvens II-direktivet, men att det sedan är löpande kostnader dels i form 

av ökad andel anställda och dels i form av ökad arbetsbörda. Nedan beskrivs mer detaljerat 

hur Solvens II-direktivet omstrukturerar sök-, kontrakts- och kontrollkostnader på den 

svenska försäkringsmarknaden.  

 

Försäkringsmarknaden i Sverige kan ses som ett förhållande mellan tre parter. Två av dessa 

parter är försäkringstagare och försäkringsbolag, vilka har ingått ett försäkringskontrakt. Från 

Kapitel 3 framgår att försäkringskontraktets natur innebär att försäkringstagaren är beroende 

av att försäkringsbolaget har möjlighet att fullfölja försäkringskontraktet. Den tredje parten i 

förhållandet är tillsynsmyndigheten som övervakar försäkringsbolagen och informerar 

försäkringstagarna om försäkringsbolagens förmåga att fullfölja sina försäkringskontrakt. 

Innan Solvens II-direktivet föll i kraft den 1 januari 2016 stod tillsynsmyndigheten för de 

huvudsakliga kontrollkostnaderna på Sveriges försäkringsmarknad. Merparten av 

kontrollkostnaderna låg hos tillsynsmyndigheten genom att den tog in information från 

försäkringsbolagen, kontrollerade att de levde upp till lag- och kapitalkrav samt signalerade 

detta vidare till försäkringstagarna. Det är på så sätt som förekomsten av en tillsynsenhet leder 

till att, allt annat lika, insolvensrisken på den svenska försäkringsmarknadens sjunker. 

Försäkringstagarna litar på tillsynsmyndigheten och därmed också försäkringsmarknaden, det 

leder till att kontraktskostnaden sjunker i och med att det sänker behovet skyddsåtgärder i 

försäkringskontrakt. Att information från försäkringsbolag tillhandahålls till marknaden ökar 

transparensen i försäkringsbolagen vilket leder till att problematik med opportunism 

motverkas. Tilliten till försäkringsmarknaden och försäkringsbolagen återspeglas i de 

intervjuer som har genomförts samt i att Solvens II-direktivets kapitalkrav ligger relativt nära 
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Figur 6.1. – Försäkringsmarknadens relationskarta före Solvens II-direktivet 

de tidigare gällande nivåerna på Sveriges försäkringsmarknad. I Figur 6.1. nedan ligger 

merparten av kontrakts- och kontrollkostnaderna hos tillsynsmyndigheten. Pilen för tillit är 

enbart riktad mellan försäkringstagarna och tillsynsmyndigheten, vilket beror på att det till 

stor del är tillsynsmyndigheten som ligger till grund till försäkringstagarnas tillit gentemot 

försäkringsbolagen på försäkringsmarknaden. Därtill är det tillsynsmyndigheten med sitt 

ansvar för marknadens stabilitet som bär det yttersta ansvaret för att tilliten består. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När sedan Solvens II-direktivet trädde i kraft förändrades de institutionella förhållandena på 

den svenska försäkringsmarknaden. I Figur 6.2. på nästkommande sida uppstår det ökade 

kontrollkostnader inte bara hos tillsynsmyndigheten utan även hos försäkringsbolagen, där 

också kontraktskostnaderna ökar. Kontrollkostnaderna ökar markant hos försäkringsbolagen 

på grund av att kraven på internkontroll ökar i och med att Solvens II-direktivet innebär att 

riskhanteringsenheterna på försäkringsbolagen får högre kompetenskrav 27 . Kontroll-

kostnaderna ökar därtill genom att dels informationen till tillsynsmyndigheten ökar och dels 

genom att informationen till försäkringstagarna ökar. Dessa kontrollkostnader är transaktions-

kostnader som annars hade belastat tillsynsmyndigheten eller försäkringstagarna genom att de 

hade varit tvungna att aktivt hitta informationen för att i lika stor utsträckning kunna 

kontrollera försäkringsbolagen. 

 

 

 

 

                                                
27 De interna riskhanteringsenheterna kan också ses som kontraktskostnader i termer av att de kan anses vara en 
skyddsåtgärd som kan ersättas med tillit, diskussionen kan utvecklas än mer men är inte relevant för studien 
eftersom det i vilket fall handlar om transaktionskostnader som ökar. 
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Figur 6.2. – Försäkringsmarknadens relationskarta efter Solvens II-direktivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nya kapitalkraven påverkar enbart kontraktskostnaderna i de försäkringsbolag som inte 

uppfyller kapitalkraven. Man kan se det som att tidigare ersattes behovet av höga kapitalkrav 

genom att försäkringstagarna litade på att tillsynsmyndigheten kontrollerade 

försäkringsbolagens solvens och att försäkringsbolagen därmed var stabila. För 

försäkringsbolag som ligger under de nya kapitalkraven innebär det att kontraktskostnaderna 

ökar, eftersom kapitalkrav kan ses som skyddsåtgärd vid kontraktsupprättande. Då enbart 

försäkringsbolag som inte lever upp till kapitalkraven kommer att behöva öka sitt kapital 

kommer enbart deras kontraktskostnader att påverkas. 

 

För försäkringstagarna sjunker kontroll- och kontraktskostnaderna genom att osäkerheten 

kring insolvensrisk i försäkringsbolagen minskar samt genom att försäkringsbolagens 

transparens gör det svårare för dem att dölja sin faktiska insolvensrisk. Genom att sänka 

insolvensrisken och öka transparensen på försäkringsmarknaden sjunker också 

försäkringstagarnas sökkostnad eftersom det innebär att problem med dold information 

minskar. Försäkringstagarna får det lättare, allt annat lika, att söka information kring ett 

försäkringsbolags insolvensrisk i syfte att ställa den i relation till försäkringsbolaget premie. 

Solvens II-direktivet kan sammanfattningsvis tolkas som ett försök att minska den begränsade 

rationaliteten, förhindra möjligheten till opportunism och därigenom minska tidigare 

marknadsimperfektioner. Det kommer att leda till att försäkringstagarna möter lägre 

transaktionskostnader, men försäkringsbolagen högre. 
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6.2. Betydelsen av bolagsstorlek och associationsform 
Oavsett associationsform och storlek framgår i såväl intervjuerna som referensramen och 

ovanstående resonemang att det är ett faktum att försäkringsbolagens kontrakts- och 

kontrollkostnader ökar för att bedriva försäkringsverksamhet. Eftersom olika 

styrningsstrukturer konkurrerar i hur de kan hushålla med transaktionskostnader bör de olika 

associationsformerna och bolagsstorlekarna enligt transaktionskostnadsteori påverkas 

annorlunda. Försäkringsbolagens varierande möjligheter att hantera transaktionskostnader bör 

således vara av vikt för hur de kan hantera implementeringen av Solvens II-direktivet. 

Respondenternas uppfattning är att Solvens II-direktivets påverkan inte varierar beroende på 

försäkringsbolagets associationsform, men att bolagsstorlek är av betydelse. Nedan utvecklas 

dock ett resonemang som ämnar åskådliggöra att såväl storlek som associationsform kan 

påverka hur väl ett försäkringsbolag kan anpassa sig till Solvens II-direktivet. 

 

Bolagsstorlek har betydelse för hur Solvens II-direktivet kan hanteras i och med att det finns 

skalfördelar i hanteringen av kontrollkostnaderna som uppstår i spåren av Solvens II-

direktivet. De interna kontrollkostnaderna som uppstår inom försäkringsbolagen kan lättare 

överkommas om försäkringsbolaget är större, allt annat lika. Genom att försäkringsbolaget 

redan har en relativt stor grupp anställda är marginalkostnaden lägre för att anställa ytterligare 

en arbetare. Därtill har större försäkringsbolag högre driftskostnader vilket resulterar i att 

Solvens II-direktivets kontrollkostnadsökning utgör en lägre andel av de totala kostnaderna i 

större försäkringsbolag än hos mindre försäkringsbolag. Dessutom kan kontrollkostnaden 

eventuellt vara skalbar genom att informationsprocessen kan ske genom exempelvis inköp av 

standardiserade IT-system. Skalbarheten i kontrollkostnaderna leder till att 

konkurrensförutsättningarna påverkas positivt för större försäkringsbolag och utfallet blir i 

enlighet med transaktionskostnadsteorin att försäkringsbolag på försäkringsmarknaden 

samgår, samarbetar eller styr om till filialverksamhet. Detta bevisas genom att göra en 

jämförelse mellan försäkringsbolag med liknande struktur, men som skiljer sig i storlek. Det 

visar sig vid en sådan jämförelse att mindre försäkringsbolag har behövt samgå eller 

samarbeta för att kunna bära kontrollkostnaderna. Det är en utveckling som har pågått under 

en lång tid, men påskyndas enligt försäkringsbolagens utsago av Solvens II-direktivet.  

 

Kapitalkraven innebär som ovan diskuterat en transaktionskostnad i form av kontraktskostnad 

för de försäkringsbolag som inte uppfyller de nya kapitalkraven. För att öka kapitalbasen kan 

försäkringsbolagen antingen spara med hjälp av investeringar eller ta in externt kapital. 
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Solvens II-direktivet innebär dock att det blir svårare att öka kapitalbasen genom 

investeringar beroende på att riskfyllda investeringar är betingat med att försäkringsbolagen 

möter högre kapitalkrav. Vissa försäkringsbolag drar därför slutsatsen att lågt kapitaliserade 

försäkringsbolag som träder in i Solvens II-direktivet kommer att fortsätta vara lågt 

kapitaliserade försäkringsbolag i framtiden och vice versa.  I de fall ett försäkringsbolag inte 

har tillräcklig kapitalbas för att uppfylla kapitalkraven är det därmed en nackdel för 

försäkringsbolaget om det är ett ömsesidigt bolag. Det är på grund av att ömsesidiga bolag har 

betydligt svårare att anskaffa externt kapital om försäkringsbolaget behöver kapitaltillskott. 

Det framgår i referensramen att ömsesidiga bolag därför över tid ansamlar mer kapital än 

aktiebolag med avsikt att bygga upp en kapitalbas över tid för att undvika framtida problem 

med kapitalbrist. Resultatet av denna institutionella utveckling har resulterat i att gamla 

ömsesidiga bolag är välkapitaliserade och kan antas uppfylla de nya kapitalkraven som ställs i 

Solvens II-direktivet. Även aktiebolag, vilka har betydligt lättare att ta in externt kapital om 

det skulle behövas, bör inte ha problem att öka sin kapitalbas för att uppfylla kapitalkraven 

om de ligger under de nya kapitalkraven. För välkapitaliserade ömsesidiga bolag och för 

aktiebolag bör de nya kapitalkraven med andra ord inte innebära några ökade 

kontraktskostnader. Yngre ömsesidiga försäkringsbolag som inte har hunnit bygga upp en 

kapitalbas ännu kommer däremot att ställas inför stora utmaningar. Det gäller enligt teorin 

oavsett försäkringsbolagets storlek och påverkar enbart ömsesidiga bolag genom att deras 

konkurrensförmåga påverkas negativt. Det går därigenom det argumentera för att ömsesidiga 

bolag har en nackdel oberoende av risknivå. Intervjumaterialet styrker resonemanget genom 

att två av de ömsesidiga försäkringsbolagen menar att de inte ser någon påverkan av Solvens 

II-direktivets kapitalkrav eftersom som de är välkapitaliserade sedan länge. Ett tredje 

ömsesidigt försäkringsbolag ser å andra sidan att de på grund av kapitalkraven har betydligt 

svårare att efterfölja Solvens II-direktivet och fortsätta verka på Sveriges försäkringsmarknad 

i framtiden utan samgåenden.  

 

Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag beskrivs i Kapitel 3 ha 

konkurrenskraft i termer av ”principal och agent”-förhållanden. Givet att ömsesidiga bolag 

har ett konkurrensövertag när det gäller försäkringstagarnas tillit till, och kontroll över, ägarna 

samt att aktiebolag har en konkurrensfördel när det gäller övervakning av bolagsstyrningen 

bör Solvens II-direktivets påverkan på dessa konkurrensfördelar analyseras. Ett syfte med 

Solvens II-direktivet är att öka den interna övervakningen över hur försäkringsbolaget styrs, 

dock påverkar inte Solvens II-direktivet ägaransvaret. Genom att ”principal och agent”-teorin 
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menar att ömsesidiga bolag drivs mindre effektivt eftersom de inte är lika hårt övervakade kan 

det tänkas att ömsesidiga bolag är i större behov av att internövervakningen ökar. Detta är 

dock inte möjligt att utröna ur studiens intervjumaterial, vilket pekar på att bolagen har haft 

relativt sett lika omfattande interna kontrollfunktioner. En förklaring kan vara att 

förberedelserna för Solvens II-direktivet har skett under en lång tid, vilket har avspeglat sig i 

kontrollfunktionerna på försäkringsbolagen. Det har dock visat sig att 

konkurrensförutsättningarna för lokala mindre bolag kan påverkas negativt på grund av de 

ökade kraven på internkontroll. Det beror på att rekrytering av kompetens till 

kontrollfunktioner på försäkringsbolag med sitt säte utanför Stockholm är svårt. Därigenom 

kan det tänkas att centralstyrda organisationer har en fördel, ett resonemang som också 

framställs under en intervju med ett mindre ömsesidigt bolag. Det finns således ingen direkt 

koppling till bolagsstorlek eller associationsform men symptomatiskt är att de stora bolagen 

finns i storstadsregioner och mindre försäkringsbolag är lokalt anknutna till mindre områden 

samt oftast drivna som ömsesidiga bolag. 

 

Det andra ”principal och agent”-förhållandet är intressekonflikten mellan ägare och 

försäkringstagare. Den här intressekonflikten påverkas inte direkt av Solvens II-direktivet, 

däremot kan de ömsesidiga försäkringsbolagen potentiellt dra viss fördel i 

kostnadshanteringshänsyn. Genom att ömsesidiga försäkringsbolag som tidigare nämnt har 

svagare konflikt mellan ägare och försäkringstagare kan de mer opåverkat välja om de vill 

öka försäkringsbolagets premie eller om de vill sänka återbäringen till försäkringstagarna. 

Aktiebolag står å andra sidan under hårdare press från ägarna gällande att avkastningen inte 

ska sjunka, därmed går det anta att aktiebolag tenderar att hantera ökade kostnader genom att 

höja premien. För att utveckla kan ömsesidiga bolag minimera effekten av ökade 

transaktionskostnader genom att sänka återbäringen till sina försäkringstagare, höja deras 

premie eller en kombination av de båda. Vissa respondenter menar att ömsesidiga bolag har 

mer frihetsgrader att röra sig med i och med att kunderna är indifferenta mellan att premien 

höjs eller att återbäringen minskar. Aktiebolag minimerar däremot effekten av en 

transaktionskostnadsökning genom att ägarna kräver att försäkringsbolaget tar ut en högre 

premie av försäkringstagarna. En eventuell effekt är därmed att om inte aktieägarna i ett 

försäkringsbolag kan tänka sig att sänka avkastningskravet kan det innebära att ömsesidiga 

bolag sätter en lägre premie och har därav en konkurrensfördel som effekt av Solvens II-

direktivet. Gäller detta i praktiken går det se att aktiebolag eventuellt tappar konkurrenskraft. 
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Intervjuunderlaget tyder dock inte på att detta skulle äga rum på Sveriges försäkrings-

marknad.  

6.3. Åtgärder mot Solvens II-direktivets effekt på konkurrensförutsättningar 
Det finns en medvetenhet om att Solvens II-direktivet kan komma att påverka 

konkurrensförutsättningarna, därför tillämpas vissa åtgärder som har för avsikt att begränsa 

detta. En åtgärd är att Solvens II-direktivet ämnar sänka transaktionskostnaderna för 

försäkringsbolag att bedriva försäkringsverksamhet inom samtliga EUs medlemsländer. Det 

sker genom att Solvens II-direktivet skapar en enhetlig rapportering och en harmoniserad 

tillsynsverksamhet. Att viss del av tillsynsansvaret flyttas från den inhemska 

tillsynsmyndigheten till europeiska EIOPA bör skapa en gemensam tillsyn och därigenom 

sänka kontrakts- och kontrollkostnaderna för att bedriva försäkringsverksamhet i övriga EU. 

Detta kan leda till ökad konkurrens på EUs inre marknad eftersom även sökkostnaderna sänks 

på grund av att försäkringstagarna antas inse att samtliga företag inom Europa har lika strikt 

tillsyn och att deras insolvensrisk därmed är låg. En låg insolvensrisk leder som tidigare 

diskuterat till att sök- och kontrollkostnaderna minskar. Finansdepartementet uppger i såväl 

intervju som i konsekvensanalys att de ökade kostnaderna kan komma att höja marknadens 

premier men att konkurrensen från övriga EU bör stävja denna effekt. Från intervjuerna med 

försäkringsbolagen lyfts det dock inte fram något stöd för denna hypotes. Försäkringsbolagen 

anser att inträdesbarriärerna för nya svenska försäkringsbolag blir högre från en redan hög 

nivå samt att konkurrensen från företag i övriga EU troligtvis inte ökar. 

 

De ovan genomgångna effekterna utgör exempel på att Solvens II-direktivet leder till en 

institutionell utveckling som kommer göra att försäkringsbolag måste avvecklas eller samgå 

på grund av sin storlek eller associationsform. Det leder till att konkurrensen minskar, men 

samtidigt blir dock de försäkringsbolag som verkar på Sveriges marknad stabilare. De ökade 

kraven på försäkringsbolagen innebär att de måste drivas än mer marknadsmässigt och 

effektivt än tidigare. Det evolutionära perspektivet som delvis presenteras av Easterbrook & 

Fischel (1991, s. 5) och sedan tillämpas av Hägg (1998) menar att ökade krav på effektivitet 

leder till att effektiva försäkringsbolag fortlever. Teorin om institutionell utveckling går ut på 

att försäkringsbolag som kan anpassa sig efter Solvens II-direktivet och hantera de ökade 

transaktionskostnaderna effektivt kommer att kunna verka på Sveriges försäkringsmarknad 

även i framtiden. Det är försäkringsbolagens samlade uppfattning att Solvens II-direktivet har 

varit en utmaning men att det på sikt kommer att gynna såväl marknadens som 



 45 

försäkringsbolagen stabilitet och kvalitet. Uppfattningen delas av Finansdepartementets 

konsekvensanalys som menar att Solvens II-direktivet leder till att marknaden blir mer 

effektiv framgent. Vidare råder det viss konsensus bland respondenterna om att den 

utveckling som skett under implementeringen av Solvens II-direktivet redan var påbörjad. 
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7. Slutsatser 
I avslutningen av analysen diskuteras kring att Solvens II-direktivet kan ses i ljuset av en 

effektiv institutionell utveckling och att dess effekter således är önskvärda. Inte desto mindre 

är det dock ett faktum att Solvens II-direktivet inte bör påverka försäkringsbolag olika 

avseende associationsform och bolagsstorlek. Uppsatsen syftar därmed till att utifrån ett 

institutionellt perspektiv analysera hur Solvens II-direktivets nya krav påverkar 

konkurrensförutsättningarna för försäkringsbolag på Sveriges försäkringsmarknad med 

hänsyn till deras associationsform och storlek. 

 

Det visar sig sedermera att Solvens II-direktivet kan komma att påverka 

konkurrensförutsättningarna beroende på såväl storlek som associationsform. Storleken visar 

sig vara av betydelse i den mån att implementering av Solvens II-direktivet ger upphov till 

skalfördelar. De bolag som har kunnat slå ut kostnaden på relativt sett fler anställda och högre 

driftskostnader har kunnat anpassa sig smidigare till Solvens II-direktivet. Följden blir att 

marknaden kommer att möta konsolideringar och andra skalfördelaktiga lösningar så som 

samarbete och filialverksamhet. Vad gäller Solvens II-direktivets påverkan med avseende på 

associationsform är det i huvudsak ömsesidiga bolags svårighet att ta in externt kapital som 

gör att de kan ha svårare att fortsätta bedriva försäkringsverksamhet. Genom ”principal och 

agent”-teorin åskådliggörs att viss skillnad i Solvens II-direktivets påverkan på 

styrningsstrukturernas konkurrensförutsättningar bör förekomma i spåren hur de ökade 

transaktionskostnaderna hanteras. Analysen kan dock inte fastslå hur styrningsstrukturernas 

konkurrensförutsättningar påverkas.  

 

Såväl storlek som associationsform spelar alltså roll för hur stor påverkan Solvens II-

direktivet har på ett försäkringsbolag, snarare än enbart försäkringsbolagets risknivå. Med 

analysen som utgångspunkt går det inte fastslå att Solvens II-direktivet proportionellt 

påverkar försäkringsbolagen med hänsyn till risknivå eller hindras från att gå utanför var som 

är nödvändigt för att uppfylla dess motiv. Det visar sig att både associationsformer och 

bolagsstorlekar kommer att påverkas oberoende av försäkringsbolagens risknivå. Stora 

försäkringsbolag kommer att se sin konkurrenskraft stärkas gentemot mindre och ömsesidiga 

bolag kan komma lämna marknaden som en följd av att Solvens II-direktivet inte är anpassat 

för deras styrningsstuktur. För att avslutningsvis återkoppla till den i inledningskapitlet 

nämnda proportionalitetsprincipen kan denna studie användas som ett argument för att 
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implementeringen av Solvens II-direktivet på Sveriges försäkringsmarknad inte lyckas 

uppfylla den. 

7.1. Vidare forskning 
Den här uppsatsen kan användas som ett argument för att proportionalitetsprincipen inte 

uppfylls, men det kan också tänkas att proportionalitetsprincipen är irrelevant. Solvens II-

direktivet kan analyseras betydligt djupare genom en (tvär)vetenskaplig studie där 

nationalekonomi (och juridik) används för att analysera proportionalitetsprincipens relevans. I 

studien framgår det att aktörerna anser att kapital- och informationskraven leder till en 

effektivitetsfrämjande utveckling. Dock kan ökade kapital- och rapporteringskrav innebära att 

Solvens II-direktivets hänsyn till proportionalitetsprincipen kan ifrågasättas. Det går med 

andra ord att ifrågasätta proportionalitetsprincipen trots att aktörerna tycker de båda kraven är 

viktiga.  Eventuellt är det därmed inte i huvudsak hänsynen till Proportionalitetsprincipen som 

bör undersökas utan dess relevans. Nedan presenteras resonemanget kortfattat, för en djupare 

introduktion till ämnet rekommenderas ECIROAs28 (2010) rapport. 

 

Det är enligt transaktionskostnadsteorin tillräckligt att informationen till försäkringstagarna 

ökar för att försäkringsbolagens insolvensrisk ska sjunka. Enligt denna studie visar det sig 

nämligen att om försäkringstagarna förstår de varierande insolvensriskerna i försäkringsbolag 

sätts premien mer rättvist. Följaktligen kommer försäkringsbolag med högre insolvensrisk att 

behöva sätta en lägre premie eftersom försäkringstagare i detta försäkringsbolag kommer att 

kräva det. Resultatet blir då att försäkringsbolag har den insolvensrisk som försäkringstagarna 

efterfrågar. För att uppnå syftet finns därför inget specifikt behov av att vid sidan om 

rapporteringskravet ålägga försäkringsbolagen med ett kapitalkrav. Samtidigt framgår det i 

studien att det finns ett uttryckt behov av de båda åtgärderna. Det leder fram till argumentet 

att Proportionalitetsprincipen eventuellt är hämmande för effektiv utveckling snarare än 

främjande, vilket är en aspekt som kan vara intressant att utforska.  

  

                                                
28 ECIROA är en branschorganisation för försäkringsbolag inom EU. 
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Appendix 

Intervjuunderlag – Försäkringsbolag 
Uppsatsens syfte är att analysera hur Solvens II-direktivets nya krav på kapital, rapportering 

och tillsyn påverkar konkurrensförutsättningarna för försäkringsbolag på Sveriges 

försäkringsmarknad med hänsyn till deras associationsform och storlek. 

 

Solvens II-direktivet infördes den 1 januari 2016 och förändrade därmed förutsättningarna för 

att bedriva försäkringsverksamhet på Sveriges försäkringsmarknad. Solvens II-direktivet 

lägger fokus på förändrade kapitalkrav, tydligare krav på riskhantering, mer utförliga 

tillsynsprocesser samt nya krav på hur försäkringsbolag rapporterar och offentliggör 

information. (Lagrådsremiss, 2015) Solvens II-direktivet avser därigenom förbättra 

riskhanteringen inom Europeiska försäkringsbolag och därmed skydda försäkringstagare från 

insolvensrisk. (Europeiska Kommissionen, 2014b) Det har lyfts frågor kring hur och om 

implementeringen kommer att påverka konkurrensförutsättningarna på den svenska 

försäkringsmarknaden. (Bl.a. Lagrådsremiss, 2015; svenskforsakring.se)  

 

Intervjun kommer inledningsvis att fokusera på en introduktion av er och ert bolag för att 

sedan fortsätta med övergripande frågor om Solvens II-direktivet. Fokus i intervjun kommer 

sedan att vara uppkomst och hantering av kostnader som uppstår på grund av Solvens II-

direktivet samt frågor runt förmågan att bära dessa kostnader. Kostnadsfrågorna är kopplade 

till fyra olika områden, det förändrade kapitalkravet, det förändrade kravet på riskhantering, 

de förändrade tillsynsprocesserna samt de mer omfattande kraven på rapportering och 

offentliggörande av information. Frågorna under intervjun är tänkta att vara utgångspunkt för 

ett samtal med följdfrågor i syfte att utveckla ett resonemang. Efter intervjun lämnas utrymme 

för frågor och tillägg till intervjun. 
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Presentation  

• Vad är er befattning i organisationen?  
• Hur är ert arbete kopplat till Solvens II-direktivet?  
• Vad är ert bolags associationsform? 

o Hur ser ert bolags struktur ut? 

Solvens II-direktivet 

• Vad är enligt er syftet med Solvens II-direktivet? 

• Vad har enligt er varit de stora utmaningarna med att implementera Solvens II-

direktivet? 

• Hur ser ni på insolvensrisk bland försäkringsbolag på Sveriges försäkringsmarknad?  

o Varierar det med bolagsstorlek och associationsform? Hur? 

• Vad förväntar ni er för effekter av Solvens II-direktivet på ert bolag, positiva och 
negativa? 

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Vad förväntar ni er för effekter av Solvens II-direktivet på Sveriges 

försäkringsmarknad, positiva och negativa? 

• Stämmer era förväntade effekter överens med vad ni anser vara Solvens II-direktivets 
motiv?  

• Vilken del av Solvens II-direktivet utgör den huvudsakliga kostnaden för ert bolag? 
o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

Solvens II-direktivets kostnadseffekter 

Förändrade kapitalkrav 

• Hur kommer de förändrade kapitalkraven att påverka era kostnader i förhållande till 

om ni varit ett bolag av annan storlek eller associationsform? 

• När i tiden kommer er kostnad för anpassning till de förändrade kapitalkraven att 

uppstå? 

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Vilka möjligheter finns det för er att hantera de kostnader som uppstår? 

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Hur ser ni på er förmåga att bära kostnaderna på lång respektive kort sikt?  
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o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

Nya krav på riskhantering 

• Hur kommer de nya kraven på riskhantering att påverka era kostnader i förhållande till 

om ni varit ett bolag av annan storlek eller associationsform? 

• När i tiden kommer er kostnad för anpassning till de nya kraven på riskhantering att 

uppstå? 

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Vilka möjligheter finns det för er att hantera de kostnader som uppstår? 

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Hur ser ni på er förmåga att bära kostnaderna på lång respektive kort sikt?  

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

Nya krav på tillsynsprocesser 

• Hur kommer de nya kraven på tillsynsprocesser att påverka era kostnader i förhållande 

till om ni varit ett bolag av annan storlek eller associationsform? 

• När i tiden kommer er kostnad för anpassning till de nya kraven på tillsynsprocesser 

att uppstå? 

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Vilka möjligheter finns det för er att hantera de kostnader som uppstår? 

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Hur ser ni på er förmåga att bära kostnaderna på lång respektive kort sikt?  

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

Nya krav på rapportering och offentliggörande av information 

• Hur kommer de nya kraven på tillsynsprocesser att påverka era kostnader i förhållande 

till om ni varit ett bolag av annan storlek eller associationsform? 

• När i tiden kommer er kostnad för anpassning till de nya kraven på tillsynsprocesser 

att uppstå? 



 57 

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Vilka möjligheter finns det för er att hantera de kostnader som uppstår? 

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Hur ser ni på er förmåga att bära kostnaderna på lång respektive kort sikt?  

o Hade det varit annorlunda om ni varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

Avrundning 

• Är det något ni önskar tillägga?  
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Intervjuunderlag – Rådgivningsföretag 
Uppsatsens syfte är att analysera hur Solvens II-direktivets nya krav på kapital, rapportering 

och tillsyn påverkar konkurrensförutsättningarna för försäkringsbolag på Sveriges 

försäkringsmarknad med hänsyn till deras associationsform och storlek. 

 

Solvens II-direktivet infördes den 1 januari 2016 och förändrade därmed förutsättningarna på 

Sveriges försäkringsmarknad. Solvens II-direktivet lägger fokus på förändrade kapitalkrav, 

tydligare krav på riskhantering, mer utförliga tillsynsprocesser samt nya krav på hur 

försäkringsbolag rapporterar och offentliggör information. (Lagrådsremiss, 2015) Solvens II-

direktivet avser därigenom förbättra riskhanteringen inom Europeiska försäkringsbolag och 

därmed skydda försäkringstagare från insolvensrisk. (Europeiska Kommissionen, 2014b) Det 

har lyfts frågor kring hur och om implementeringen kommer att påverka konkurrens-

förutsättningarna på den svenska försäkringsmarknaden. (Bl.a. Lagrådsremiss, 2015; 

svenskforsakring.se)  

 

Intervjun kommer inledningsvis att fokusera på en introduktion av er och ert bolag för att 

sedan fortsätta med övergripande frågor om Solvens II-direktivet. Fokus i intervjun kommer 

sedan att vara uppkomst och hantering av kostnader som uppstår på grund av Solvens II-

direktivet samt frågor runt hantering av dessa kostnader. Kostnadsfrågorna är kopplade kring 

fyra olika områden, det förändrade kapitalkravet, det förändrade kravet på riskhantering, 

förändrade tillsynsprocesser samt mer omfattande krav på rapportering och offentliggörande 

av information. Frågorna under intervjun är tänkta att vara utgångspunkt för ett samtal med 

följdfrågor i syfte att utveckla ett resonemang. Efter intervjun lämnas utrymme för frågor och 

tillägg till intervjun. 
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Presentation 

• Vad är er befattning i organisationen?  
• Hur är ert arbete kopplat till Solvens II-direktivet?  
• Vad för associationsform har era kunder? 

Solvens II-direktivet 

• Vad är enligt er syftet med Solvens II-direktivet? 

• Vad har enligt er varit de stora utmaningarna med att implementera Solvens II-

direktivet hos era kunder? 

• Hur ser ni på insolvensrisk bland försäkringsbolag på Sveriges försäkringsmarknad?  

o Varierar det med bolagsstorlek och associationsform? Hur? 

• Vad förväntar ni er för effekter av Solvens II-direktivet på era kunders bolag, positiva 
och negativa? 

o Är det annorlunda beroende på om kunden är ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• Vad förväntar ni er för effekter av Solvens II-direktivet på Sveriges 
försäkringsmarknad, positiva och negativa? 

• Stämmer era förväntade effekter överens med vad ni anser vara Solvens II-direktivets 
motiv?  

• Vilken del av Solvens II-direktivet utgör den huvudsakliga kostnaden för era kunders 
bolag? 

o Är det annorlunda beroende på om kunden är ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

Solvens II-direktivets kostnadseffekter 

Förändrade kapitalkrav 

• Hur kommer de förändrade kapitalkraven att påverka era kunders kostnader i 

förhållande till om de varit ett bolag av annan storlek eller associationsform? 

• När i tiden kommer era kunders kostnad för anpassning till de förändrade 

kapitalkraven att uppstå? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Vilka möjligheter finns det för era kunder att hantera de kostnader som uppstår? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Hur ser ni på era kunders förmåga att bära kostnaderna på lång respektive kort sikt?  

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

Nya krav på riskhantering 

• Hur kommer de förändrade kraven på riskhantering att påverka era kunders kostnader 

i förhållande till om de varit ett bolag av annan storlek eller associationsform? 
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• När i tiden kommer era kunders kostnad för anpassning till de förändrade kraven på 

riskhantering att uppstå? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Vilka möjligheter finns det för era kunder att hantera de kostnader som uppstår? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Hur ser ni på era kunders förmåga att bära kostnaderna på lång respektive kort sikt? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

Nya krav på tillsynsprocesser 

• Hur kommer de förändrade kraven på tillsynsprocesser att påverka era kunders 

kostnader i förhållande till om de varit ett bolag av annan storlek eller 

associationsform? 

• När i tiden kommer era kunders kostnad för anpassning till de förändrade kraven på 

tillsynsprocesser att uppstå? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Vilka möjligheter finns det för era kunder att hantera de kostnader som uppstår? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Hur ser ni på era kunders förmåga att bära kostnaderna på lång respektive kort sikt? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

Nya krav på rapportering och offentliggörande av information 

• Hur kommer de förändrade kraven på rapportering och offentliggörande av 

information att påverka era kunders kostnader i förhållande till om de varit ett bolag 

av annan storlek eller associationsform? 

• När i tiden kommer era kunders kostnad för anpassning till de förändrade kraven på 

rapportering och offentliggörande av information att uppstå? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Vilka möjligheter finns det för era kunder att hantera de kostnader som uppstår? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Hur ser ni på era kunders förmåga att bära kostnaderna på lång respektive kort sikt? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

Avrundning 

• Är det något ni önskar tillägga? 
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Intervjuunderlag – Oberoende aktörer 
Uppsatsens syfte är att analysera hur Solvens II-direktivets nya krav på kapital, rapportering 

och tillsyn påverkar konkurrensförutsättningarna för försäkringsbolag på Sveriges 

försäkringsmarknad med hänsyn till deras associationsform och storlek. 

 

Solvens II-direktivet infördes den 1 januari 2016 och förändrade därmed förutsättningarna på 

Sveriges försäkringsmarknad. Solvens II-direktivet lägger fokus på förändrade kapitalkrav, 

tydligare krav på riskhantering, mer utförliga tillsynsprocesser samt nya krav på hur 

försäkringsbolag rapporterar och offentliggör information. (Lagrådsremiss, 2015) Solvens II-

direktivet avser därigenom förbättra riskhanteringen inom Europeiska försäkringsbolag och 

därmed skydda försäkringstagare från insolvensrisk. (Europeiska Kommissionen, 2014b) Det 

har lyfts frågor kring hur och om implementeringen kommer att påverka konkurrens-

förutsättningarna på den svenska försäkringsmarknaden. (Bl.a. Lagrådsremiss, 2015; 

svenskforsakring.se)  

 

Intervjun kommer inledningsvis att fokusera på en introduktion av er och er organisation för 

att sedan fortsätta med övergripande frågor om Solvens II-direktivet. Fokus i intervjun 

kommer sedan att vara kostnadseffekter på svenska försäkringsbolag som uppstår i spåren av 

Solvens II-direktivet. Frågorna under intervjun är tänkta att vara utgångspunkt för ett samtal 

med följdfrågor i syfte att utveckla ett resonemang. Efter intervjun lämnas utrymme för frågor 

och tillägg till intervjun. 
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Presentation 

• Vad är er befattning i organisationen?  
• Hur är ert arbete kopplat till Solvens II-direktivet?  

Solvens II-direktivet 

• Vad är enligt er syftet med Solvens II-direktivet? 

• Vad har enligt er varit de stora utmaningarna med att implementera Solvens II-

direktivet? 

• Hur ser ni på insolvensrisk bland försäkringsbolag på Sveriges försäkringsmarknad?  

o Varierar det med bolagsstorlek och associationsform? Hur? 

• Vad förväntar ni er för effekter av Solvens II-direktivet på Sveriges 
försäkringsmarknad, positiva och negativa? 

• Stämmer era förväntade effekter överens med vad ni anser vara Solvens II-direktivets 
motiv?  

Solvens II-direktivets kostnadseffekter 

• Hur anser ni att Solvens II-direktivet kommer att påverka kostnader inom olika 

associationsformer och bolagsstorlekar? 

• Vilka möjligheter finns det för olika associationsformer och bolagsstorlekar att hantera 

de kostnader som uppstår?  

• Hur kommer Solvens II-direktivet att påverka försäkringsbolags kostnader i 

förhållande till storlek och associationsform? 

• När i tiden kommer försäkringsbolagens kostnad för anpassning till Solvens II-

direktivet att uppstå? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Vilka möjligheter finns det för olika försäkringsbolag att hantera de kostnader som 

uppstår? 

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Hur ser ni på olika försäkringsbolags förmåga att bära kostnaderna på lång respektive 

kort sikt?  

o Är det annorlunda beroende på deras storlek och associationsform? 

• Är det något ni önskar tillägga? 


